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structuur vormen ook de
economische verhou-

*n nauw verband met volksaard en

s°ciale structuur staan ook de economi-

sche verhoudingen, welke zich in een
ontwikkeld hebben. Ongetwijfeld
Vertoonen zij in de meer vooraanstaande

v °lk

cultuurvolken een aanzienlijke principieele overeenkomst, die van de hoog-kaPitalistische ontwikkeling. Daarom zal
dan ook het
Modern volk

vernieuwingsstreven in elk
goeddeels gelijkgericht zijfi
°P dit punt. Maar ook in het economische zijn toch nog belangrijke verschillen tusschen de Europeesche volken
*aar te nemen. In een land _ils Portugal
en in landen als Joego-Slavië en Bulgar*jë heeft de hoog-kapitalistische ontwikkeling volstrekt niet dezelfde vlucht
Senomen als ten onzent. In een land als
Hongarije zal het vernieuwingsstreven,
Wil het werkelijke hervorming brengen,
nog gericht moeten zijn op correcties in
de sterke overblijfselen van het feodaal
systeem, die daar nog worden aangetroffen en die o.m. een van de grootste oorzaken zijn, waarom daar het, bankwezen
en de wetenschappelijke beroepen zoo
wer door Joden werden beheerscht en
de Joden ook zulk een ' vérstrekkende
greep hadden weten te verkrijgen op
den grond.
In ons eigen land daarentegen zal het
vernleuwingsprobleem in het economische mèèr misschien
dan ergens elders
Europa (met uitzondering van
woot-Brittannië), worden beheersch*.
r onze geweldige koloniale belangen
n die van
onzen handel en onz;
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verbroken deur.

zij niets te zoeken heeft, te beperken. Zoolang
de leiding van onderwijsinrichtingen in de
handen van katholieke geestelijken ligt, die
zich aan de verklaring tegen het nationaal-

socialisme gebonden moeten voelen, is ons
geen waarborg daarvan gegeven, dat de opvoeding van de jeugd i!i een positieven en
opbouwenden zin plaats heeft. De verklaring
van de bisschoppen richt zich tegen het nationaal-socialisme als zoodanig, dies richt het
zich ook tegen de gedachte, die in Duitschland den staat draagt en is in zijn laatste
beteekenis een omsluierde aanval op Duitschland. Op een oogenbiik, dat w, de verzoening van beide volkeren als het hoogste doel
beschouwen, kunnen wij het saboteeren van
dit streven niet dulden. De consequenties
moeten daarom getrokken worden."
Het blad geeft dus met zooveel woorden
te verstaan, dat eerlang geestelijken, die aan
het hoofd van onderwijsinrichtingen staan,
hun furcties zullen moeten neerleggen, in
overeenstemming met vermoedens, welke ook
reeds van andere zijde uitgesproken wa-

19 Februari.
Als 's nachts iemand op straat
wordt aangetroffen die min of
meer onzeker loopt, daarbij verwondingen aan beide polsen
heeft en zich bovendien in de
buurt van een kantoorgebouw
ophoudt, waarvan de deur geforceerd is, trekt dit vanzelfsprekend de aandacht.

Dit was dan ook het geval met een 30-

-jarigen man, die in den nacht van Zaterdag op Zondag jl. in de binnenstad
van Den Haag door twee surveilleerende
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Roosevelt zal een spedalen uitvoerder van de
steunwet naar Londen zenden.

's-GRAVENHAGE,

politieagenten werd aangetroffen.
Het Haagsche blad schrijft:
weliswaar
kloosterlingen
kunnen
t Vreemdsoortige heerschap werd eens
,De
op den schouder getikt en hierop reawerkzaam blijven bij het onderwijs,
geerde hij met het uiten van dronkemaar zullen een belangrijk verminderd
manstaai .Hij werd meegenomen naar
salaris hebben. Het aldus vrijkomende
cpn ziekenhuis, waar hij werd verbonden
worden
vergebruikt
tot
geld zal mede
dus
en vervolgens, nadat hij weer eenigszins
laging van de leerlingenschaal
kleinere klassen en
was ontnuchterd, aan een verhoor onderaan vorming van
worpen.
dientengevolge verbetering van het onHiprbij bleek, dat de man aan het verderwijs, wat weer werkgelegenheid zal ren.
breken" van de kantoordeur totaal onAldus de „N.R.Ct.".
geven aan tal van jonge mannen en
schuldig was.
meisjes, ook aan vele R.K., die in de
onderwijsdiploma,
een
met
Wel was hij 's avonds met een ouden
jaren
laatste
Een rede van commissaris generaal Schmidt.
vriend in de stad gaan dineeren en hiermaar ook met de wanhoop in het hart
Te Ge leen heeft
Oberdienstleiter bij was veel opwekkende drank genutwerkloos hebben rondgeloopen.
Schoolquaesties hebben altijd een teer Schmidt, de Ïeide van het Arbeitsbereich tigd.
Na afloop was het tweetal naar 's mans
punt gevormd- in onze Nederlandsche der N. S. D. A. P„ in een vergadering, waar
politiek. Misschien zijn er thans ook behalve leden dier partij ook leden der N. S. woning getogen, waar nog eenige fleswel eenige lezers, die even-schrikken en B. aanwezig waren, een rede gehouden, waar- schen met alcoholisch vocht waren ontzich met angst afvragen: beteekent dat in hij blijkens verslag van de „DEUTSCHE kurkt.
ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN" de
de heropening van den schoolstrijd?
Het was hierbij tot een politiek
Wij meenen niet, dat er waarlijk re- kernvragen van het nationaal-socialisme
gaat
Het
angst.
voor
dien
debat gekomen en terwijl de
zijn
den kan
heeft behandeld.
repractische
gastheer zijn opvattingen uiteen
weerlegde
stelling
om
een
zuiver
Hij
de
dat
het
nationaalvooreerst
verbetert,
zette,
wel
was de vriend er van door
onderwijs
geling die ons
socialisme geen exporthandel z6u zijn en niet
geervan
gegaan.
karakter
De achtergeblevene was
deugen.
landen
leer
algemeene
andere
zou
is
'het
maar
voor
Onze
wel
blijkt
door
het veelvuldig geechter
heel onaangetast laat. Dit wereldlijke niet geschikt om negers gelukkig te maken,
bruik
van
den
sterken drank
de
2
feit,
volken,
dat
Germaansch.
maar wel voor alle
die
duidelijk uit het
dermate beneveld geworden, dat
in kameraadschap met ons leven. Wij staan
geestelijken, die in de scholen werkhem dit vertrek niet eens was
zaam zijn, precies als vroeger hun vol- naast elkaar; wij zijn voor een idee aangeopgevallen.
ledige salaris blijven trekken. Men heeft treden en zullen voor een idee strijden en
wi en
overwinnen. Uit de leering der geschiedenis
immers geenszins de geestelijken
scheepvaart.
uitsluisalaris,
maar
Toen hij zijn standpunt breedvoerig
vloeit de eisch voor een nauw naast elkaar
in
hun
„korten"
lebepleit en commentaar uitbleef, was
had
gemeenschap
Dat zal óók zoo blijven, als Nederlanc tend den in
cle beide landen voort. Nederland
on- staan van
vriend gaan zoeken. De speurhij
religieus
zijn
kloosterling.
Het
ontgoocheld
is eens
toen het door vreemde
zou gaan behooren tot een of an venden
evenwel niet beperkt tot het
onaangetast.
derwijs blijft geheel
veroveraars in verdrukking kwam, niet het tocht'bleef neen,
hij klom op het dak,
zelf,
Europeesche levensruimte,
Brootere
huis
„Het
Vaderland".
Duitsche volk ontgoochelde het echter maar
zü h dan aIS
muren
en schuttingen, maar
' Mlfstandige staat. Want Aldus
ging
over
de vorsten en koningen. Den twijfelaars riep
het " **U
gevonden
werd
niet
Eindeprocent.
de
veertig
vriend
Verlaging
met
spr. toe: wacht niet op teekens en wondeeenmaal zonder een groote
hij
op
straat
beland, doch niet
lijk
was
(A.N.P.) ren wanneer die dagelijks geschieden. Tot ds
llïUng' van ons
's-GRAVENHAGE, 19 Februari
volk en dus óók van
zijn beide polsen danig, te hebdie grootere
zal binnenkort een N. S. B. zeide hij den moed geen oogenbiik zonder
Levensruimte, waartoe wij Naar wij vernemen,
ben bezeerd aan glasscherven, welke hij
eventueel gaan
besluit van den secretaris-generaal van te verliezen en den tijd van den strijd als was tegengekomen op
mogelij
1
niet
den^rand van een
behooren>
te beschouwen.
het departement van opvoeding, weten- den tijd der zelfhandhaving
schutting.
T een-twee-drie bijv. te veranderen, da schappen
de
bestrijders
verbestreed
de
van
natiocultuurbescberming
Spr.
en
in ons
land
niet
dan 23% var. schijnen, waarbij het salaris van de re- naal-socialistische beweging. Hij liet er geen
minder
€
erk6nd Vol!s ziJn levensbestaar. ligieuse onderwijzers, die in gemeenschap twijfel aan dat een richting, die geen stelling
v'
m handel en scheepvaart;
aangevallen.
ten opzichte van het Jodenvraagstuk wil neen da. leven, met 40 procent wordt gekort.
vriendschap
men,
kan
reop
gelden
zullen
Duitsche
vrijgemaakte
niet
de
bovendien een zeker héél belangrijk dcc
De aldus
BERLIJN, 19 Febr. (D.N-.8.-. — De
herderlijvan onze industrie gericht is op de be worden besteed aan een verlaging der kenen. Hij besprak voorts.den
i-ioiidensche
berichtendienst meldt, dat
ongeveer ken brief van het episcopaat
waardoor
Woensdag een luchtaanval op het Suezan to handel en die scheep Leerlingenschaal,
nationaal-socialis2200 kweekelingen met akte en werklooze waarmee volgens hem het toegeworpen.
kanaal is ondernomen.
vaart! Hetzelfde geldt van
„Wij
gesalarieer- me de handschoen werd
onze talrijk, onderwijzers als volwaardig
te
maken
onderscheid
onderwijs
goed
zullen weten
tusschen
derDemingen ' waarmede de leerkrachten in het
P
t
weer
de beteekenis
een goeden geestelijken herder, die zich met
van ons beurswezen. kunnen worden opgenomen.
zijn gemeente en zijn taak als zielezorger
Britsche parachutisten
van tal van industrieën van ons onderbemoeit, en een politieken geestelijke, die den
Nog andere maatregelen te verwachten?
wijs zelfs samenhangt!
Reeds vorigen zomer opgeleid.
kansel voor hetze misbruikt."
Courant"
Het geheel onzer
De Nieuwe Rotterdamsche
Commissaris-genieraal Schmidt
gaf ten
STOCKHOLM, 19 Febr. (D.N.8.).
verhou
Van
een artikel in de „Deutsche slotte een beeld van de toekomstige
uit
dingen maakt ten economische
taak
van de Britsche parachutisten geeft Reuter een
onzent de vernieuwing Zeitung in den Niederlanden' te mogenop economisch terrein heel
de Nederlanden, die hun plaats ln den Groot- schildering, waarin gezegd wordt: de Britsche
wat ingewik- afleiden dat.de hierboven, bedoelde maat- Germaaiischen
Wij parachutisten, die onlangs in Zuid-Italië werdan in landen, die voor een be- regel in verband zou staan met den jong- gelooven dat deStatenbond zullen vinden. idee
den uitgezet, vormen een deel van het corps,
nationaal-socialistische
Episcolangrijk deel autarkisch
zijn sten brief van het Nederlandsche
zege zal voeren zoolang er mannen zijn dat een bijzondere opleiding krijgt om vitale
kunnen
tot
de
en waar dus een geheel
of goeddeels op
dat die zioh voor deze idee willen inzetten, strij- centra van den vijand te bezetten of te beblad uit Rotterdam verwacht
den en sterven.
schadigen.
zelfvoorziening gerichte ordening moge
afgezijn
zal
niet
het hiermede nog wel
hjk is. Zelfs in
De heer Schmidt heeft behalve in Geleen
Het bestaan van dit corps is tot dusver gezulke landen zal voor loopen:
ook te Kerkrade en' Eygelshoven gesproken. heim gehouden, maar thans is het mogelijk,
een breedere en rijkere ontplooiing
van
ontleenen we Voorts zijn er bijeenkomsten gehouden te Hil- mede te deelen, dat deze mannen hun oefehet nationale leven en voor een hooi
Aan de Deutsche Zeitung
HEERLEN, ningen reeds vorigen zomer beëindigd hebben.
e. dat versum, Alkmaar, VENLO,
P
nog deze
welstandspeil der bevolking een nooif
„Ik heb", zoo deelt de correspondent van
HEERLERHEIDE.
WAUBACH,
SCHAESdringend
geringe gerichtheid op het overige deel „het bovendien
kka BERG, SPEKHOLZERHEIDE en BRUNS- Reuter mede, „een typeerende oefening van
van
etc
positie
Wereldlijke
SUM.
der wereld niet vermeden kunnen wor- overwegende
de Britsche parachutisten bijgewoond. Hun
geestelijkheid op een gebied, waar
valschermen zijn met een bijzonder appaden. Vrijwillige zelfafsluiting zou ook
raatje uitgerust, waardoor zij zich terstond
daar vrijwillige verarming beteekenen.
kunnen openen. Eén parachute droeg een zak
Maar ten onzent is bittere n o o d z a kevoor Spanje
met bewapeningsmateriaal. Ik kreeg den indruk, dat de parachutisten, indien de operatie
-1 ij k h e i d , wat daar alleen maar
BOULOGNE SUR MER, (Belgapress).
hoogere wenschelijkheid is; omdat Neontoereikend
op een onverdedigd terrein afspeelt, de
zou
zich
Britsche hulp
Als een gebaar van grootmoedige vriendschap
kans
hebben zich beschikbaar te stellen zonzijn.
derland, in zichzelf, af- en opgesloten
heeft Monseigneur Martin, bisschop van
der
te worden.
ontdekt
Amiens,
besloten,
de
de
relikwie
van
den Heilislechts
helft zijner bevolking op ook
Bij de oefening, die ik bijwoonde, zag ik,
INSTANBOEL, 19
erlui<tt gen Pirmin, den eersten Bisschop van Amiens, hoe een machinegeweer, dat met goed zicht op
maar eenigszins aannemelijke wijze zou Naar van betrouwbare ,zijde ve"*'
afkomstig uit Pamplona, aan Spanje
Engelsche
kunnen onderhouden en als deel van heeft de
een heuvel opgesteld stond, in staat was
schenken.
ee
n
leedw
zyn
hier
Hoare,
een grootere ievensruimte dus vier a
eiken man neer te schieten, vóór hij tijd had
Reginald
Deze
kostbare
relikwie,
die
bestaat uit de zich
vijl over uitgesproken, dat de G"tacüe cc
Engel beenderen van den heilige, werd godvruch- belangweer op te richten. Hieruit blijkt het
millioen menschen ten laste van het
Boekarest, Collas,
te
van het element van verrassing bü
zant
overige deel dier levensruimte zou moe sche voorbeeld gevolgd heeft en uit Boe tig bewaard door de kloosterzusters van de parachute-aanvallen"
orde der Clarissen, wier gebouw in Mei 11
ten doen komen.
karest vertrokken is.
vernield werd.
Griekvoor
Omdat nu allerlei economische rege
Het reliekschrijn, dat aan den Bisschop
Dez uitlating is blijkbaar
lingen
men denke alleen maar eens sche kringen bedoeld- Dat zij succes zal van Pamplona zal geschonken worden werd
aangeboden door het Légion
aan de loonkwestie
Francaise des
veel eenvoudiger hebben is onwaarschijnlijk, daar GriekBelangrijke doelen getroffen.
zeer
Combattants.
tijd
zijn, als men ze kan treffen voor wer- sche kringen alhier den laatsten
De heer Hericourt, voorzitter van
BERLIJN, 18 Februari (D.N.8.).
Bedeze verkende groepen, welke uitsluitend voor de teleurgesteld waren over de ontoerei- eeniging en de heer Zuloage, attaché
torpedovliegtuigen zijn Dinsschermd
door
bij
de
te oor- Spaansche ambassade, zoon
binnenlandsche markt werken dan wan- kende Britsche hulpverleening en
van den grooten dagmiddag sterke formaties Duitsche bomSpaanschen schilder, evenals
vaderland,
het
neer men rekening heeft te houden me: dcelen naar berichten uit
twee kanunni- menwerpers opgestegen om Malta aan te
ken van Amiens, zullen de relikwie begelei- vallen.
voorttegen
buitenlandsche en koloniale verhoudin ernstige bezwaren hebben
den en haar aan den Bisschop van Pamplona
Uit de eerste radioberichten der aldaar
gen, is het duidelijk, dat óók ter wille zetting van den met groote verhezen ge- toevertrouwen.
*"""«*
opereerende
toestellen blijkt, dat het optrevan de in Nederland nu eenmaal be- paard gaanden tegenstand tegen ac
den tegen militaire en vóór de oorlogvoering
staande economische verhoudingen, óók Italianen in Albanië.
belangrijke doelen belangrijke resultaten
bij denkbare inschakeling van ons land
heeft opgeleverd.
Belgische
tegen Engeland
in een grootere levensruimte, een
BRUSSEL, 19 Februari (D.N.8.)
eigensoortige vernieuwing onverHet
brutale „neen" van Grn.it d,...
St,
«■■
mijdelijk zou zijn, hoezeer dan ook in
de groote lijn de eigenlijke
Man en vrouw overleden.
grootste
grondslagen van het hoog-kapiverontwaardiging
Hier ter stede
Belangstelling van autoriteiten.
18 Februari.
«
talisme hier evengoed als elders zullen ___*_.___-._--.,
ARNHEM xo
geworden
„
slachtoffer
siacnroii
het
personen
moeten worden aangetast, de prioriteit zijn twee
Dinsdag
ROTTERDAM, 18 Februari.
Dezer dagen be meen
Beauftragle
dus van geld en kapitaal boven den van kolendampvergiftiging.
van
van
den
een
heeft
dr.
Volckers,
C.
onmenschelijk
n_.e Solr
antwoorri
buren van
W
medewerkers,
Rijksc-uimissaris
met
enkele
arbeid en alles wat daarmede onmiddel- merkten
laat
het
"* howiitfede woning gesloten bleei.
a n
beMßte- maSk
een bezoek gebracht aan het getroffen St.
lijk samenhangt.
de politie, die de echtgenooten
Franciscusgasthuis.
toestand, als
Het eigen karakter, dat ten onzent
zieltenfiuu
Dr. Volckers betuigde namens den Rijkshet
naar
werden
aantrof. Beiden
de vernieuwing zonder twijfel zal moe
vrouw
en
commissaris
het bestuur diens medeleven met
spoedig
Engeland
waar de man
vliegers.
ten hebben, beteekent dan ook aller vervoerd,
was 58 jaar
het vele leed, aan patiënten en verplegend
Dinsdag is overleden. De man
personeel berokkend.
W *ebr. (Reuter-A. N. P.).
minst, dat die vernieuwing hier beperk- de vrouw 48 jaar.
H
ter of minder ingrijpend zou kunnen
11 luchtvaa* heeft medegethans besloten heeft, voor alle
zijn dan waar elders ook; veeleer beteeSlapende bij den haard.
ar die niet in dienst waren
dieper
kent het, dat die vernieuwing nóg
zones in.
Alhier heeft zich een
dat zij
' belangrijke beroepen
ALMELO, 19 Febr.
zal moeten doortasten dan daar, waar
voorgedaan,
kolendampvergiftiging
Pre(D.N.8.).
WASHINGTON,
18 Febr.
geval van
eenheid open te stellen,
z«n omgekomen zteb v
meer van de gemeenschapsgedachte in waarbij twee oude menschen
verordening
dlenst
onals
vlie
sident
Roosevelt
heeft
een
®er of waarnemer
tot de ontdekking dat geen op te ge
waarbij op zee z.g. defensiegebiederteekend,
overlevende vormen kon worden gered ol Buren kwamen te
bespeuren was in de woden en in het luchtruim verboden zones
de economische omstandigheden teeken van leven
geen antwoord
ning Toen ook leveranciers
ingesteld worden, waar schepen resp. vliegeen eenvoudiger grondslag bieden voor kregen, werd de politie gewaarschuwd. Zij
tuigen zonder vergunning van den minister
een hervormend ingrijpen dan ten on- verschafte zich toegang.
van marine geen toegang hebben. Deze verzent het geval is.
AMSTERDAM, 19 Februari (A.N.P.). De boden zones worden ingesteld voor de voorMan en vrouw zaten b« den haard,
gemeenteraad besloot tot het aangaan- van posten van de marine in den Stillen Oceaan
Maar de noodzakelijke diepte van he
nam
een
sterken
alsof m sliepen. Men
geldleeninS onderscheidenlijk van en in de Caribische zee. Deze maatregel treedt
ingrijpen ontneemt daaraan niet r
kolendamp waar. Een geneesheer kon
T f.OOO 000 en van / 3.000.000
bij het algemeen negentig dagen na 14 Februari in werking.
cqnstateeren.
beiden
eigen karakter, doch accentueert .
sleéhts den dood bü
ourgerhjk pensioenfonds en bij de Rijksver- Intusschen zullen de buitenlandsche regee73
jaar
vrouw
71,
was
oud.
De man
zün
■ iekeringsbank.
veeleer 1
ringen uitvoerig worden ingelicht.
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— VENLO, Markt 25, Tel. 2326

Kalmeerende verklaringen

Met bloedende polsen bij een

verlaging van de leerlingenschaal.

—

3216

DE

Verlaging van salarissen gepaard met
Naar „Het Vaderland" in een artikel meedeelt zal er binnenkort
een Verordening verschijnen van
het departement van Onderwijs, Ween Cultuurbeschertenschappen
ming, waarbij de salarissen van de
kloosterlingen bij het onderwijs
worden verlaagd, ten behoeve van
een verbetering der leerlingenschaal,
waardoor meer onderwijzers en onderwijzeressen kunnen worden te
werk gesteld.

redenen te hunner beoordeeling niet verlangen.
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Naast volksaard en sociale
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Het getroffen
Franciscusgasthuis.

—

-

Amerika stelt verboden

—

Het nieuws uit de twee wereldstreken,
waaromtrent allerlei bezorgde geruchten
de ronde deden, klinkt nu lichter van
toon.
De Bulgaarsch-Turksche niet-aanvalsverkïaring blijft in hoofdzaak commentaren wekken, welke van ontspanning op
den Balkan gewagen. Wat wij er uit
Duitschland, Italië en ook uit Joegoslavië
nader over hooren. legt nog sterker den
nadruk op de nederlaag der Britsche
diplomatie, weke men er in ziet. Een
uitvoerig A.N.P.-bericht uit Stockholm
geeft indrukken uit Londen weer, welke
over het algemeen naar het schijnt van
een zekere verlegenheid blijk geven.
Duitsche commentaren, welke over een
neutraliseering van Turkije spreken, worden in de Britsche hoofdstad volkomen
onjuist genoemd. Wel echter moesten
Britsche correspondenten in Ankara nog
vóór het onderteekenen van het nieuwe
pact mededeeling doen van de zienswijze
der Turksche regeering, dat het Turksche leger een defensief en geen offensief instrument is. Het Turksche leger
zal dan pas optreden, zoo werd er gezegd, wanneer Turkije zelf het slachtoffer van een rechtstreekschen en niet
uitgelokten aanval zou worden.
Hieruit zou dus ook weer af te leiden
zijn, dat er inderdaad van een accentverschuiving in de houding van Turkije
sprake is.
De feiten der toekomst zullen wel onthullen wat en in hoeverre dat van practische beteekenis zal zijn. Voor het
oogenbiik verheugen wij ons in ieder
geval in een kalmer sfeer en ln een
bedaring van onheilspellende geruchten
Tot op zekere hoogte kan dit ook van
het Verre Oosten gezegd worden. Het Is
hier vooral de Japansche regeering, die
zich inspant, om anderen van haar vredelievende bedoelingen te overtuigen. Voor
ons is speciaal van belang, wat Ohasji,
de onder-minister van buitenlandsche
zaken heeft gezegd. Hieruit blijkt, dat
Japan de positie van ïnsulinde als onderdeel van het Rijk der Nederlanden
zeer goed weet te onderscheiden van die
van een kolonie, zooals Indo-China.
Begrijpelijk was intusschen van zijn
kant de opmerking, dat het normaler
zou zijn, indien de Nederlandsche regeering zich ook in het Indische gedeelte
van het Rijk zou vestigen. Niettemin
blijkt er contact te bestaan tusschen de
regeering te Tokio en de uitgeweken
Nederlandsche regeering -via .de. Nederlandsch-Indische autoriteiten.
Omtrent het door het pact van drie
erkende leiderschap van Japan heeft
Ohasji een uitleg gegeven, welke het gebruik maken van geweld ter bezetting
of verovering van de landen in dit deel
van de wereld uitsluit. Deze verklaring
is kennelijk als geruststelling bedoeld en
de leider van het Japansche regeeringspersbureau ging nog verder. Hij heeft
Japans bereidheid om te bemiddelen, niet

KORTE BERICHTEN
UIT BINNEN-& BUITENLAND.
slachtoffer in Rotterdam.
ROTTERDAM, 18 Februari.
In een der
hospitaalschepen te Rotterdam is Maandag
de 47-jarige heer W. J. vaai Dijk aan zijn verwondingen, opgeloopen bij het jongste luchtNog een

—

bombardement, overleden.

alleen in groot Oost-Azië, maar ook elders in de wereld niet nadruk naar voren
gebracht.

In Tokio blijkt men heelemaal niet gebrand te zijn op een uitbreiding van het
conllict en het verwikkeld raken in
nieuwe militaire avonturen.
Maar wel bleek de genoemde v/oordvoerder van meening te zijn. dat
Angel-Saksische mogendheden door hun
oorlogs-voorbereidingen de onrust hebben vergroot. Met name noemde hij
de versterking van de Zuidzee-eilanden,
Samoa en Guam en het leggen van mijnen bij Singapore.
Men krijgt den indruk, dat heel het
geruchtenlawaai van de laatste dagen
ook een factor is geweest in een hoog
diplomatiek spel tusschen Japan en de
Angel-Saksische mogendheden. De thans
in Tokio uitgelokte verklaringen kunnen
voorloopig weer wat kalmeering schenken.

Een feit blijft het overigens, dat er in
dit gebied heel wat conflictstof ligt opgehoopt. Dat mogen we ook na alle geruststellende verklaringen niet uit het
oog verliezen.
Bovendien is het verband tusschen de
Oost-Aziatische politiek en het conflict
in Europa volstrekt geen hersenschim.
Zoowel Engeland als Amerika zijn bij
beide sterk geïnteresseerd en door het
pact van drie is ook duidelijk een schakel gelegd.
President Roosevelt wacht nu slechts
op het aannemen van de pacht-en-leenwet, om de solidariteit met Engeland in
een omvangrijke hulpverleening tot
uiting te doen komen. Hij heeft reeds
aangekondigd, dat hij een speciaal man
naar Londen zal zenden, den zoon van
den overleden spoorweg-magnaat Harriman, die daar de uitvoering van de
wet zal leiden en bespoedigen. Een officiëele afgevaardigde van den president
komt dus rechtstreeks in dienst van de
Britsche oorlogsvoering. De benoeming
van dezen „dafense expeditor" raakt toch
wel heel dicht aan den rand van Inmenging. Van neutraliteit heeft het in ieder
geval niets meer.
Van Duitschen kant geeft men overigens voortdurend uitdrukking aan de
overtuiging, dat deze inmenging toch
niet meer kan baten. Het D.N.B, diepte
uit een radio-rede van den eersten Lord
der Admiraliteit de zinsnede op, waarin
het besef van de groote bedreiging van
de vitale scheepvaartverbindingen doorklinkt. Het erkent de belangrijk veel
gunstiger positie van Duitschland in vergelijking met den wereldoorlog en hij
verwacht ook een versterking der acties
tot vernietiging der Britsche scheepvaart.
Zoo komt men steeds weer terug bij
het feit, dat de kern van de huidige militaire en politieke situatie toch altijd
nog ligt op het Britsche eiland met al
de vreeselijke gevaren, waardoor het omringd is.

Sluikhandel in België.
Gunstige gevolgen van verscherpten
strijd.

—

De strijd
BERLIJN. 18 Febr. (V.P.8.)
tegen den smokkelhandel in levensmiddelen
in België en het eigenmachtig verhoogen van,

de prijzen, die door de Belgische autoriteiten
wordt gevoerd, heeft in de laatste dagen
door de medewerking van contröleeirende beambten, de gendarmerie en door de vorming
van. vliegende brigades, aan practische beteekenis gewonnen.
Op één enkelen dag zijn er in de buurt
van Antwerpen 1.200.000 kg. aardappelen in
beslag genomen welke
aan den normalen
handel waren onttrokken en die voor woekerprijzen van de hand werden gedaan. Verder
is er ln Antwerpen beslag gelegd op 92.000 kg.

Noodweer in Marokko.
VICHY, 18 Febr. (D.N.8.).
In Marakech
en omgeving, in Marokko, zijn Maandag door
een zwaar noodweer talrijke huizen vernield.
Tien personen, o.m. een Fransch agent van
politie, werden bij het instorten van huizen
gedood. De schade aan de velden is aanzien- rijst.
lijk.
Dit resultaat toont aan hoe noodzakelijk
het is, dat een meedoogenlooze strijd tegen
„Deensch Front" gevormd.
de smokkelaars in België wordt .gevoerd en.
KOPENHAGEN, 18 Febr. (D.N.8.).
Naar dat de Duitsche militaire opperbevelhebber
de bladen melden, is er een nieuwe politieke terecht bij de Belgische autoriteiten er op
partij, genaamd „Het Deensche Front" ge- aandrong, dat zij zelf tegen den sluikhandel
in levensmiddelen zouden optreden.
vormd.

—

.

—

Nieuwe Engelsche vliegvelden.
ROME, 19 Februari (D.N.8.).
Naar Stefani via Beiroet uit Bagdad verneemt, hebben de Engelschen bij Bagdad en bij Basra
in de Perzische golf nieuwe militaire vlieg-

—

Amerikaansch minister

verspreekt zich.

—

De
WASHINGTON, 19 Febr. (A.N.P.).
Amerikaansche minister van handel, Jesse Jones, heeft onvrijwillig bekend, dat de VerVerdediger van Dzjaraboeb bevorderd.
eenigde Staten zich reeds als in oorlog beROME, 19 Febr. (Stefani).
Het detache- schouwen.
In antwoord op vragen van de leden der
ment, dat Dzjaraboeb bezet houdt, biedt
sedert December tegenstand tegen den steeds valutacommissie van het Huis van Afgevaaroorlog",
toenemenden Engelschen druk. Majoor Cas- digden zeide Jones n.1.: „Wij zijn in
tagna, die het garnizoen aanvoert, is op het verbeterde dit echter onmiddellijk door te
zeggen: „tenminste wij zijn bijna in oorlog",
slagveld tot luitenant-kolonel bevorderd.
waarop de derde formuleering luidde: „Wij

velden

aangelegd.

—

bereiden ons op een oorlog voor en wie dat
doet, moet geld kunnen wegsmijten".
minister
Na deze verklaring gaf Jones aan de offivan marine, Admiraal Eikawa is door den ciëele parlementsstenografen opdracht, om
keizer in audiëntie ontvangen, teneinde een deze drie opmerkingen uit het officiëele sterapport uit te brengen over „kwesties welke nogram te schrappen. Hiermede kon echter
onder zijn departement vallen."
niet verhinderd worden, dat de geheele Amerikaansche pers de uitlatingen van den minisNieuw-Zeeland en V. S.
ter van handel groot opmaakte.

.

Japansch minister bij den keizer.
TOKIO, 19 Febr. (D.N.8.).
De

—

WASHINGTON, 19 Febr. (Reuter-A.NP.)

Welles heeft op de persconferentie
Vereenigde Staten en
Nieuw-Zeeland besloten hebben, diplomatieke
vertegenwoordigers uit te wisselen.
'Summer

meegedeeld, dat de

Donderdag, 20 Februari. Zon on-

Spoorwegverbinding Hongarije—
Sovjet-Unie.

—

Op 15
BOEDAPEST, 19 Febr. (D.N.8.).
Maart zal een directe spoorwegverbinding

tusschen Hongarije en» de Sovjet-Unie tot
stand komen.

Meisje door trein doodgereden.
Woensdag kwam het
MEPPEL, 19 Febr.

—

veertienjarige meisje H. W. uit Kolderveen
van familiebezoek uit Meppel. Op den onbewaakten overweg te Oosterboer werd zij door
den sneltrein uit Groningen gegrepen en op

slag gedood.

De verduistering
der: 19.02 uur.
Vrijdag, 21 Februari. Zon op:
8.45 uur.
Men ts verplicht te verduisteren van
zonsondergang tot zonsopgang.
Vrijdag, 21 Februari. Maan op:
4.34 uur.
Vrijdag, 21 Febr. Maan onder:
13.32 uur.
Nieuwe maan: 26 Februari.
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OFFICIEELEMEDEDEELINGEN
ETIKETTEN OF SLUITZEGELS
Alleen aan achterzijde der stukken
toegelaten.

—

In verband met de
moeilijkheden, die daarvan bij de behandeling in den postdienst worden ondervonden, is bepaald, dat voortaan etiketten en
sluitzegels betreffende weldadigheid, reclame, propaganda en dergelijke niet op de
adreszijde van te verzenden stukken mogen
voorkomen. Zij zijn dus slechts aan de achterzijde der stukken toegelaten. Indien dergelijke etiketten of sluitzegels op de adreszijde van stukken worden aangetroffen, zullen
deze aan de afzenders worden teruggegeven
of, indien deze laatste raiet bekend zijn, onbestelbaar worden verklaard.
Uitdrukkelijk wordt er voorts de aandacht
op gevestigd, dat op stukken, den openbaren dienst betreffende (ook bijv. op de portvrij verzonden stukken voor het centrale girokantoor) nimmer etiketten of sluitzegels mo
gen voorkomen, dus ook niet aan de achter-

's-GRAVENHAGE.

zijde.

PRIJSVERHOOGING PENSIONBEDRIJF
's-GRAVENHAGE, 19 Februari.

—

De NePensionhouders

derlandsche Vakbond van
schrijft ons:
De omzetbelasting mag volgens het nieuwe besluit niet meer afzonderlijk in rekening
worden gebracht. Voor het verhaal van deze
belasting op den gast werd het dus noodzakelijk den prijs te verhoogen, waarvoor van den
directeur voor het rijksbureau voor het hotelcafé- restaurant- en pensionbedrijf toestemming werd verkregen met de volgende percentages:

a. Bedrijven, die vroeger de tarieven exclusief omzetbelasting berekenden mogen de

WAARSCHUWING OMTRENT
LICHTUITSTRALENDE
AANDUIDINGEN

—

's-GRAVENHAGE. 19 Februari.
1. De Rijksinspecteur voor de bescherming
van de bsvolking tegen luchtaanvallen
brengt onder de aandacht van de verantwoordelijke eigenaars en/of beheerders van
winkels, café's, restaurants, theaters bioscopen en dergelijke voor het publiek toegan-

liers een regelmatiger verloop te doen hebben
is besloten met ingang van Maandag 24 Februari a_s. een wijziging in de bonaanwijzingen voor kaas te brengen.
Met ingang van dien datum zullen niet,
zooals tot nu toe gebruikelijk wsis,
vier bonnen, maar twee bonnen worden aangewezen,
welke recht geven op het koopen van kaas.
Deze bonnen zullen geldig zijn van Maandag
24 Februari tot en met Zondag 9 Maart a.s.
De bonnen, die op 9 Maart nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog veertien
dagen geldig, dus tot en met Zondag 23 Maart

—

—

a.s.

Met ingang van Maandag 10 Maart zullen
dan wederom twee bonnen voor kaas worden
aangewezen, welke veertien dagen geldig zullen zijn en vervolgens nog veertien dagen gebruikt mogen wordenkelijke localiteiten, dat hst ingevolge het geHierdoor zal eenerzljds worden bereikt, dat
stelde in par. 8 sub 4 en par. 10b der verorde- gedurende
de eerste twee weken de winkening no. 212 dd. 23 November 1940 van den
liers
ten volle aan alle aanvragen" van hun
Rijksccmmissaris verboden is om lichtuitstraklanten kunnen voldoen en anderzijds, dat de
lende aanduidingen in den handel te brengen mogelijkheid
om vier kaasbonnen tegelijk te
dan wel te bezigen, welke niet voldoen aan
besteden
voor
het aanschaffen van een
rijksinspectie
de terzake door de
luchtbe- kaas of een geheel kaasje na 10 Maart stuk
a_s.
scherming nader vast te stellen voorschriften.
geopend is.
weer
2. Volgens de hiertoe inmiddels door de
rijksinspectie luchtbescherming

uitgegeven:

„Voorschriften inzake het gebruik van llchtuitstralende aanduidingen, anders dan ten
behoeve van het verkeer. D?el 1: lichtuitstralende aanduidingen van beperkt belang" komen voor toepassing als lichtuitstralende aanduiding door winkels, hotels café's restaurants, theaters, bioscopen en dergelijke voor
het publiek toegankelijke localiteiten slechts

in aanmerking:
a. het door de rijksinspectie luchtbescherming ter beschikking <Jer Nederlandsche industrie gestelde standaardmodel voor lichtbak met beperkte lichtuitstraling.
b. door de rijksinspectie luchtbescherming
goedgekeurde en als zoodanig met het goedkeuringsteeken „I. L. B. n0...." gewaarmerkte
lichtuitstralende aanduidingen.
3. Ter voorkoming van moeilijkheden en
onder verwijzing naar de door den Rijkscommlssaris op overtreding van de bepalingen der
straffen
genoemde verordening gestelde
(geldboete van hoogstens 150 gulden of hechtenis van hoogstens 4 weken) wordt belanghebbenden, voorzoover noodig. met nadruk
aangeraden zich te onthouden van het in den
handel brengen dan wel het gebruiken van

prijzen met 5 pet. verhoogen.
b. Bedrijven, die vroeger de tarieven in
clusief omzetbelasting berekenden en op lan- lichtuitstralende aanduidingen, welke niet
gen termijn verhuren mogen deze tarieven aan de gegeven voorschriften voldoen.
met 2'/t«/o verhoogen.
c. Bedrijven, die vroeger de tarieven inélusief omzetbelasting berekenden en op korten termijn verhuren mogen deze tarieven
met 3V-V» verhoogen.
Bij be's-GRAVENHAGE. 19 Februari.
schikking van den secretaris-generaal van
het departement van landbouw en vi.scherij is een aantal wijzigingen gebracht in het
's-GRAVENHAGE, 19 Febr.
Onvermin- huisslachtingenbesluit 1940 varkens. Het maderd het bepaalde in artikel 15 van het besluit ximum-aantal in te leveren bonnen is nu vast
bevolkingsboekhouding is ieder aangemelde gesteld op het aantal bonnen, dat recht geeft
persoon, wiens geslacht- of voornamen, na- op het koopen van 200 kg. vleesch. Genoemd
tionaliteit, beroep, burgerlijke staat, woon- b—luit beperkt het aantal te slachten varplaats of huisadres, wijziging heeft ondergaan kens tot een zoodanig, als waarvoor door den
verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen distributiedienst tot 1 December 1941 bonnen
bij den burgemeester der gemeente, ln welkeT zullen kunnen worden ingehouden.
Van de bepaling, dat de slachtingen plaats
bevolkingsregister hü is opgenomen of in welmoeten
hebben in tegenwoordigheid van een
verblijfsregister
hij
ingeschreven.
is
ker
De kennisgeving geschiedt uitsluitend op vertegenwoordiger van den provincialen voedeen formulier van voorgeschreven model, ter- selcommissaris kan in bepaalde aangewezen
wijl het gebruik van andere formulieren is gevallen worden afgeweken. Aan het voorhanden of in voorraad houden van vleesch
verboden.
Voorts worden de aanduidingen
bast- dat afkomstig Is van huisslachting zijn nu
aardjood I" en
bastaardjood II" gewijzigd bepaalde voorwaarden gesteld. De directeurin „persoon van gemengden bloedp I" en „per- gen-Taal van de voedselvoorziening is gesoon van gemengden bloede II" en worden de machtigd van een of meer bepalingen van het
aanduidingen B I en B II vervangen door G I onderhavige besluit ontheffing te verleenen.
en G 11.

Uit de Pers.
Nederlandsch-Duitsche
Kultuur gemeenschap.
In Den Haag is dezer dagen de oprichtingsvergadering gehouden van de
stichting „Nederlandseh—Duitsche Kul,
tuurgemeenschap".
Bij het verslag van de uitgesproken

redevoering teekende
LANDSCH DAGBLAD"
aan:

het
het

Voor de Huisvrouw.

„NEDER-

Pannekoek van havermout
in bloem.
's-GRAVENHAGE.

reau van den

—

Het voorlichtingsbu-

voedingsraad

deelt' mede:

Onze broodbennen zyn niet toereikend en
pannekoek kunnen wy tegenwoordig niet
meer bakken, zucht menige huisvrouw op de
voorlichtingscursussen, wanneer het brooden koffierantsoen besproken wordt. Kunnen
wij nu heelemaal geen pannekoek meer bakken?
Wij probeerden het beslag dikker te maken,
geen resultaat. Het beslag op een harder of
zachter vuur, met meer of minder vet, het
ging niet. Een beslag werd gemaakt van rijst
en bloem. Dit gaat wel maar geeft toch geen
echte pannekoek, het zijn rijstkoeken. Nu
gaan wij de rij langs van de andere grutterswaren.
Havermout. Wij nemen 1/3 havermout
en 2/3 bloem en krijgen hiervan pannekoeken, welke gemakkelijk gebakken kunnen
worden en heerlijk van smaak zijn. Pannekoek, welke een grootere voedingswaarde bezit dan de vroegere, die uitsluitend van bloem
gebakken werd.
Vergelijkt u de voedingswaarde eens van
een portie ouderwetsche pannekoek met die
van een zelfde hoeveelheid van deze nieuwe.
Met bloem: cal. 459, eiwit 105, vet 2 6. koolh.
221, kalk 2,922, phosphor 2,265, ijzer 4,85, vit.
a. —, vit. b 30, vit c. —.
Met bloem en havermout: cal. 556. eiwit 108
vet 4,8. koolh. 216, kalk 2.949, phosphor 2.415.
ijzer 6.10, vit a —, vit. b 118, vit. c —.
Het groote verschil is te vinden in de zouten en vitamines, de voor ons zoo belangrijke voedingsstoffen. De cijfers spreken hier
voor zich en men zal er toe overgaan gebruik
te maken van de op de bons verkrijgbare hoeveelheid havermout of gortmout.
Smaakt boerenkoolstamppot of raapstelenstamppot niet heerlijk met havermout er
door?
Probeert u daarom ook eens pannekoek met

1/3 havermout er door.

volgende
FILMNIEUWS.

Wij vragen ons af, of bij bovengeschetsten opzet rekening is gehouden met het

DISNEY EN STOKOWSKI

Heel-Nederlandsche kultuur,
Een nieuwe muzikale film-fantasie.
welke niet bepaald wordt door de willekeurige staatsgrens bij Roosendaal, maar door
De correspondent van „Het Vaderland"
de eeuwenoude, die van Duinkerken naar te Stockholm schrijft aan zijn blad:
Ruim twee jaar geleden hebben '"ij, op
Vaals loopt.
grond van mededeelingen van Leopold StoDe naamsaanduiding, welke de heer van kowski, die toen ln het .retooorteland van
Maasdijk bezigde ter benoeming
van ons Greta Garbo vertoefde, een en ander kunnen
volk: bijv. „de HoUandsche kunstenaars" zou vertellen over plannen van Walt Disney om
aanleiding zijn te veronderstellen, dat de e in samenwerking met Stokowski een groote
en gekleurde geluidsfilm te malevende kultuureenheid niet bestaat voor de geteekende
ken, waarin de muziek de v-oornaamste funcoprichters der Nederlandsch-Duitsche Kultie zou krijgen zoodat in tegenstelling tot
tuurgemeenschap.
wat gewoonlijk het geval is, de beelden en
Dan echter doet het vreemd aan, dat de kleuren de muziek zouden begeleiden. Nieuw
heer van Maasdijk in zijn beknopt ge- was dit idee niet. Oskar Fischinger met zijn
absolute studies en o.a. verschillende
schiedkundig overzicht der betrekkingen bekendezijn
Russen
Walt Disney in dit opzicht jaren
tusschen ons volk en het Duitsche. wel repgeweest. En wanneer nu verscheidene
voor
t.- van het bezoek van Albrecht Dürer o.a. Amerikaansche
critici van Disneys nieuwe
aan Antwerpen!!
film. welke Fantasia gedoopt is, en onlangs te
Dat hieromtrent een duidelijke uitrpraak New-York haar wereldpremière heeft gehad,
getuigen, dat hier iets vertoond wordt, dat
worde gedaan, achten wij van een niet te nog
nimmer vertoond is, dan is men geneigd
ontberen belang.
dit met 'n korrel zout te aanvaarden, al kan
Dit behoort van de Nederlandsche afdee- het natuurlijk zijn dat de cineast) Disney zijn
ling uit te gaan. Immers „de bevordering Europeesche collega's overtroffen heeft.
in de
van het kultureele leven in Nederland" Fantasia bestaat volgens de verhalen
filmbladen uit acht deelen,
noemde Prof Dr Wehofsich terecht voorn- Amerikaansche
die elk een bekend muziekwerk tot grondamelijk een Nederlandsche taak.
slag hebben, o.a. een fuga van Bach, Schuberts Ave Maria, de symphonie pastorale van
Wij zouden zelfs zegden: alléén een Nevan Tsjaikowski en
derlandsche daar wij daartoe de eerst-ge- Beethoven enBijstukken
deze muziekstukken, uitgeStrawinski.
roepenen zijn, -evenals de Duitschers
voerd door het Phtlharmonlsch Orkest van
voor hun deel zijn. Maar dan moet ondub- Philadelphia
onder leiding van Leopold Stobelzinnig verklaard worden, welke gebieden kówski, hebben Walt Disnev en zijn medewer
kers een handeling in heelden en kleuren
's-GRAVENHAGE, 19 Februari.
Het col- beide kuituren bestrijken.
geschapen, die volgens de Amerikaansche
lege van rijksbemiddelaars heeft algemeen
Daarenboven, laat men bij al deze plan- critiek,
een harmonische eenheid met de muverbindend verklaard de collectieve arbeids- nen altijd goed voor oogen houden, dat het
ziek
vormt.
Muziek en beeld gaan hier in
overeenkomsten in het boekbinders-, papier- doel nooit een versmelting van belde kui- een hoogere eenheid
op, formuleert een criin
het
enveloppenbedTijf.
waren- en
bouwbe- turen mag, noch kan zijn.
ticus en een ander karakteriseert de film als
drijf en in het steen- en houtgranietbedrijf in
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WIE KRIJGEN LEVERTRAAN?
's-GRAVENHAGE, 19 Februari.
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De ge-

neeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid verzocht ons opneming van de vol-

gende mededeeling.
Het Is gebleken, dat ten aanzien van de levertraanvoorziening nog misverstand bestaat.
De betrekkelijk geringe voorraad heeft het
noodzakelijk gemaakt, het gebruik te beperken tot enkele groepen van de bevolking. Voor
prophylactische doeleinden mag levertraan
alleen worden verstrekt aan kinderen van '/«
tot 3 jaar (tot den derden verjaardag dus).
Wat betreft het gebruik als geneesmiddel,
hier komt slechts een enkele ziekte in aanmerking.
Men kan levertraan verkrijgen op een recept of bon van den arts. Ik wil een dringend beroep doen op het publiek, de geneesheeren niet onnoodig lastig te vallen. Zij zijn
gebonden aan de bestaande voorschriften, en
kunnen niet ingaan op verzoeken, levertraan
voor te schrijven aan kinderen van 3 jaar en
ouder of aan patiënten, die niet voor de verstrekking van levertraan in aanmerking mogen komen.

VAN DAG TOT DAG
Het katholieke

gezin.

Dr. de Eoer heeft in „Het Gezin" een
beroep gedaan op de Eerwaarde Geestelijkheid om de actie van den katholieken bond voor het gezin te steunen.
De reden daarvoor was een beschouwing van de indeeling der bevolking
naar de kerkelijke gezindten in 1920 en
1930. De cijfers daaromtrent doen zien.
dat er nog wel. vooruitgang was in het
percentage, dat de katholieken in de
bevolking uitmaken, doch slechts een
geringe. Het percentage steeg van 35,6
tot 36,4 pet. Dit is echter alleen te danken aan Overijsel en Gelderland. In
Friesland en Noord-Holland bleef de
groei percentsgewijze stilstaan en in de
overige provincies was zelfs achteruitgang vast te stellen.
Het merkwaardigste van al hierbij is,
dat juist de katholieke provincies achteruitgingen. Wat ztjn daarvan de oorzaken? Dr. de Boer noemt dan directe
afval en afval door gemengde huwelijken, maar brengt beide -tenslotte terug
tot een gebrek aan godsdienstige vorming in de katholieke gezinnen, aan
tekortkomingen van de ouders.
Het besluit, dat hieruit te trekken is,
ligt voor de hand. De ouders moeten
verbeterd worden. Er moet bijzondere
zorg besteed worden aan de gezinnen
om den afval te stuiten. Wie weet, waar
de oorzaak van een kwaad schuilt, weet
ook, waar zij het best Is aan te grijpen en waar niet. Het is goed, dat dr
de Boer hierop het licht eens deed vallen.

De vleeschdistributie.
In de vleeschdistributie is een belangrijke wijziging gekomen, welke gericht is
op een gelijkmatiger verdeeling. Er waren tamelijk groote verschillen ontstaan in de vleesehomzetten van de
verschillende slagerijen, wat volgens het
„Algemeen Handelsblad" was toe te
schrijven aan het zoeken van vaste leveranciers door de klanten, aan de op-
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heffing der werkloosheid en aan verschuivingen in de bevolking van sommige gemeenten tengevolge van de oorlogsschade. Deze factoren hadden daarom een storenden invloed op de omzetverhoudingen, omdat de slagers vleeschtoewijzingen kregen op basis van hun
omzetten in het laatste kwartaal van
1939.
Thans heeft men voor die vleeschtoewijzlngen een anderen grondslag genomen. Voor elke gemeente is nagegaan, hoeveel vleeschdistributie-kaarten
onder de bevolking zijn uitgereikt. Per
gemeente wordt nu vleesch toegewezen
aan de hand van deze distributiekaarten, zoodat voor het rantsoen van iede-

ren gemeentaar in beginsel gezorgd
wordt.
Wat nu de afzonderlijke slagers betreft, deze krijgen elk hun vleesch toegewezen op de basis van de vleeschbonnen, die zij inleveren over de voor-vorige
dlstributlep.eriode. Het gevolg hiervan
is, dat de slagers, die vleesch aan hun
klanten leverden zonder daarvoor bonnen te ontvangen, straks minder vleesch
krijgen toegewezen. Hoe meer zij dit
toch doen, hoe minder zij op den duur
ontvangen.

Het publiek zijnerzijds zal goed doen
hiermee evenzeer rekening te houden,
want het zou door nu meer vleesch te
koopen dan het rantsoen toelaat, in de
toekomst voor een leegen slagerswinkel
komen te staan en dan met minder dan
zijn rantsoen of met niets
tevreden
,
moeten zijn.

Bodem-ordening.
In „De Unie" werd een pleidooi gevoerd voor een „ordening van den bodem". Deze ordening zou op één grondgedachte moeten worden opgebouwd: te
komen tot een redelijke belooning voor
den agrarlschen arbeid. Daarvoor zou
allereerst de bodem onttrokken moeten
worden aan het vrije spel der maatschappelijke krachten, aan het vrij e spel
van vraag en aanbod dus. Het geld mag
niet uitsluitend meer bepalen, aan wien
het grondgebruik toekomt. Zoolang dit
wel het geval was. bleef het bestaan van
den boer onzeker.
Als de weg om tot een redelijke belooning van den agrarischen arb.eld te

komen wordt dan aangeduid de gedwongen vaststelling van de koop- en
pachtprijzen van den cultuurgrond. Deze
prijzen dienen als grondslag te hebben
de gebruikswaarde van den grond. Deze
gebruikswaarde is dan de gekapitaliseerde waarde van het verschil tusschen de bruto-opbrengst van de producten en een redelijke belooning van
de bodembewerkers plus de onkosten.
Hierdoor worden de koop- en pachtprijzen dus afhankelijk van de productenprijzen, de kosten van levensonderhoud en de prijzen van grondstoffen
(zaadgoed en meststoffen). Dit zal wel
een verder Ingrijpende ordening eischen.
Wij merken hierbij nog op, dat thans
de koop- en pachtprijzen in feite reeds
vastliggen, zij het niet op basis van de
hierboven aangegeven gebruikswaarde.
De ontwikkeling gaat intusschen voort
in de richting van het scheppen van
grooter
bestaanszekerheid voor den
boer overeenkomstig de beginselen van
een nieuwe rechtvaardige orde, welke in
geheel Europa baan breekt.

De Duitsche economie
van

thans.

In de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden"
staatssecretaris
schreef
Erich Neumann dezer dagen over geleide economie en ondernemersinitiatief.
Hij beschouwde daarbij de leiding der
Duitsche volkshuishouding onder het
vierjarenplan. De ervaring heeft daarbij geleerd, dat het ingrijpen hier
en
daar in de economie gemakkelijk weerslagen oproept, die weer andere maatregelen van staatswege oproepen. Zoo
ontstond bij het op gang brengen van
de binnenlandsche huishouding een zekere export-moeheid, welke tot gedwongen uitvoer aanleiding gaf.
De toeneming van de staatsbemoeiing
met het bedrijfsleven was dus. volgens
staatssecretaris Neumann niet zoo maar
aan vooropgezette willekeur te wijten
maar vloeide voort uit zich telkens
openbarende noodwendigheden. In de
huidige omstandigheden worden die bepaald «loor den oorlogstoestand, waardoor de staat voor een groot deel beslag
moet leggen op de productie. Wanneer

deze staatsbehoeften verminderen, en
normale behoeften en de. bevrediging
daarvan weer met elkander ln overeenstemming gebracht kunnen worden, kan
ook de regeling en leiding van productie
en verbruik soepeler worden.
Hieruit volgt, dat ook de Duitsche
economie z}ch een blijvende straffe regeling van staatswege alleen niet als
ideaal stelt.

Geleide economie
in de toekomst.

Het geheim van den smid onthuld.
Hij stal negentienhonderd gulden en kocht
duizenden sigaretten plus een contrabas.
Getuigen kregen zes gulden „zwijggeld"

—

's GRAVENHAGE, 19 Februari.
Zooals gemeld, is onlangs in Den Haag
uit een vrachtauto, welke onbeheerd
stond ten nadeele van een kolenhandelaar een leeren jas gestolen, inhoudende een portefeuille met
1900.—
De kolenhandelaar deed onmiddellijk
aangifte bij de politie.

delaar. De smidsleerling bedacht zich
niet lang, pakte de leeren jas en even
later ging het drietal per tram stadwaarts. In de tram trok hij de jas aan
en tastte eens in de zakken, wat er al
zoo in zat. Hij voelde de portefeuille, doch
wachtte met de verdere inspectie, totdat
zij op 't Buitenhof de tram hadden verlaten en hier bleek, dat er „nogal" wat
bankpapier in zat.

Politie gaat een praatje maken.

De twee vrienden kregen ieder zes
gulden om ze het zwijgen op te leggen
en vervolgens werd het er eens goed
van genomen.

’

Het trok spoedig de aandacht van de
recherche, dat een 16-jarige smidsleerling
die veel in de betrokken straat verkeerde,
royaal met geld omsprong. Men ging de
gangen van dit jongmensch eens na en
toen bleek, dat hij ook eenige dagen naar
Rotterdam was geweest, waar hij flinke
verteringen had gemaakt.
Vandaar, dat de politie eens met hem
wilde praten en ze bezocht hem daarom
in zijn woning. Bij dit bezoek vond men
eenige duizenden sigaretten en dit bevreemdde temeer, gezien den jeugdigen
leeftijd van den smidsleerling.
Een trapje lager lag de oplossing.
Op de vraag, hoe hij aan deze sigaretten kwam, antwoordde hij, dat hij deze
partij van een 24-jarigen benedenbuurman, die vertegenwoordiger was, had gekocht. De politiemannen gingen eens een
trapje lager kijken en inderdaad vond
men hier eveneens een hoeveelheid sigaretten van hetzelfde merk.
Maar men vond nog meer, nl. een
splinternieuw heerénrijwiel, dat veel gelijkenis vertoonde met een rijwiel, dat
eenige dagen tevoren op de Laan van
Meerdervoort was gestolen. Het onderzoek in deze woning werd nu nauwkeurig voortgezet en hierbij kwamen nog
twee pakjes bankbiljetten van resp.
f 1000.— en 400— voor den dag.
Een en ander was aanleiding om beiden naar het hoofdbureau van politie te
brengen, waar de 16-jarige smidsleerling
reeds spoedig de volgende bekentenis af-

Wanneer men het recht op arbeid
verkondigt, moet er ook zorg gedragen
worden voor volledige tewerkstelling en
volledige bedrijfsbezetting. De vrije economie kan die niet waarborgen, wat tevens wil zeggen, dat staatsingrijpen
noodzakelijk blijft. Dit is tevens noodig
met het oog op defensiebelangen en oln
den levensstandaard te verhoogen. De
ondernemers zullen zich dan ook toezicht van staatswege moeten laten welgevallen, soms ook richtlijnen, moeten
aanvaarden. Hierbij wordt o.a. gedacht
aan beperking van dividenden en tantièmes.
Het zal evenwel mogelijk zijn binnen
het raam eener geleide economie tot
eenvoudiger vormen van staatsbemoeiing te komen en dan veel meer over te
laten aan de eigen verantwoordelijkheid
van de ondernemers. Het Is niet de bedoeling, dat de staat ..elf ondernemer
speelt; iR den regel zal aan de particuliere ondernemers het terrein vrij gelaten worden, juist omdat het particulier Initiatief tot de beste prestaties
voert. Ook in Duitschland beoogt men
dus de souverelniteit in eigen kring tot
gelding te brengen, zooals men die in
Nederland voorstaat bij de plannen voor
een corporatief bestel.

Thuis gekomen voelde het smidsmaatje
zich toch niet erg op zijn gemak in het
bezit van zoo veel geld. Hij betrok zijn
benedenbuurman dan ook in de affaire
en deze kreeg
1400— in bewaring,
waarvan 400.— voor hemzelf was.
In de toekomst zou het tweetal, als de
zaak een beetje in het vergeetboek was
geraakt, een handeltje beginnen met het
gestolen geld, aldus was afgesproken.
De twee jeugdige kameraden werden
nu eveneens aangehouden, terwijl voorts
nog bleek, dat de smidsleerling ook nog
eenige honderden guldens aan zijn 20-jarigen broer in bewaring had gegeven.
Deze had evenwel op zijn beurt, toen hij
bemerkte, dat zijn broer gearresteerd
werd, dit geld naar een 24-jarigen vriend
in Rijswijk gebracht. Ook dit tweetal
werd aangehouden.

’ ’

Vlucht in de muziek.

Het grootste gedeelte van het gestolen
geld is dus achterhaald. Hoewel de 16-jarige hoofddader verschillende verteringen had gemaakt en ook nog een contrabas, van
120.— voor zichzelf had gekocht.
De twee vriendjes van 14 en 16 Jaar,
legde.
benevens de 24-jarige vriend uit Rijswijk
zijn na verhoor weer op vrije voeten ge„Er zat „nogal" wat in die jas.
steld.
De smidsleerling en zijn broer, alsmede
Op den avond van 8 Februari was hij de 24-jarige vertegenwoordiger zijn voor
in gezelschap van twee vrienden, resp. den officier van justitie geleid14 en 16 jaar oud, naar de FahrenheitVoor den kolenhandelaar is het een
straat gegaan, waar hun oog was geval- I meevallerteje en een goede les om voortlen op de vrachtauto van den kolenhan- aan voorzichtiger met geld te zijn.

’

LEGERBERICHTEN.

Vliegvelden en hampen
gebombardeerd.
Groot tankschip zwaar getroffen.

Luchtaanval

op Benghasi.

BERLIJN, 19 Februari. (D.N.8.).

—

’

anker liggend Britsch convooi aangevallen.
De bommen vielen op den kademuur in de
onmiddellijke nabijheid van verscheidene
transportschepen en een Engelschen kruiser.

Aanval op woestijnposten
afgeslagen.
De gevechten in Oost-Afrika.
luchtmachten.

Het
Bedrijvige
opperbevel van de weermacht maakt bekend:
ERGENS IN ITALIË, 19 Februari. (Ste„Succesvolle aanvallen in duikvlucht fani).
Het 257ste communiqué van het
waren Dinsdag gericht op vliegvelden, Italiaansche hoofdkwartier luidt:
troepenkampen, spoorwegemplacementen
„Aan het Grieksche front heeft de
en colonnes vrachtauto's in zuid- en vijand in den sector van het elfde leger
zuidoost-Engeland. Voltreffers vernielden zijn aanval voortgezet, zonder resultaten
hangars en op den beganen grond staante behalen. Onzie troepen hebben verde vliegtuigen. Voltreffers konden boven- scheidene malen tegenaanvallen gedaan
dien geplaatst worden op verscheidene en den vijand gevoelige verliezen toegespoorwegstations spoorwegemplacemen- bracht.
ten en twee rijdende treinen. Ten noorIn Noord-Afrika is een nieuwe hevige
den van Portsmouth werd een troepen- aanval van den vijand op Dzjaraboeb
kamp met bijaonder groot succes aangeafgeslagen. Te Koefra zijn vijandelijke
vallen.
auto's, die onze stellingen trachtten te
Een lange afstandsgevechtsvliegtuig naderen, op doeltreffende wijze gebombombardeerde ten westen van lerland bardeerd.
een groot tankschip en trof het zoo -Afdeelingen van het Duitsche vllegerhevig, dat het als verloren beschouwd corps
hebben herhaaldelijk een vijandemoet worden. Een andere succesvolle lijke basis aangevallen en de daar ligaanvol was gericht op een koopvaardij- gende schepen, alsmede de havenwerken,
schip ten oosten van Harwich.
gebombardeerd. Een afdeeling stuka's
In Cyrenaica deden formaties van het heeft aanzienlijke concentraties van
Duitsche luchtwapen op 18 Februari een vijandelijke gemechaniseerde strijdmidaanval op de haven van Benghasl. De delen verrast en met zeer goed gevoilg
aanval had de gewenschte uitwerking gebombardeerd.
Ten zuidwesten van Agedabia werden
Aan het front van Kenya, in Oosttroepenconcentraties en colonnes vracht- Afrika, zijn pogingen van den vijand,
auto's verstrooid.
onze stellingen te naderen, onmiddellijk
Ook in den nacht van Dinsdag op verijdeld door onze troepen, die den
Woensdag vloog de viiand noch naar het tegenstander zware verliezen toebrachDuitsche rijksgbied, noch naar de be- ten.
zette gebieden. Een afzonderlijk vliegend
Aan den benedenloop van de Joeba
vijandelijk gevechtsvliegtuig werd in de hebben onze vliegtuigen vijandelijke geochtenduren van Dinsdag, op weg naar mechaniseerde strijdmiddelen en troepen
het bezette gebied, genoodzaakt te lan- gebombardeerd.
den. De bemanning werd gevangen geTe Keren heeft de hardnekkige tegennomen. Twee eigen toestellen worden stand van onze dappere troepen den
vermist."
vijandelijken aanval opgehouden. Gedurende de gevechten van de laatste
Ernstige verkeersstoornissen verwekt.
dagen hebben zich het vierde koloniale
In aanvul- bataljon „Toselli",
BERLIJN, 19 Febr. (D.N.8.).
het 41ste koloniale
ling op het weermachtsbericht verneemt het bataljon, het elfde regiment grenadiers
D. N. B.:
van Savoye en het Alpenjagersbataljon
Ondanks feilen afweer werden in scheer- „Uorkhamba" bijzonder onderscheiden.
vliegvelden,
troepenkampementen,
vlucht
De vijand heeft eenige luchtaannvallen
spoorwegwerken en vrachtautocolonnes met gedaan op plaatsen in Erythrea en in
goed gevolg aangevallen.
den Joeba-sector."
Verscheidene Engelsche vliegvelden werden
door vernieling van hangars, startbanen en

—

—

Staatssecretaris Erich Neumann heeft
er in de „Deutsche Zeitung" tevens op
gewezen, dat een volledig afzien van
leiding in de economie niet meer kan
worden verwacht. Zulks zou ingaan tegen de ontwikkeling van dezen tijd. Men opgestelde vliegtuigen ernstig getroffen.
zal ook in de toekomst verplicht blijven
Groote uitwerking had de aanval op een
de werkende krachten op bepaalde doel- Engelsch troepenkamp nabij Portsmouth,
einden te richten, die niet in de lijn waarbij voltreffers werden geplaatst op
van louter rentabiliteitsoverwegingen lig- barakken en gebouwen en troepenafdeelingen.

Hoe het geweten knaagde.

gen uiteengedreven werden.

Bij Sudbury kwamen bommen midden in
een vrachtautocolonne terecht. Bij Bury St.
Edmonds en Lowestoft -werden spoorbanen
door voltreffers vernield en goederentreinen

FINANCIEELE BERICHTEN.
OFFICIEELE VALUTAKOERSEN.

Noteeringen der Nederlandsche Bank van
19 Februari.
VALUTA's (schriftelijke en tel. transac-

ties)

:

New Vork 188 3/16—1.88 9/16.
Berlijn 75.28—75.43.
Brussel 30.11—30.17.
in brand geworpen.
Helsinki 3.81—3.82.
Stockho'm 44.81—44.90.
Een aanzienlijke storing van het verkeer
Zuerich 43.63—43.71.
veroorzaakte een voltreffer op een spoorwegBANKAPPIER:
brug over de Owall, ten n. w. van Ipswich.
Berlijn 75.19—75.34.
Ook in zuid-Engeland werden spoorwegNew Vork 1.86 1i—1.90 1/4.
emplacementen met succes met bommen beBrussel 30 08—3020.
stookt en o.a. werd een voltreffer geplaatst,
Stockholm 44.76—44.94.
Zuerich 43.59—43.75.
op de spoorbaan dicht bij den tunnelingang
in de nabijheid van het groote troepenoplei- KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARINGdingskamp Aldershot. Op den Atlantischen
INSTITUUT.
's-Gravenhage, 19 Febr.
op 750 K.M. ten westen van lerOceaan
Koersen voor
land,
nam een Duitsche lange-afstands- stortingen op 20 Febr. 1941 tegen verplichtingen luidende in:
bommenwerper een ongeveer 10.000 brt. meReichsmarke 75.36.
vijandelijk
ging
tankschip
tend
waar en
terBelga's 30 1432.
stond tot den aanval over. Twee bommen
Zwitsersche francs 43.56.
troffen het schip onder de waterlijn zoo
Lires 9.87.
zwaar, dat het als totaal verloren kan worDeensche kronen 36.37.
Noorsche kronen 42.82.
den beschouwd- Een vrachtschip is ten oosZweedsche kronen 44.85.
ten van Harwich door bomtreffers beschadigd.
Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42.
In Cyrenaika hebben de Duitsche luchtTsjechische kronen (nieuwe schulden) 7.54.
strijdkrachten haar stelselmatige aanvallen
Dinar foude schulden) 3.43.
voortgezet. Bij Agedabia ondernamen de
Dinar (nieuwe schulden) 4.23.
Duitsche gevechtsvliegtuigen bij verrassing
Turksche ponden 1-45 1/4.
Lewa 2.30.
een aanval op Engelsche troepenconcentraties
Pengö (oude schu'den) 36.519.
en vrachtautocolonnes, die uiteengedreven
Pengö (nieuwe schulden) 45.89.
werden.
Zloty (oude schulden) 35.28.
In de haven van Benghasl werd een voor
Zloty (nieuwe schulden) 37.68.

——
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DE BONNEN VAN DE WEEK

Groote mannen zonder geld.
Napoleon had geen zakgeld; Smetana had 400 gulden

Uitknippen en bewaren.

noodig; Beethoven en Schubert aan het verkeerde
adres; Goethe vraagt verdubbeling van salaris.

EIEREN.
")

BON 05 (algem. u.stributieb
2 Maart.
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23
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100
tot
en
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BROOD.

voor
BON 3 (Broodbonboekje)
gram rogge- of ander brood tot en met
2

--

Maart.

SNEEUWPOPPEN BEELDDEN EEN
ECHTELIJK DRAMA UIT
Toen d e hulshoudster ln een groote
woning aan de Porta Venezia, te Milaan, 's ochtends vroeg de gordijnen
opende, was zij niet weinig verbaasd
over hetgeen zij door het venster zag
Naast de deur van de woning stonden
twee sneeuwwitte gestalten, welke bij
nader toezien sneeuwpoppen bleken te
zijn. Nieuwsgierigen bleven staan. Weldra kwamen ook bewoners van het huis
kijken, die niet alleen verbaasd waren,
doch plotseling ln een luid en hartelijk lachen uitbarstten. De ievensgroote
soort
snee-iwmannen waren niet de
poppen, welke kinderen uit sneeuw maken Men herkende er onmiddellijk den
eigenaar van het huis, signor Ottavio
in, die voor zijn vrouw, een dame van
omeerbiedwaardigen lichamelijken
vang, knielde De reusachtige vrouwspersoon van sneeuw maakte een gebaar
dat er op wees, dat zij haar „sneeuwi-

MUGGEN, LUIDT DE BIJNAAM

DER HAARLEMMERS
Het was een klein, cud mannetje, dat
ons een paar dagen geleden op de redactie een bezoek bracht, schrijft „De
Tijd". Hij had een grijs- puntbaardje
en droeg een brilletje bijna op het
puntje van zijn neus.
..Ik kom met een heel gekke vraag",
zei hij, terwijl zijn blauwgrijze kraaloogjes onrustig over den brillerand flikkerden, „ik ben een geboren en getogen
Haarlemmer en heb reeds zeven kruisjes achter den rug. maar in al di jaren
ben ik er nog steeds niet achter gekomen, waaraan wij Haarlemmers den bijnaam van Haarlemsche muggen te danken hebben. Ik heb er vaak over gepeinsd, hoe die naam te verklaren zou
zijn, maar 1k slaagde er niet ln om een
aannemelijke verklaring te vinden. Daarom kom ik hier mijn licht wens opsteken, want er zal toch wel een reden
voor geweest zijn, om aan de Haarlemmers zoon onwelkllnkende naam te ge-

VLEESCHWAREN
VLEESCH
BON 2 idem tot en met 23 Februari
reproduceerende
produceerende als een
BON 4 (bloemkaart) voor 50 gram rogWil lezen in het „Rott. Nwsbl.":
BON 02 „Vleesch" voor 100 gram
geen
instruheb
geen...
ik
23
of ander brood tot en met
van kunstenaar
Februari vleesch been inbegrepen, ol een rantsoen
i_?.et is niet alleen de mensch worop zijn
ment. Een vriend veroorlooft me,
*a4l. die dooi het steeds duurder
vleeschwaren. Geldig tot en met 2 Maart.
mijn lot is
GEBAK
dende ieven wel eens moet verzuchten: piano te oefenen. Werkelijk,
voor
BON 02 „Worst Vleeschwaren"
niet benijdehswaardlg. Ik grijp daarom
BON 2 (broodbonboekje) voor een
Ik
heb
tot
geld.
Geldig
geen
~7
vleeichwar*Tal van groote mannen hebben in hun moed U, op gevaar af in Uw oogen aanrantsoen gebak tot en met 23 Februari. een rantsoen
mij
Maart.
en met 2
schijnen, te verzoeken
J/ugd of op lateren leeftijd geldnood matigend te guiden
BON 1 (broodbonboekje) voor een
te willen leenen; ik
Met de bons moet men tien dagen toekomen
êekend. Gaan we even na, hoe zij zich vierhonderd mijn
leven voor in, dat ik rantsoen gebak tot en met IS Februari. inplaats van zeven Op 17 Februari wordt
r uit redden iioe juist dit geldgebrek sta er met
BON 25 idem tot en met 9 Februari.
U eens -zal terugbetalen. Ik verzoek
een nieuwe bon geldig.
elkaar deed ze vriendelijk
P,cri de tanden vaster op oorzaak
mijn twijspoedig
uit
mij
U
(bloemkaart)
werd
BON 4
voor een hal}
vaak de
hemmen en
fel en onrust te helpen. Ik woon Alt- rantsoen tot en met 23 Februari.
Van hun succes.
PEULVRUCHTEN
s
verdieping
Napoleon was elf jaar, toen hij van stadter Ring ho. 548—1 2e
Als een rantsoen gebak gelden:
"
160 gram koek (ontbijtkoek)
BON 102 Agemeen bonboekje voor
woning Lodewijk een beurs kreeg voor achter
140
~e adellijke ufflciersschool in Brienne.
Het pleit voor Franz Liszt, dat hij, g-am specu'aas
200 arandere K.g. peulvruchten. Geldig tot en met 16
Zijn vader die nog voor zeven andere zonder den jongen man te kennen, de koekjes
gram
en
Februari.
90
biscuits
watels
gen" echtgenoot op vuistslagen tracpianocomposities aanvaardde, op
300 gram cake
kinderen
had te zorgen, kon hem geen zes nam ze te laten drukken en Sme- 75 gram beschuit
teerde
Zelfs het bijschrift ontbrak niet. ven."
zakgeicl geven en zoo was Napoleon met sich
600 gram taart
600 gram gebakjes
ZEEP.
hulp
Deze
Naast
beide sneeuwpoppen stond op
hielp.
Ja, evenals zoovele bewoners van ande
ook
financieel
tana
op
al zijn nooden en wenschen alleen
de
500 gram gevuld groot korstgebak. zooals
dagelijksehe
„Het
een
bord
lezen:
zegenrijke
steden, hebben ook de Haarlemvan
de
te
dere
het fundament
boterletter cd.
400 gram gevuld klein
school aangewezen. Het is te begrijpen. werd
BON 01 (algemeen distributieboekje)
zijn Xanthippe.
De
en
van
Friedrich
Smetana
slachtoffer
mers
een spotnaam, dien zij waarschijngram
van
loopbaan
120
toiletzeep
ol
korstgebak zooals amandelbroodjes e.d voor 150 gram
at dit hem vaak in moeilijke situabetuigen
van
het
huis
vriendschap
lijk
mede-bewoners
van
Amsterdammers hebben gezeep,
ties bracht Hij bevond zich temidden eveneens van eèn hechte
huishoudzeev. ot 150 gram zachte zeep- hierbij hun medegevoel en geven tevens kregen. de
tusschen
beiden.
BLOEM
BAKMEEL.
gram
van jongens uit rijke, aristocratische faof 250 gram zeeppoeder ot 12b
uiting aan hun bewondering."
In Haarlem kwamen ten eerste veel
BON 4 (bloemkaart) voor 35 gram tar- Vlokken. o) 250 gram zei fwerkende waseh.
milies, die zich heel wat kleine en grooomgeving wist, dat muggen voor; er was namelijk veel waledereen
in
de
zeep
ol
te genoegens en luxe konden veroorIN ARMOEDE GESTORVEN
webloem of tarwemeel ot roggebloem ot miridelen ol 200 gram vloeibare
en ter en boschgrond. Ten tweede waren
gram signor Ottavio een goedmoedig een
roggemeel of zeUrijzend of boekweitmeel 300 gram zachte zeep-pasta. ot 600
loven.
Werd er een uitstapje in de omrechtschapen man, doch
tevens
de Haarlemmers vroeger oekend om hun
hebben
zich
en
Schubert
Beethoven
eeving gemaakt, moest er een nieuw
wasch-poeder. Geldig tot en met 28 Fe- pantoffelheld is, en
tot en met 23 Februari.
het tafereeltje, kleinsteedsche hatelijkheid, die overal
dat
tot
zooals
Smetana
een
keer
Napoleon
beiden
c°stuum worden aangeschaft,
bruari.
dat hier mt sneeuw was opgebouwd, kwaad uitzoog (muggenzifterij).
met smeekbrieven tot Goethe
Liszt
had geen geld.
MAIZENA. ENZ.
. Wasscheriien krijgen een bon per to zich
vrijwel dagelijks tusschen het echtnog
In overdrachtelij ken zin beteekent
niet
gewend. Het onderzoek heeft
echtpaar mug een kwaadsprekend, nietig en
(algemeen distributieboekje) k.g. droog waschgoed.
BON
87
betrokken
paar
afspeelde.
wel
H.et
het
lot
of
BUIGENVOOR
.'t
kunnen uitmaken' of
„MOET IK
voor 100 gram maizena ot griesmeel oj
werd weldra door een dienstmeisje over kleingeestig _nensch. Wanneer een HaarHerr Geheimrat Goethe zelf is geweest puddingpoeder
RIJKDOM?"
sago ol aardappelmeel.
VASTE
BRANDSTOFFEN
of
de aanwezigheid der beide sneeuwpop- lemmer erop betrapt werd. dat hij havan
rekening
de
die een streep door de
ingelicht. Signor Ottavio lag met telijk of kleinzielig was, dan werd hij
tot
en
21
Februari
Geldig
zijn
pen
met
Napoleon zette de tanden op elkaar. beide componisten trok. Toen BeethoVoor een eenheid vaste brandstof
te b.cd, zoodat hij he- Haarlemsche mug genoemd.
een
verkoudheid
lag
aankwam,
bonvolgende
papier
ven's brief in Weimar
Maar tenslotte nam hij pen en
tot en met 28 Februari de
RIJST
RIJSTEMEEL.
niet
kon aanschouwen van
Sommige schrijvers waren van meelaas het werk
Goethe, 74 jaar oud, op het ziekbed.
en schreef aan zijn vader:
nen geldig:
partij had opmoedig
zijn
(algemeen
man,
BON
92
die
medewerking
ning,
distributie-bonden
dat de Haarlemmers hun spot„Ik ben het moe nog langer aan den Beethoven wilde, door de
le: de met 11. 12 en 13 gemerkte genomen. In zijn plaats echter stoof zijn naam gekregen hadden, omdat ze over
spot van die vreemde jongens bloot te van Goethe, de uitgave van zijn Groote boekje) voor 250 gram rijst ol rijstemeel
bonnen van de ..bonkaart distributie vrouw als een blazende locomotief de het algemeen zoo klein waren.
staan, die slechts wat het 'geld betreft Mis veilig stellen en hij begon zijn brief of rijstebioem ol gruttenmeel ot rijstgries.
vaste brandstoffen, haarden, ka- trappen af en sloeg, tot vermaak van de Als iemand niet groot van gestalte
Geldig tot en met Vrijdag 21 Februari
boven me, wat karaktereigenschappen met de volgende woorden:
chels";
toeschouwers, met haar welbekende vuiswas, zei men: hij is van Haarlemmer
„Ik heb reeds veel geschreven, maar
betreft, ver beneden me staan. Moet ik
HAVERMOUT
GORT
28, 29, 30. ten op de sneeuwpoppen, die door de maat.
26,
27.
bijna
2:
de
met
25.
voor
die
ik
buigen,
schrijven
werkelijk
voor
hen
heb
nie
verdiend door
GRUTTEN.
Uit w.elken tijd de bijnaam stamt, is
31 en 32 gemerkte bonnen van de koude hard waren geworden, los. Haar
jongens, die niets anders kunnen dan niets. Nu ben ik echter niet meer alrazernij, toen een der niet na te gaan. Vermoedelijk werd hi]
verdistributie,
centrale
tot
steeg
woede
(algemeen
„bonkaart
zorg
voor
het
BON
57
distributie
op hun rijkdom pochen?"
zes
ik
bonjaar
leen, reeds
warming":
omstanders spottend opmerkte: „Kijk reeds in de veertiende eeuw gebruikt;
boekje) voor 250 gram havermout o) haHet antwoord van den vader was kort: .zoontje van mijn overleden broer
bij deze sneeuwpoppen slaat zij het evenals de spotnaam van de Amster"We hebben geen geld. je moet daar Eenige woorden van U zouden me ge- vervlokken o} haverbloem. ot aardappeiDe bonnen gemerkt „éen een- zelfs
dammers, dien de Haarlemmers op hun
eerst
de figuur van haar man."
olijven!"
meelvlokken ot gort of gortmout ot grutlukkig maken."
heid brandstoffen vierde periode" ot
Xanthlppe gilde en snikte van beurt gaven. Ze vereerden hen nameDe
ziekte,
Vrijdag
periode"
ten.
en
Geldig
tot
met
21
zijn
genas
van
zware
FebruaGoethe
„een eenheid cokes vierde
en gooide stukken bevroren lijk met den naam van Amsterdamsen?
on- ri.
„HOE KOM IK ER UIT?"
maar de brief van Beethoven bleef zijn
"elk
voor een eenheid vaste brandstof- toorn,
naar de lachende toeschouwers koeketers.
sneeuw
{algemeen
BON
44
distributte-bonboekMen vond hem na
téfi'
beantwoord.
dié
zich
evenmin onbetuigd lieten en
-1e)
revolutiejaar
alleen voor 250 gram gort. ot gortMaar* van het
de
dood in een lade van zijn bureau, evenDe verbruikers vallende onder
terug wierpen. Wie weet,
sneeuwballen
de onbekende Friedrich Smeo]
verbruik
grutten
niet
mout
21
nog
Tot en met Februari
groep B. C. en D met een
van Schubert, die
dien
tan»
als
RIJKE BUIT BIJ HUISZOEKING
blijspel
nog mede zou zijn gewaar
dit
een droom door de straten eens geopend was
VERMICELLI, ENZ.
van 25 ol meer eenheden per periode, ëindigd, als niet- op het juiste oogenvan .ai in
oude
ter
Praag.
Februari
Hij brak er zich
het
dienen zich in de maand toewijzingen
BON 31 (algemeen distributle-bonbiik een politie-agent was verschenen
De politie van de Kattenburgergracht
verkrijging van nieuwe
schelourißr u?_. over- hoe hU zichzelf en zijn
VET
de
verspreidde
en
menigte
boekie)
HET ETEN NIET
de
te Amsterdam heeft vier bewoners van
voor 100 gram vermicelli ol made zeer benarde omstandigte wenden die
de
distributiediensten
naar
het
tot
nam
Xanthlppe
mee
n
dende
de „eilanden" gearresteerd, verdacht
caroni
spaghetti.
ol
Geldig tot en met
bevonden Z°U
op zijn manier
had
geldt als een eenheid. Een politie-bureau. Bij het onderzoek ln van diefstal. Bij de huiszoeking zijn
Goethe
bon
e
Ook
21
Februari.
Een
'
het groote succes van
eenheid is gelijk aan: 1 H L. (maximaal deze zaak werd de schuldige weldra op- zeer groote partijen gestolen goederen
kwam h« tot
besluit. Hij geldzorgen. Na schreef
KOFFIE
Sophle
THEE.
die gevonden, bestaande uit een groot aanhij
aan
75 K g) anthraciet. steenkolen, industrie- gespoord. Een jonge beeldhouwer, van
tót zes Planocomposities klaar ge- zijn „Werther"
auteurschap heett
verdieping
L.
kolenshk.
vierde
op
2V.
H
de
distributieboekje)
„Het
BON
02
een
kamer
tal fietsen, enorme partijen dames(algemeen
von
Laroche:
bpI en«D h« beschouwde ze zelf als de mijn eten nog niet vet gemaakt en voor 125 gram koffie of 50 gram thee ën 2eierbriketten.
l>. (max. 100 K.g . cokes <ook gas- de woning had gehuurd, had de sneeuw- stoffen, potten en pannen, enz.
H
dle hi^
gecomponeerd had. Ze
poppen 's avonds laat vervaardigd. Hij
UO K.g bruinkoolbrikettenGeldig tot en met 16 Maart.
cokes)
n en zouden hem redden,
het zal dat ook niet doen
bedoeling
verzocht
300
(200
jaar
baggerturf
67
K
g.)
leeftijd
van
Op den
erkende spontaan, dat het zijn
450 stuks
BOTER
OLIE.
mlnuten
MARGARINE
VET
Smetana
greeß
Kg
openlijk
later
als
beXanthlppe
175
fa- was geweest, de
naar n
VOORNAMEN VAN ZUIGELINGEN
hij om verdubbeling van zijn salaris
stuks (105 Kg.) persturf. overige
soorten lachelijk te maken. In dezen opzet is
nier nu ! n Papier, eenvoudig wit pa- minister.
BON 02 (boterkaart en vetkaart) voor brieksturf.
200 Kg
rief- dlen hij schreef, zou over Eigenaardig is de wijze, waarop nu 250 gram boter of margarine. Geldig tot turf.
z«n toekomstig
De beeldhouhi.l ongetwijfeld geslaagd.
Uit de registers van den burgerlijken
lot beslissen.
saPETROLEUM.
verdubbeling
*v,et
van
en
2 Miart.
wer kon na een waarschuwing te heb- stand ih Duitschland blijkt, dat op het
zijn verzoek om
Den Heer dr. Franz Liszt
BON 03 (boterkaart en vetkaart) voor
het politiebureau verla- oogenbiik namen zooals Inge, Karin,
laris motiveert: na den dood van Her„PERIODE 8", voor hen. ben ontvangen,
PETROLEUM
heeie
gram
de
250
margarineterwijl
boter of
de vrouw den commissaris Renate, Ursel en Monika voor meisjes
Geldig tot
in Weimar"
der. Schiller en Wieland kwam
geen andere kookgelegenheid be- ten,
over
die
moest, haar man het meest gebruikt worden. Voor de jonkunstenaars
en
Februari.
hulpbehoevende
23
beloven
politie
van
met
van
werd later een historisch do- schaar
Geldig tot
schikken dan met petroleum
menschelijk te behandelen.
aangestormd:
op
gens is de naam Peter het meest in trek.
d
hem
voortaan
2
muziekgeschiedenis:
SmetarTT rzoekt
SUIKER.
en met 23 Februari voor liter.
„Zoodat ik nu bij iedere postbezorcomponist
uitsluitend
Van
20 kinderen, die in één stadsgedeelD"
hen
die
gevierden
den
voor
„PERIODE
ni
v
ver
z
oekt
,
en
BON 06
onderdanig, de zes pianocom- ging van al deze groote en kleine gees"ieen distributieboek'e) petroleum voor verlichting gebruiken, 2
te te Berlijn werden aangemeld, ontvinte willen aanvaarden en dan ten verzoeken om hulp ontvang en veel voor 1 KG. stufcer. Geldig tot en met liter: geldig tot en met 23 Februari.
TIENDAAGSCHE STAKING DOOR
gen 10 den naam „Peter". Dit kwam
HERBERGBEZOEKERS
aat
daardoor, dat eenige moeders, die hun
tot den eieenlüken aanval tijd noodig heb om hen te beantwoor16 Maart.
overden, althans vriendelijk af te wijzen.
HONDEN- EN KATTENBROOD.
ZuidZavldovic,
RAAS
in
zoon
in ieder geval P.eter wilden noeplaatsje
In het
BONNEN 19. 32. 45 en 58 (algem. distriBON 15 (Voederkaart honden) geldig Slavië hebben alle koffiehuisbezoekers men, de andere kraamvrouwen In de
verschrlkkelijk De heDaar ik mij. onder dergelijke omstanmp'i
niet ten onrechte als een butie-bonboekje) voor éen ons kaas gel voor hondenbrood tot en met 28 Februari tien dagen gestaakt, omdat de caféhou- kliniek, waar zij lagen, er ook toe hadkun!*enaar voor een digheden wel
,nf dbewaren.
mag beschouwen, zal dig tot en met Zondag 23 Februari.
persoon
openbaar
Voor groep I: 10 K.g.: 11. 10 K.g.: ders hoogere prijzen wilden hebben. Ten den overgehaald! __,iesbeth, Charlotte en
Zeer gemakkelijk
arm
611 bestaan k«*nen v.er- mij niet kwalijk geduid kunnen worden,
lil: 8 Kg.; IV: 5 K.g.; V: 4 Kg. en VI: einde raad hebben deze er tenslotte ln Luise werden nog kort geleden tot Li,
SCHEERZEEP.
3 K.g.
at y tot den gelukkigste dat lk om verlichting van staatswege
toegestemd, den ouden prijs voor den Lo en Lu verkort. Maar thans hoort men
-?
(scheerzeepbonnen bij textielBON
117
verzoek."
sterveUneen
ik
weer te rekenen, want de schade deze namen niet meer. Het namen gemaken,
zou
als
,t«? was den
mannen) voor 50 gram scheerBON 15 (Voederkaart katten): geldig borrei hun
ta staat
in
Het geheele verzoek besloeg zeven kaart voor
te groot! Toen de staking ven Is meestal aan een mode onderhewerd
katK.g
wensch, dien ik koesvoor
IH
gewenschte zeep ol een tube scheercrême ot ten pot tot en met 28 Februari
het
had
vellen,
maar
het
voorbij
v"vullenwas,
Al*
werd.en de koffiehuizen be- vig, en wanneer bekende „Schlager" een
geld
ik zooveel
haA h f
Goethe kreeg tot aan het eind "scheerzeep- Geldig tot en met 30 April. t.enbrood.
bepaalden naam populair maken, dan
succes.
stormd!
wonln
§
zou
hukunnen
_W'_>en me
drieduiren
duikt hij ook in het bevolkingsregister
twee instrumenten zou kun- van zijn leven dubb.eleensalaris,
tijd
dien
voor
jaar,
per
op
zend thaler
kn"aanscl}affen' dan z°u mijn
Komst verzekerd zijn. Ik ben zoowel toeVRIENDSCHAP TUSSCHEN TWEE
.en ongewoon hooge som.
HAZEN EN TWEE KATTEN
BELANGRIJKE INFORMATIEDIENST
tochtig
TOEN LAVA-STROOM POMPEJI
Men kan in het algemeen niet zegOP DE RUKS-MESSE IN LEIPZIG.
bijzonder welbesetzen
katten
BEDOLF.
gen,
für
die
dat
hazen
„Zentralauftragsstelle
De
zoo
maar om daar hahet cc vreesde woord vast.sporen
ten niederlandischen Geblete", Karel van willend tegenover elkander staan. Het
aan van
Bylandtlaan 16, Den Haag, zal op de van 2
Professor Amedeo Maiuri, superintentóopen achter
is bekend, dat verwilderde katten met
dat zei genoeg. En al
tot. 7 Maart te houden Leipzlger voorjaars- voorliefde jonge hazen oppeuzelen. Doch dant van het museum voor klassieke
organiseeren.
WILD SPOOR.
Messe een inlichtingendienst
uitzondeeingen. Dat kunsten te Napels, heeft dezer dagen
o het moment, dat de het jacntgewwi
fabrieken in iedere regel kent
Het
doel
Duitsche
hiervan
genaderd,
is.
op. Een herber- medegedeeld, meldt United Press aan de
was
geval
Swolaenaar
in
dit
gaat'ook
Een jager uit Swolgen met een wat heesche
contact te brengen 'met Nederlandsche bedeze den poliüeman reeds
(Duitschland), „Telegr.", dat bij de opgravingen in Pomr
Baden
Imnau,
in
stem had zich vanmorgen losgewerkt uit zijn
drijven, welke in staat zijn zich binnen het gier uit
kon z.en naderen, daar
afstand
grooten
geslaagd
te
twee katten peji bewijsmateriaal is gevonden, dat
plannen
van
a
in
kader
van
er
tenslotte
tot meditatie dwingende contreien om de
de hiervoor bestaande
is
jager wel. die zich
zeggen
we
bepaalde
vervardiging
hazen,
laten
belasten met de
van
die tezamen zijn opge- juist op den dag, waarop de stad in het
straf te vernemen van zijn gang door de
en twee
het trekken van een onten groeid, vriendschap te doen sluiten. De jaar 79 na Christus bij een uitbarsting
Groot-Durltschland,
enz.,
wat
betrapt
voelt,
artikelen
(Recl.-adv.
2906)
voor
no.
velden
een gang, welke hij eenige weken
is...
behoeve van de binnenlandsche markt al- hazen spelen vroolijk met de katten en van den Vesuvius werd bedolven, in het
geleden gemaakt had, toen de spoorsneeuw schuldig gezicht waard
danook niet aan
daar.
twijfelde
De
ambtenaar
den grond bedekte. De man was dus J&ger,
deze laatsten waken er voor, dat hun Gymnasium een groote sportgebeurtenis
OPGEWONDEN HUISVADER BELEEDIGvoorzien, dat van deze bemiddede patr^n^ Daarom
Het
is
te
van
verb'ijfplaate
de
vriendjes
door vreemde plaats vond.
DE DEN FUHRER. ling een druk gebruik zal worden gemaakt, langoorige
doch wanneer iemand, die dezen titel draagt,
of vijf dagen wo .den
gulden
het
tien
geen
moesten
leed geschiedt.
Van de vijf-en-tachtig lijken, die zijn
dieren
nijverheid
het rechte pad afdwaalt, is hij in de oogen
als menschen en
's-GRAVENHAGE, 18 Febr.
vergunning had er te tooveertig- zoowel door de Nederlandsche
Een
geen
hij
.lagen er twintig in de Paonderhandelingen
uitgegraven
bedoor de bij dergelijke
van de balie snel tot strooper gedegradeerd, en omdat
dagen, plus verbeuid jarige Rotterdammer, echtgenoot van een 26bedrijven.
laestra, de worstelschool, voor het theatrokken
-jarig vrouwtje van Duitsche afkomst,
ook al zegt men hem het niet vierkant in zijn pen vijf gulden of drie
Duitsche
wier
beider huwelijk reeds met vier kinderen is
DIEVEGGE MET GEVOEL
ter. Zij droegen sportkleeding, zooals men
gezicht. De toon, die er
u volgens gezegend,
vanachter de groemoest
zich
voor
den
VOOR
HUMOR
die toenmaals bij hardloopwedstrijden
rechter
ne tafel, waar recht gesproken wordt, opverantgeweer niet
woorden wegens beleediging van den Führer.
aan
de
Roeplaatsje
droeg en bijzondere hardloop-sandalen.
Te
een
Turda,
klinkt, is dan anders dan wanneer er iemand de
üa
en
B
De financiee'e omstandigheden van het echtrechter, die over veertien
sprak
de
gen,
grens,
werd
dezer
meensch-Hongaarsche
De houding van de lijken, of liever, de afberecht wordt, die bijvoorbee'd iemand half gunning
paar waren s.echt en zü werden voor de vrouw
zal doen.
juweelen-dievegge.
gietsels van de lichamen, zoo verklaarde
een
beruchte
dagen
ondraaglijk,
gereden
dood
heeft of zich de weelde permitdoordat de man veel afwezig
Maris Cosak geheeten. gearresteerd. Na- professor Maiuri verder, toont, dat de
teerde zonder licht of te scherp licht te rijwas en dan weinig of geen geld achterliet voor
Vrijdag 21 Februari 1941.
vrouw en kinderen. Bovendien slingerde hij
den.
dat zij in de gevangenis te Boekarest sportbeoefenaars door den heeten aschzijn eega telkens verwijten naar 't
was opgesloten, verzocht zij een tele- regen van den vulkaan zijn verrast, doch
hoofd die
HILVERSUM I. 415 M.
De man had op dien kwaden en kouden
onverdiend bleken te zijn en tenslotte
de
NCRV.
Programma.
gram aan haar verloofde te mogen zen- nog getracht hebben zich in veiligheid te
had
dag het geweer onder den arm.
Nederlandsch
BELEEman in November jl. tot haar sterk beleedi7.45
VERSPREIDDE
Ochtend7.30 Gramofoonmuziek
AMBTENAAR
den. Dit werd haar toegestaan. Het te- brengen. Vele toeschouwers zijn op het
gende woorden voor den Führer gezegd
Ik had het geweer onder den *arm en de
8.00 legram luidde: „Ik kan helaas niet koGramofoonmuziek
gymnastiek
7.55
gezicht liggend en met over het hoofd
VERSJE.
Buren
DIGEND
waren eraan te pas gekomen en had- Schriftlezing
banden in de zakken, corrigeerde de jager.
8.15 Zang met
tijd
en
Meditatie
verlangen
kleeren, waarmee zij zich tegen
getrokken
den een agent van po'itie gewaarschuwd
ik voor
men,
Was het geweer ook geladen? vroeg de
die orgelbegeleiding (opn.)
8.20 Ochtendgym- bondenomdat
bedoelde,
woorden
de
Vacaen de giftige gassen
aschregen
als
aan
het
filmbureau
uit
ben
den
rechter.
den mond van nastiek
8.45
Nieuwsberichten ANP.
8.30
den Rotterdammer had vernomen en
aangetroffen.
beschermen,
genaam
van
de
trachtten te
daarvan Gramofoonmuziek
u«i«*rvu*
9-30 Spaarne-sextet en resti." Vacaresti is de
Toen ik het onderzocht niét, sprak de
proces-verbaal had opgemaakt
van
worden
aangelegenheden
opgravingswerkzaamheden
Boekarest.
deling
Gramofoonmuziek
te
De
vangenis
10 15
die den Swolgenaar het ver- dieerdevan
Geuigenverklaringen bevestigden cpn en gramofoonmuziek
tpréchaussée,
voortMaiuri
instellingen, had bv eeri m»' in* w
leiding
Spaarne-sexprofessor
HOO
van
onder
10.30 Morgendienst
ander voor het Landgerecht
pad zag inslaan.
j Bieda
de
blootzoek aan een kleuterhuis nab taa
met
bezig
pianobegeleiding
en
thans
Zang
tet
met
men
is
gezet;
11.40
De Staatsanwalt noemde den aaneeklanfrde
delinquent vertelde, dat hij op weg was tober j.l. een in de Duitsche
hetgeen
jestea^geJAAR
EN
BU
Gramofoonmuziek
NOG
gramofoonmuziek
gymnasium,
weer12.15
een slecht huisvader en zeide ter wn
VIJF-EN-DERTIG
legging van het
een rietpas om op eenden te jagen. d.cht bij zich. dat een voorde Dmteche
e
Nieuws- en econostremng het gezm en rekening
beschadigingen, die het
v.
12.42
A'manak
12.45
GEEN
TANDEN
tlo°c«
ernstige
beëdigende
zeer
de
houdend met den toe- mische berichten ANP.
hoe voorzichtig hij deze bekentenis ook macht in hooge mate
1-00 NCRV-orkest
stand van opwinding, waari
d
het
De 35-jarige schoenmakersknecht Jan gebouw heeft opgeloopen, een der lastigde echtgenoot
HU liet de directrice van
en
Gramofoonmugramofoonmuziek
men twijfelde er aan. Vooral wanneer had.
200
keerde,
een
Pomvroeg,
milde
(Duitschstraf te zulen vra°._n dnch
het gedicht zien en deze
2.45 Viool en piano Poduska, uit Esche bij Pilgrams
ste taken Is, die men tot nu toe in
ziek
2.30 Reportage
hetgeen m z dvond indien zich, ten aanzien varTdezer
1,
waaruit de juiste bedoelingen van
nemen,
bestaan,
vf.
aaneen
tandeloos
mogen
slijt
te
peji heeft vervuld.
3.45 Molto land),
n
°uJsen, niet overeen komt met de details, die
we feiten van dien aard zouden
3.15 Huisvrouwenpractijk
De directrice droeg toen
dan Cantabile
4.45 gezien tot dusverre nog geen enkele kies
°e delinquent
ne
achi
Voor de kinderen
4.15
geop
beste
te
pleegt
over
ten
ervan
doorslagen
fchrijirnacnme
er
vier
(5.15—5.30 Nieuws-, bij hem doorgekomen is. In tegenstelling
Marcando-ensemble
ven. Want indien
van eenige mui
ANP)
LUK VAN
de man regelrecht naar den richting
te make ten behoeve
6.00 hiermede kan de 75-jarige Anna Lorenz,
dezer een
Len
beursberichten
economische
en
KIND NAAST HET
plas was gewande'd
personen.
verbonden tijd
dan had hij niet de
tuinbouwcausene
VROUW
Landen
n
Berichten
6.05
JONGE
Hlinsko,
worden,
genoemd
bij
in Ranna.
die van
tot.kwam nazfen en
«leeuw, die over de velden lag, behoeven te boekhouder, het
6.42 Almanak
België verzoekt
d
6.25 Gramofoonmuziek
Ueut«hu»m.
van
die ondanks haren hoogen ouderdom,
Het-Roode Kruis isvan'
gramofoonmuziek
Streden en dan had hij gemakkelijker een stratie
6.45
reportage
of
inlichtingen of bije
Actueele
neer
«"
den
e
staat
tegelijk
krijgt.
die
in
met
hieraan een overeen"lkeen
enuxm kom Stigee
vragen van den dag voor de derde maal nieuwe tanden
Pad kunnen volgen, dat in de lijn van zijn die
t
over een onwas. nam het afschrift rn cc nfuirhms
als de door den ANP7.00 Economische
n
zonderheden te verstrekken
geu_?e toe
7.15 Gramofoonmuziek (7.30—7.45 Beals voor de hand lag. In plaats de het daar o.a. aan z«n 17-ja"gen zoouins
ongeveer
twintig
van
meisje
EEN
RANDT
8.00 Nieuwsbencnten
TAXI-CHAUFFEUR
bekend
Enge'.sch)
richten
«aarvan had hij zich geïnteresseerd voor ha- Met genoemden ambtenaar hadden
zenden.
8.30 Berichten
maanden, bericht te
en de
ANP
KLANT AAN
8.15 Reportage
zen- en veldhoendersporen in de sneeuw en dag de directrice, de
NCRV-Harmonie-orkest
(Engelsch)
8.45
Avonds
heeft
in
de
's
Maria-ChristinaHet kind werd aangetroffen in de natoen de marechaussee deze stil.e getuigen nahet lied
9.35 Orgelconcert straa* te Laken (Brussel) een brutale bijheid van de brug „de ia Gare" te Ab(opn.)
9.15 Declamatie
ging, bleek, dat de voetafdrukken van de
9.45 Enge.(opn.). Hierna: Schriftlezing
gehad, waarbij het bévillr (Noord-Franki'ijk) naast het lijk
Door hun kou, koorts en pijn- sche
10.00 Nieuwsberichten aanranding plaats
schoenen van den jager die van het wild
ANP
de
berichten
slagen
overladen en van van een jongen blonde vrouw, vermoedemet
slachtoffer
met
geschruten
]Vende
volgden. Deze liepen naar een partii kool men,
ANP en sluiting.
werking
helpt
hierdat het zeer.verkeerd
te
is^
lijk d^ moeder.
ltiid
7000 francs beroofd werd.
°P het veld
en vluS een Poeder of
een voor Duitschland beleedigenden'
HILVERSUM 11. 301.5 M.
ambtenaar
een
cachetv
9
uur
Jozef
B.
belde
omstreeks
De kleine was gekleed ih het lichtvooral
Zekere
Er is geen jager, die dat niet interes- verspreiden en dat dit
rdt te Zeist' Mijnhardt's
AVRO.
wyi Poeder,
aangereKem
n
r
Mariaop
P 6
en liet zich naar de
blauw en het linnen was geteekend niet
seert, zei de man.
als M. ernstig moet worden van het tieparte7.45 Ochtend- een taxi
8 et' Doos 45 et Cachets,
7.30 Gramofoonmuziek
ger
verteeenwoord
brengen.
genaamd
hii
als
8.20
Gramofoonmuziek
Christinastraat
de letters P. R. Zij heeft zwarte oogen en
gymnastiek
7.55
Doch het stond dan vast, dat hij van het
„Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 et.
8.30 Nieuwsberichten
Daar gekomen, en terwijl niemand in blond krulhaar. Het betreft waarschijnOchtendgymnastiek
rechte pad was afgedwaald. Op het, veld. brengen. De eisch' luidde 15 maanden evan
10 00 Mor- de straat te bespeuren was, overviel de lijk een kind van Belgische afkomst.
ANP
8.45 Gramofoonmuziek
waar hij geloopen had. mocht hij, omdat hij geniskraf met aftrek van drie maanden pre(Recl.-adv. no. 2902) genwijding
Gramofoonmuziek
10.15
taxi-bestuurder zijn passagier en diende
seen vergunning van den eigenaar had, niet
10.30 Ensemble Jack
10.25 Voor de vrouw
spreker f 500Ve?ege
eischte
hem tot bloedens toe vuistslagen toe,
(11.00—11.20 Dekomen
en ten tweede werd hèm het looder
Kinderen
en
solist
ligün
met
pen in jagende houding kwa ijk genomen.
12.00 Berichten, eventueel Gra- zoodat B. viel en bewusteloos bleef
clamatie^
geval geen^viijhe^sstraf geterugwerd
in
d:t
ONEERLIJK DIENSTMEISJE
bewustzijn
gen.
stand
hij
Toen
tot het
12.15 Gramofoonmuziek
Hoe staat hij bekend? vroeg de rechter. vorderd) tegen de assistente een maand met
mofoonmuziek
verdwijANP
12.45
berichten
de
keerde,
hij
en
economische
stelde
niet
alleen
een
Nieuws(eveneens
maand)
gemeenteveldwachter
De
van Meerlo aftrek: van preventief
Aangehouden ts de 18-jarige dienst1.00 AVRO-Musette-ensemble en soliste
ning vast van de auto, maar ook van
zeven maanden geKAROLINGSCHE KERK IN
zegt. dat hij gunstig bekend staat.
en Tegen
1.35 Orgelspel
2.00 „Sociaal-economische zï " portefeuille, die 7000 francs bevatte. bode G. de R, te Groningen. Zij heeft
van
de
drie
aftrek
fn
VLAANDEREN
GEVONDEN
Het was een heeie verlichting, ook al zal
onder
evoutie", lezing
2.20 Amabile-sextet
BRUSSEL, 18 Febr. (V.P.B)
misschien de man op het matje, die vreemd vw-i_SpTge hechtenis doorgebrachte maanDe man liep neer een naburig politie- zich schuldig gemaakt aan diefstal van
Bij op- 3.05 Gramofoonmuziek
3.20 Omroeporkest
n
en
en vertelde er zijn wedervaren. geld in haar dienst. Bovendien wordt
voormalige
was in dit zaaltje, niet onmiddellijk de draag- d
bureau
rondom de
kerk
5.00 VPR
tot een.jaar ge- £m
soliste (4.00—4.15 Reportage)
van r^?J
Oostham ln Vlaanderen, heeft men de en
rechter veroordeelde M.tot f 500
wijdte er van hebben begrepen. Doch het
5.15 Hij gaf een persoonsbeschrijving van zijn dit meisje, dat uit Geldrop afkomstig
O: Gesprekken met luisteraars
r- grondmuren
de directrice
Karolingsche Nieuws-, economische
ontdekt
van
stond dan vast, dat de man trachtte buiten vangenisstraf,
een
en
beursberichten
aanrander, een stevigen man van 30 tot is, verdacht kleinere meisjes er herhaal'jBo—
van in verrekening
uit het einde van 1e negende eeuw. ANP
zijn boekje te gaan;
5.30 AVRO-Amusementsorkest en _*> 35 jaar. Ook het politienummer van den delijk op uit gestuurd te hebben om bij
hij was zelfs een keer wordt afgetrokken), de assistente overeen- J£tk
en smal koor z"n geheel vrijge- list
6.15 Zang met pianobegeleiding en wagen kon hij mededeelen. Na verbonwfl^Een uk
bakkers eetwaren te koopen op valrond gedwaald, zoodat hij het riet den rug komstig den eisch tot een maandl met aftrek iega.
smalle
muur
toelichting
tusschen
koor
en
beuk
6.45 Actueele reportage of gra- den te zijn door een geneesheer, kon B. schen naam. Zij wordt ter beschikking
zes
maanden
met aftoekeerde En weike bedoelingen zou hij an- en den boekhouder tot
moeden,
dat twee portieken tot het mofoonmuziek
_.veF
7.00—7.15 Economische vra?£__.
ders gehad hebben dan..., enfin we hielden trek.
gest.eld van de justitie.
washuis toegang gaven.
huiswaarts worden gevoerd.
gen van den dag ANP en sluiting.
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LIMBURGER KOERIER VAN DONDERDAG 20 FEBRUARI 1941
GEBOREN:

Waarschuwing. Houtverkoop.

René

zoon van Frans Vossen
N. Vossen-Dinjen
MAASTRICHT, 18 Febr. 1941
Nieuwstraat 7.
40
GETROUWD:

PAULA VAN MELZEN
en
J. M. VAN DE PLASSE

■

De Heer en Mevr."
J. M. v. d. PLASSE-v. MELZEI
danken hierbij voor de vele blijkei

van belangstelling
lijk ondervonden.

bij

I

1

f

■I

onze zorgzame

M. F. J. Barones van Hugenpoth
tot den Berenclauw.

35:

MAASTRICHT, 18 Februari 1941.
M. P. S. VAN SONSBEECK-VAN DER KUN
W. G. A. VAN SONSBEECK.

I

I
Moeder en I

Echtgenoote,

I Grootmoeder
MEVROUW

I ANNA PHILIPPINA
JENNEKENS
Lid van de Derde Orde,

van
Leonard SNIJDERS
voorzien van de Genademiddelen van onze Moeder
de H Kerk, tot Zich te roepen op den 18en Februari
1941, in den gezegenden
ouderdom van 77 jaren.
Wij vragen U een aandachtig gebed voor hare
zielerust.
De bedroefde Familie:
Heerlen:

I

Echtgenoote

I

■I

I

I

I

I

I
I

I*.

L. Snijders.
M. Snijders.
Nieuwenhagen:
P. J. Snijders.
E. Snijders-Vijgen

Luik:
G. Snijders.

VAN DER KUN

hun huwe

Met de diepste gevoelens I
I van droefheid deelen wij U I
I mede, dat het God den I
I Heer behaagd heeft, mijn I
inniggeliefde

Mr. Emile Wilhelmus Reginaldus Marie
Echtgenoot van

VALKENBURG, 20 Febr. 1941.

I

J

ot
e groote droefheid overleed heden plotseling
te Tron^
Vught, in den ouderdom van 47 jaren, onze geliefde broeder en behuwdbroeder

A. Snijders-Massart

I

MARIA JOSEPHINA JANSSEN

I
I
I
I

Lid van de Derde Orde,
Echtgenoote van

MATHIJS JOSEPH HERMANS

I

Wij bevelen de ziel van

uwe

I

J. G. Snijders.

Th. Snijders-Smeets
en kinderen.

Roermond:
C. Snijders.
E. Snijders-Schmitz

■
I
I
I

en kinderen.

Heerlen:
W. Oordewener-Snijders.
H. Oordewener

en kinderen.

Familie Snijders.
HEERLEN, 18 Febr. 1941.
Looierstraat 16.
De plechtige lijkdienst, ge»
volgd door de begrafenis
zal plaats hebben a.s. Zaterdag 22 Febr. om half
tien in de Rectoraatskerk

van den H. Franciscus van
Assisië, Laanderstr., HeerBijeenkomst

Looierstraat
16, om 9.15 uur.
Geen rouwbeklag, geen
bloemen, gaarne H. Missen.

I
I
I
I
I
I
I

onze dierbare overledene in

gebeden aan.

De diepbedroefde familie:
M. J. HERMANS
JOSEPHINA
HUBERTUS
JOSEPH
THERESIA
Familie JANSSEN
Familie HERMANS
HEERLERHEIDE, 18 Februari 1941.
De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 22 Februari a.s.
in de parochiekerk van den H. Cornelius te Heerlerheide om 10 1/4 uur.
2962
Bijeenkomst aan het sterfhuis, Kampstraat 41*
om 10 uur.

I

en kind.

Übachsberg:

MEJUFFROUW

I

en kinderen.

t

Heden overleed tot onze diepe droefheid
en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten zacht
der
Stervenden, in den ouderdom van 47 jaar, mijn dierbare Echtgenoote en lieve Moeder, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Nicht,

Het Gemeentebestuur van
MEERSSEN
DE BURGEMEESTER VAN
maakt
bekend,
MAASTRICHT
dat op Woensdag 26 Februari 1941, des nabrengt aan houders van POST- middags te 2 ure, ter plaatse
en SIERDUIVEN het navolgen- Meerssenerbosch, publiek zal
de te hunner kennis:
worden verkocht:
Vanaf 21 Februari a.s. moet
A. 25 KOOPEN
iedere postduivenhouder in het ,
] bezit zijn van een officiëele,
SLAGHOUT
door de Commissie ter behartiging der belangen van Neder- in het Oude-Bosch.
B. 10 KOOPEN SLAGHOUT
landsche postduivenhouders,
Prinsengracht 407, Amsterdam, in het Nieuwe-Bosch, liggenafgegeven hoklijst en van een de afgekapt a.d. weg + 1 omlidmaatschapskaart van. het gewaaide eik N.-Bosch.
C. Pl.m. 25 KOOPEN ZWAAR
Nationaal Verbond van Postduivenhouders, Amsteldijk 44, DOUWHOÜT, in stukken van
Amsterdam, Tel. 91884 en 91776. 1 tot 3 M. lengte, liggende a.d.
w.eg Meerssenerbroek.
Indien betrokkenen na het
Het Gemeentebestuur
verstrijken van dezen termijn
voornoemd.
nog in gebreke mochten zijn, 2517
zal onverwijld proces-verbaal
I.
worden opgemaakt, met onmiddellijke
inbeslagneming
van alle voorhanden zijnde
Eenzelfde maatregel zal worden toegepast, ten aanzien van
alle soorten sierduiven, tot
welke groep gerekend wordt te
behooren, iedere tamme, tot
uitvliegen in staat zijnde duif,
welke geen postduif is.
Ook voor de sierduiven moet
een bewijs van inschrijving bij
de eigenaars aanwezig zijn, afgegeven door den Secretaris
van den N.B.S. (Nederlandsche
Bond van Sierduivenhoudersvereenigingen) den heer C. A.
M. Spruyt, van Severninghlaan
no. 36, Gouda.
De jonge sierduiven, broed
1941, moeten alle geringd worden met den N. M.-ring, met
dien verstande evenwel, dat
deze moeten worden voorzien
van den Hollandring-1941.

kunnen U

nog

aanbieden:

Jrote partij CHOCOMELK IN BLIK.

PILMA-IMPORT

!APUCIJNENSTRAAT 69

-

MAASTRICHT

-

TELEFOON 3011

IWiWJmm

._. I

'—---------------1

levensverz.

0
dipl. H.H.S.,
jr., R.K
adm. onderl., zoekt pass
betrekk. Br. o. no 1060 Ag.
Limb. Koerier Geleen.

— —

WIE HELPT JONGEMAN
n
SCh'

fji,ftr nfWtr^l^
S;
Ztïv Br. o.o no
?SSildf
werk.
2825 Agt.
"
Koerier
Limb.
Hoensbroek
'RK

■

TEGEN

len'

b_?."FS
R^tl e\
on tsrunssum
au,

Toni Hanssen
833

Rhl.
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Adr°s

HAUSGEHILFIN
gutem Haushalt, Waschfrau ,u. Kingesucht in

dermadchen

vorhanden.

Fest Gehalt 40 Mk. ohne
abzüge. Alb. Avermidding,

Promenadenstr. 44.

Aachen.
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Buitengewooi.
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GEKR. GROENENDAENETTE FL. DIENSTBODE ler (Bouvier) 1% j., te k. banketbakkerij, garage en
gevr. Heisterberg IA, aangeb. Kasperenstr. 102, werkplaats, aparte boven1548 woning. Huuropbrengst 60
Hoensbroek.
2773 Spek'heide.
~ f ld- P- m^d- Koopsom
NETTE DIENSTBODE
(■■BfiS_B_SMi
u£ no- *
„■■,
gevr. Adres Fr. Colson
I Wm^ 1 11 ;7al I ITTJ|I Bijk. Limb. Koer. Sittard.
Akerstr. 11, Maastricht.
2560 l_——■————■———————l
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Het Bestuur der N.V. Schouwburgvereeniging roept de Aandeelhouders op tot eene
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lg_.H_l.Nlk >J__Km
FLINKE DIENSTBODE ROODE MAASKLAVERMJfrfff*r_l-M__-________[
gevr. voor carnavalsdagen MEID-HUISHOUDSTER plm. 18 j.. v. alle huiswerk ~aari- te koop, eigen teelt,
v
Aanm. liefst na 6 rur nm.' gevr., fl. ' kunn. werken, gevr. v. dir. of 1 Mrt., v.g. matige prijs, prima. Wed.
Telef. 2616. G. Hardy, Kruispunt
G. Houben, 69 Buchten.
3, Koken geen vereischte. g.v. Zondags geen vry.
PENSION
2937 aano e boden i h Villapark
Meerssen, Tel. 214.
2927 Loon f 20.—. G. Paques,' Kerkstr. 5, Brunssum.
hmpr',
_....„_"
Brandstr. 10, Sittard. 1027
2930
V=t tiLr.
mooie
VAARSKALF
■
AANKOMEND BOEK2558
JOOO,
n
tel
lel".
zw.b. te koop van beste [rlcnl"
houder gevraagd. Liefst
KEUKENMEISJE
MHr,
ZELFST. DIENSTE.
met kantoorervaring. Br. l vr., zelfst. kunn. koken gevr. v. d. en n. Dautzen- koe. A. Thewissen,. Rijksw.
o. no 2946 bur. dezer.
en werken. Waseh buitens- bergstr. 57, Heerlen.
2940
867 Beek.
fS_______________________________S__S___l
huis. Z.g.g.o.z.t.m. Mevr
CENTRIFUGE
MELOTTE
R.K. BEKW. JONGEMAN Eug. Marres-Franquinet,
RK. DIENSTBODE
koop
direct gevr. v. d. Boekhou- O.L. Vr.pl. 4, Maastr. 344 25—30 jr., terstond gevr. karnvat en kachel te
nfi .W
■
v.g.g.v. Voortstr. 125, Nieu- Eikenrade 8, Wylré. 849
jifrtAT_I flfr
ding, eenigszins pract. er"wS/fef..W
|_-___fc__l_-B___-_______a____________l
NET MEISJE
varing, goed handschrift
wenhagen.
865
——————————_-___-_—-___-»
WORTELEN TE KOOP
vereischt. Br. m. verl sa- gevr. voor direct voor dag
bij
Wylré.
G.
Heiligers,
NETTE WERKVROUW
laris o. no 403 bur. dezer
en nacht. Mevr. Beyer,
GEPENS. HEER
—_
voor schoon2508 vraagt te Maastricht omg.
Kruisstr. 13, Heerlen. 2734 gevraagd
Scharnerweg 114,
St. Lamb.paroch., 2 on' maakIN HOTEL DFRI ov
FLINK MEISJE
Mstr.
VOEDERWORTELEN
394
gemeub. kamers met pente Maastricht kan een
kunnende
v
en koolraper, te koop per sion Br. o. no 392 dezer.
geYr"
iongste- of
koll
koken enS-S-vvzelfst" werken.
r
1000 kg. f 35. Akerstr. 189
\
f Ï!_L
ner worden
.t nipt
I U
Br. o. no 2757 bur. dezer,
825
MIDDENSTANDSHUIS
Zich
in persoon aan te melden
K K MEISJE
VOEDERBIETEN
o.
2928 direct gevr. v. winkel en |H-_m__Mm____________________
Groenkr. te k. J. Hendriks 406 bur dezer
28,
389
Kerkstr.
Bemelen.
H.H. KLEERMAKERS.
W6 1MA
kT 'e
BADKUIP EN GEVSER, GROENKRAAG BIETEN
'
yestenmakers
°
thulswerkers.
nog in goeden staat te te koop Heek C26, Val- te h gevr -oed gele-en
NET
R
K
MEISJE
i_r^nfSt^
te
Mastricht Br ono
Mullenders,
kpi.hiTrS
Jac.
Kleerma- aeVraaed dpi- 1 Anril ho- koop gevr. Br. o. no 2597 Kenburs,"TTj
a>wr8 368
bur. dezer.
kerij, Bunderstr. 23 MeersKerkBijk
Koerier,
Limb.
!Ü
18
voor da» en
sen2925 nacht. Groote waseh "bui- radeVOOR KLEIPOOTaardappelen je adres: spetenshuis. Adres : Mevr.
„
sSs||
AANK SCHTiiiFR*
Rl ln Tßlr
FRIGIDAIRE
|TTOTt_i_\ J■ I H 'i 4* II
,7 ü , ,
Vaessen, Nieuwe Lindestr
,
ciaal voor handel en aank.
t,
_.
knecht
,vak,
bekend m. h.
liil-L»JliM^ilkH
Pnma ver. J. Kooiman, KleipootHeerlen.
2650 te ko°P B'evr_J
, staat, .middelgroot, voor aardappelbedrij f, Bareny. terst gevr. Jos v. Aken, 40
■]
!■
Laurentiusplein 30, Voelevensmiddelenzaak. Br. o. drecht (Z H)
NET MEISJE
9228
rendaal.
834 geVr., goed m. kinderen no 343 b. d.
1000 OF 1500 GLD.
HET AARDAPPELkunn. omg. Geen waseh.
le hypotheek aangeboden.
«»,»"_.._../,
«rwTinFi-s.
twfxtf SCHILDERSNtllt
UW
OUDE GRAMOSelectie- en Exportbedrijf Br. o. no 848 Bijk. Limb.
p. mnd. Voorleerjongen gevr. v. terst. Loon 20 gld.
i063 foonplaten koopen wij op p. M Xc anraadt, Kruis- Koerier, Heerlen.
Adr. J. Heiligers, Rnks- ,stad 18 [ sittard
tegen den hoogsten prijs. ian d (N-Br ) Tel no 10
■
2920
weg, Gulr-en.
Firma J Roosenboom,
BEKW. DAGMEISJE
teler van plm. 20 H.A.'
5660 goedgekeurde aardappelen,
■H__-_HPBvoor direct gevr. Akerstr. Schaesberg.
B.vi.irTßii_--i.n

lee-Un"
infant

MAASTRICHT.
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VEREENIGING

121.
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N.V. SCHOUWBURG-

BHHI

HWiWT'n^Bi

2923 str eek. Br. o. no 817 Brjk.
Llmb Koerier. Heerlen.
HAARDKACHEL
'
w fornuis en' damesfiets
HEERENHUIS
P j_„nn
net'";lwei' 33
*%.<_ te koop gevr. te Valkenburg, liefst met centrale
400 DRUPPELL -MPEN verwarming, geschikt voor
Br. met opgaaf
i5_25 Watt, 220 V. af 24 Pensipn
w weo- ophouden te koon van indeeling, ligging en
jao uc/"
PT al- »■
ono
uu 398
dez P"JS °- no 388 bur. dezer.
_—
WINKELHUIS
EEN KEET
19 &y, 9c « m + 19M2 te k. gevr. met opvaart
glaTéh stenen'inrijhek voor auto, gunstig gelegen
212-25-25 c.M. te k m de gemeente Kerkrade,
Heerlen of Maastricht.
zelfst- kunnende werken Dorpstr. 2, Neerbeek-Beek.
en eenigszins bekend met
Voor den verkoop van con2939
koken, voor 1 April. Hoog
, sumptie-artikelen, tevens
Geneindestr. 21. Valals filiaal. Br. o. no 2944
VULKACHEL
kenburg.
2743 Te koop bruine vulkachel, bur. dezer.
als nieuw f 20' H°ofdstr.
n.FIvSTRnnF
Ambij.
404
GELDBELEGGING.
evr- v- Duitschland. Te 9,
t__ t k p
Mooi
bevr Grachterstraat 67
VETTE GEIT
n bijheid Belg grens
in
de
_rheide.
Spekhol.
815 te koop. Bode Limb. Koe- aan mooien
866 Dienstig voor elk bedrijf,
rier' VaesradeniFM^Tßnnp
ftttmkf
dat ruimte vereischt. Br.
gezocht teeen
e 1 Maart
rt as
n°
b^ &>«*"
ez.
zond- kind. Hulp 2e Meisje
M
ZEER SOLIDE GELDaanw. Z. g. g. o. z. a. t. m.
I—Adres: Molenberglaan 15.
=21 belegging. Te koop in cen-

N'Zerbenteg20nlr Mtn ga

' eevr1 KANTOORMEISJES
Pilma Tmnn-t
T SS«-i-?»_ïïSÊ
te%' f_

—

n.v.

I EMtUiiêm
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.

en Damesvoor ort

KAPPERSLEERJONgen gevraagd- OKan.
eUr
N° 71 ■""

mert

|=|

koop. 12 registers. Heerderweg 65, Maastr'

VOORUITBETALING

FLINKE le KAPPER
of kapster v' dir'
Bleyerheiderstr. 53, Bleyerheide.
2770
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Biik
Limb. Koer.
koP'r HeerBijk. Limb
h
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Firma.LEUNISSEN

I

gevr

HI-ISHOT.i_-.tW
R

i{'°
die aan lage prijzen is.
,
Belt 2-6-1-6, U leert Leunissen,
STIMMUNGSORKEST
DIE concurreert ! !
gevraagd voor de as carZoutevisch (kabeljauw) ’l.—p.p. navalsdagen, 3of 4 personen. Hotel L'Ortye BrunsKabeljauw (mooten)
0.85 p. p. sum.
2839
(moot)
Schelvisch
0.75 p. p.
ORKEST

-

HARMONIUM

i.

—1 te

(Polkaknipper)
Heerenkapper

h,

mij.

Maastricht

.
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Heel MAASTRICHT
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houden op WOENSDAG,
26 FEBRUARI 1941, om 7 uur
n.m., in de REDOUTEZALEN.
Eenig punt van behandeling:
Benoeming van een nieuw
te

—

bestuurslid.

MAASTRICHT, 19 Febr. 1941.
2948
Het Bezuur vnd.

DE MAAS

R.K. TUINKNECHT
NET DIENSTMEISJE
gevr. v. direct v. onder- gevr Adr.: Concordiastr.
houd tuinen bekend met 38A Heer.
2502
snoeien van vruchtboomen
Zelfst,
en heesters.
werker
R.K. DIENSTBODE
17-26 jr., eerlijk en vrienBloemisterij Beursgens,
sittard1054 delijk karakter, voor direct
gevraagd. Loon f2O è 25.
KNECHT
Brood- en Banketbakker"
gevraagd voor boerenwerk. J. Fooy, Prins Hendrikstr.
H. Lipperts-Mohr, Vrank 3 34, Eindhoven.
2720
H'heide.
800
R.K. DIENSTBODE
PRIMA HEERENKAPPER gevraagd boven 20 jaar,

HïJ3_Kiejkl_|3H
-WwJüMNji-M
.-T»]>]

De Burgemeester van
Maastricht,
Jhr. Mr. W. MICHIELS
VAN KESSENICH.

Stationstraat 32

handen vol geld.
Een polis van onze Mij. neemt deze kosten over.

1 Merkelbeet-

IgSSSSSSSSI

*_.erKsir.

Wij

eer 't echter zoover is, kosten ze

; PLAATSING UITSLUITEND

eet nu weer visch K-Jw-Qtr

H.H. WINKELIERS, INDUSTRIëLEN EN
GROTE ONDERNEMINGEN !

KLEINE KINDEREN WORDEN GR00T.....

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod

postduiven.

2941

9

Dinsdag vierde dhr. Am. C. Jonkers te Heer zijn zilveren jubileum in dienst van dc
Ned. Spoorwegen. Dc jubilaris met zijn familie.
(Foto Sohl. Maastricht).
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Deg^anke^b^ktfrSen- H^f^
de gevr., geh. zelfst. wer-

"
ve\U
aekLimb.
Te^:
mo.°Pngo S%Sff^^
25A
Koer. Sit- SS"bil 2 Personen BourDAGMEISJE

Bijk.

—

fö*

~klTÜandkaST
gevr.,

gevraagd. Adres Burgem.
"

Ma^-3, Keikrade^^

no 2947 bur. dezer.

SMIDSKNECHT

eenigszins bemet hoef beslag, bij

gevvaagd,

kend

W. Schoenmakers, gedipl

hoefsmid,
Weert.

Maaspoort 41,

.
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nAOMFTSTF
7% tot -i unr
Adr Mevr Blon.
wi nandstr 10 W-MaastriclU"

van

aankomence, voor direct

—-2^

r.ArivTFT<.tf
gevr inki gezin St Lamil, Maastr
oeitusiaan 32
Maastr. 409

CHAUFFEUR-MONTEUR
gevr. Aan hetzelfde adres gevr
vrachtwagen te k. gevr., f,,.,:/
niet ouder dan 1939. Br. o.

St

Mathifs

DIENSTMFISIF

fns
"

Vr
vri m n h Tn^
2810 "
Qtati'on .tr 7. ?i't(nvd
pere. Stationstr.
Sittaid.

50 METSELAARS

gevraagd voor N.-Frankrijk. Loon fs'a6o p. week
NET DIENSTMEISJE
Vrij kost en inwoning.
R.K., weg. huw. der teReiskosten vrij. Voor J. genw. v. 1 April gevr. v.

<»L\££gS? f^T

EIKEN SALON-AMEL-

blement te koop. Bevr
Kruisstr. 44, Heerlen. 846
._
„WAGEN

tt^tvti~
OP GUMMI

_.__ -,
te koop, 4 M. lang, geschikt v' aanhang. Aker826
str- 189, Spek'heide.

PLATEAUWAGEN
met verdek te koop. Te
bevr. Holzstr. 12, Kerkrade.
1541
LEDIKANT

-.
M. MATRAS

S3S 339
'
.x

l»""*"""**»!

NAK

2924 verl ZondHORLOGE
tusschen 12
Daenen St' PietelN„
B—__^____^______^___=|
■PIIIM-HMH__BBI str. 8, Maastr.'
401

gevraa-gd-

pels

ELECTR. KOELKAST

tardFLINKE BAKKERS____:
knecht, aankomende, voor
VOOR OUD GOUD
DAGMEISJE
direct gevraagd. Adres B. voor direct gevr A Ploem en brillant ontv. ude
Benders, Brood- en Banbij Sylvester,
' hoogste prijs
3 Kerkrade
,
ketbakkerij, Steyl.
1810 Marktstr
t vleeschhUis
Jansenstr. 16, Beek. 2919

_

in goeden staat zijn- aardappelen
met

gognestraat 6, Maastricht, te k. gevr inh circa 200
ooi "? L. Br. o. no 387 dezer.

BAKKERSLEERLING

.
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Iï k ü 11W 11
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geven ' Br'
",

°'

no 407 dezer.
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*——————DANK

aan H' Gerardus, O.L.Vr.
v. Altijdd. Btjst. v. het verkl*' van een betrekking,
-____H-____S_S!
391
_---_____________»
9 HBEEN RIJKE TOEKOMST
SCHILDERIJENligt in de Radiotechniek Tentoonstelling in groote
weem schrift, lessen bij h' zaal Hotel Roberts, StaFrencken, Leeraar, Steen- tionstr. 16, Heerlen. Werstr' 9 Parmingen. Inl. en ken van Piet van Wljn' gratis.
proefies
gaerdt Novelli, C. Krijnse,
29.5
_? H Hubregtse, H.
W EekCOMPL. SCHRIFT. CUR- hardt, e.a. Vrije Entree,
opl.
sut v.
M.O. Boekh. ter Dag. 10-7 uur.
855
overname aangeboden. Ook
genegen te rullen met
,
Linguaphooncursus. Br o
no 2848 bur. dezer
Fl^l-l^l
V__Lill_l7lfW
Ff-JÉn
__— I
l—-—
LOONENDE ARBEID
vindt gij in onze uiterst
HEEFT O STOF
goedkoope en snelle cursus in Anker- en electro- WiJ verwerken dat tot een
motorenwikkelen. Lesgeld modern costuum. Verha-

_
_

.

.

.

'

Kool, uitvoerder Firma de winkelzaak, zelfst. kunn. en Telefunken radio z.g
Kroon. Zich te melden werken. Intern met huis. a.n. te koop. Achterstr. 8,
verkee-, v.g.g.v. Nobelstr. Hoensbroek.
2587
spoedig Arbeidsbeurs te
■ f 2.50 sn porti.
395 46, Heerlen.
856
Maastricht.
;
Korting gens Maatkleedingbedrijf,
D.-RIJWIEL
—'
aan minvermogenden ' St. Hubertuslaan 1, telef.

—

FLINK DIENSTMEISJE als nieuw, met lamp, k. Brieven: Inspectiebureau
gevr. bek. m. tuinarbeid, geVr. Hoog loon. Parkho- sportwagen in. d. banden i.p.w., Amstenrade.
2918,
Meubelmagazün H. Flec- tel Rooding, Oud-Valken- Jf koop. Ro°broekerweg 9,
Heerlerheide.
857
ken-Schwillens, Feurthstr. burgerweg, Valkenburg.
DANSINSTITUUI
42, Susteren.
2500
:
Thewissen leert U in en
2950
'
1
ZW. GEëM. FORNUIS kele privé lessen, de mo
NET DIENSTMEISJE
vulkachel, baktrog en vla- derne dansen. Statenstt
LOOPJONGEN
, gevr. van
15-17 jaar. Edah gevraagd, 1. v. buiten. A.h. platen te k. Hoofdstraat ila. Tel. 5298' Maastricht
<Geleenstr., Heerlen. 2931 ■ Vleeschhuis 24, Mstr. 363 44, Ambij.
390 1
6916 I
MAGAZIJNKNECHT

—

In het slachthuis te Maastricht had Woensdag de sluiting plaats
SLUITING SLAGERSVAKCURSUS TE MAASTRICHT.
van den jaariykschen slagersvakcursus S. V. O. Leeraren en leerlingen bij de werkstukken.
(R. K. Fotopersbureau
Het Zuiden".)

Gw
BEREDEN
BRIGADE

_____

.

2474

2558. Maastricht.

VOOR LEVEREN
van vee aan de N.V.C, zich
te wenden by erkende
markthandelaar Bern.

Leufkens, Slanghenstr. 4,
Hoensbroek, Tel. 921.

.

2774

-^üfHggANG. No. 43. TWEEDE BLAD

Limburger Koerier

Spi_, ÜITGEVERS - MAATSCHAPPIJ

—

MAASTRICHT

pen Als men iets geeft, zonder dat men
daardoor zich zelf ook maar iets behoeft te ontzeggen, dan is dat heel
mooi, maar het is nog niet, wat deze
tijd van ons vraagt. Juist het offeren
van dingen, die ons zelf moeite veroorzaken, doordringt ons beter van ons
gevoel van saamhoorigheid, doet ons
beter beseffen, dat we elkander moeten
helpen en steunen in echt christelijke
naastenliefde.
en
En dat er gesteund moet worden, is
Wegen in een nieuwen
toch overbekend. Alleen in Limburg
komen, volgens dc maatstaven, die dc
tijd.
Winterhulp aanlegt, 50.000 personen in
aanmerking voor hulp. Daarvan heeft
Maastricht alleen er niet minder dan
11.000.
Andere inwoners van ons gewest mogen onder dit opzicht wel een voorbeeld
nemen aan onze mijnwerkers, die elke
blijft
en
maand met dc Directies der bedrijven
Het is
MAASTRICHT.
en
bedrag tusschen dc vijftieneen
Merkwaardig, dat veel menschen, die
gulden voor dc Wint.ertwintigduizend
vinden,
in
zelf heei vooruitstrevend
öen grond van dc zaak' erg behoudsge- hulp bijeen brengen.
van dc daad!
zhid zijn en o! zoo bang voor al het Dat is naastenliefde
Nog een ander lasterpraatje dient
*"euwe. En als dat nieuwe dan boven- weerlegd
te worden. Booze tongen verden niet uit hun eigen koker afkomstig is, dan moeten ze er al heelemaal tellen, dat dc bedragen van dc Winterhulp bij voorkeur zouden geschonken
hiets van hebben.
worden
aan personen van een bepaalde
£* dat niet een beetje dwaas? hebben
We dienen toch den moed te
°°k nieuwe dingen eerlijk te bekijken en
°hs niet laten beïnvlo.eden door allerlei
alleen,
dwaze vooroordeelen. Het feitons
niet
dat iets nieuw is, moet het
doen verwerpen.
Daar heeft U bv. het Winterhulp-

Waarom zouden
niet?

We

DONDERDAG 20 FEBRUARI 1941.
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Dr. H. FISCHBOCK IN ZUID-LIMBURG TAALZUIVERING

politieke richting. Ook dat is een infame leugen! De Burgemeesters van onze
118 Limburgsche gemeenten staan er
als plaatselijke directeuren van de
W. H. N. borg voor, dat de bedragen naar
recht en billijkheid verdeeld worden

onder hen, die er het meeste behoefte
aan hebben. Wie er iets voor voelt, kan
op de gemeentehuizen de juistheid
daarvan controleeren.
En zoo zal dan op 1 en 2 Maart a.s.
de, volgende collecte gehouden worden.
Ditmaal zijn speldjes gemaakt als
scheepsmodellen. Deze speldjes zijn in
Nederland vervaardigd, zoodat de Nederlandsche industrie er ook. wat aan
heeft verdiend.
Moeten we na het bovenstaande nog
een aanbeveling voor deze collecte schrijven? We gelooven het niet. Ten slotte
hebben we hier te doen met een grootsche actie van Nederlanders voor
Nederlanders. En het moet daarom voor
alle Nederlanders een eerezaak zijn deze
collecte zoo goed mogelijk te doen slagen. Onze noodlijdende landgenooten
doen door middel van de W.H.N, een beroep op onze liefdadigheid en we zijn
er van overtuigd, dat dat beroep niet
vergeefsch zal zün.

U_nen>
Tel : Redactie en Admin -941 t3

Kennismaking met de

SCHRIJF NIET
ZOOALS GE SPREEKT!

industrie.

—

In aansluiting op ons
MAASTRICHT.
Limburger
Koerier van Dinsbericht in den
dag over het bezoek, van Dr. H. Fischböck
aan Zuid-Limburg deelt 't A.NP. nog de volgende bijzonderheden mede:
De provincie Limburg behoort zonder twijfel tot die gebieden van Nederland, die zeer

óe Duitsche, Nederlandsche en Belgische inVader, zei Els lachend, het zou een
dustrie. Van dc zijde der bedrijfsleiding werd
naar je hand zijn geweest, als je
deze
overeenkomst
ver
k
op
gewezen,
.olfje
er
dat
moedelijk het bedrijf in staat za'. stellen, het v vandaag onze taalles had kunnen hooop volle capaciteit te doen blijven werken r *6ll.
Zoo, kind, en wac heeft de jufMoeilijkheden met betrekking tot dc grondstoffenvoorziening bestaan voor ceze onder- f frouw dar wel verteld?
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LIMBURGER KOERIER VAN DONDERDAG 20 FEBRUARI 1941
KAMER VAN KOOPHANDEL
Algemeene vergadering te
Maastricht.

—

converteerd. Een en ander met ingang' van

CARNAVALSDAGEN

Koop-

MAASTRICHT.
van
handel en Fabrieken te Maastricht en omgeving hield Woensdagmiddag een algemeene
"ergadering van de afdeelingen groot- en
De Kamer

kenning van een tijdelijke. toelage aan act
gehuwde gemeentepersoneel en de verhooging van het minimum der kindertoelage
volgens dezelfde regeling als voor het rijkspersoneel geldt, wordt tot een besluit ge1 Jan. 1941.

BEGROOTINGEN

De voorzitter resumeert, dat de begrooting
1941 door de Commissie werd onderzocht, dat
naderhand Ged. Staten enkele wijzigingen
van admtaistratieven aard hebben voorgeste'.d en dat deze zou kunnen worden vastmet
gesteld
een nadeelig slot van
f 112,599,37. Dit voornamelijk wegens net

WINKELS VAN

2_lein-bedrijf.

De voorzitter, de heer J. Schaepkens van
Riempst heeft in een besloten vergadering
doen behandelen een brief van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
ijetreffende de verkiezingen ta de Kamer,
waarna hij in openbare zitting kon mededeelen, dat ta de samenstelling van de Kamer en
van het bureau geen wijzigingen zouden worden aangebracht.
De voorzitter heeft hierna de gebruikelijke
nieuwjaarsrede voorgelezen, waarvan we elders ta dit blad melding maken.
In de samenstelling van de vaste commissies voor 1941 werd geen wijziging gebracht,
zoodat ze op dezelfde wijze samengesteld blij-

ven als het

te brengen. De eindbedragen blijven onge-

MAANDAG DE GEHEELE DAG
DINSDAG NAMIDDAG

GESLOTEN

1

OP ONS TOONEEL

(Recl.-adv.

WACHTDIENST Electriciteitsbedrijf van
17 t/m. 23 Februari van 5.30—8 uur «.jn. de
heer Fr. Laenen, Bogaardenstr. 35a, Tel. 3150.
(Recl.-adv. no. 2634).

komt het fameuze

E X-M 08 1 L I SAT I E-

AMUSEMENTS-ORKEST
van ons Ned. Leger

DE BOUGIES
met hun daverende
NON STOP LACHPARADE !

-

"

ROYAL
(Recl.-adv.

no.

2929)

MAASTRICHT
DIT JAAR GEEN
Verkleeden,

no.

2803)

De raad is zeer kort. Men accepteert dit
voorstel, wenscht geen algemeene beschoubehandeling
wingen, geen artikelsgewijze
en geen stemming, zoodat de begrooting binnen enkele minuten onder den hamer door
is. De voorzitter betuigt zijn dank aan de
commissieleden.
RONDVRAAG
Dhr. Houben informeert naar de sirene
voor Vijlen, waaraan werkelijk behoefte bestaat. Ook vereischt het materiaal der Vrijwillige Brandweer inzonderheid de brandspuit vernieuwing.
De voorzitter geeft hierover uitvoerige
toelichting en hoopt, dat aan deze wenschen
in de naaste toekomst kan voldaan worden.
De kwestie heeft althans de bijzondere aandacht van het college De post voor L.B.D.
is verhoogd tot f 5000.
Dhr. Prickartz wijst op den onhoudbarer. toestand van den weg Lemiers—Holset
tengevolge

heid.

met een geheel
nieuw repertoire

-

wijzigd.

WINKELS EN MAGAZIJNEN

vorig jaar.

I

CARNAVAL.

maskeeren en dansen verboden.

Voor.de viering van de carnavalsdagen ta
gewone tijden zijn bepalingen vastgelegd ta
de politie-verordening. Men begrijpt echter,
dat deze bepalingen dit jaar onder de buikontengewone tijdsomstandigheden niet
den gelden, en de burgemeester heeft dan ook
van zijn bijzondere bevoegdheid gebruik gemaakt om bij „verordening van politie" andere bepalingen te treffen, welke op 23, 24 en
25 Februari a_s. van kracht zullen zijn.
Het maskeeren en verkleeden, zooals bij de
bepalingen der Politieverordening is omschrezijn,
ven, zal ln die dagen geheel verboden zalen,
zoowel op de openbare straat als in

DE OORLOG EN HET SPAREN.
De resultaten aan de gemeente-Spaarbank.
Welken invloed de sinds 1939 opgetreden internationale verwikkelingen en de in 1940
ontstane oorlogstoestand op het sparen door
de Maastrichtsche bevolking hebben gehad,
valt voor een deel op te maken uit de jaarcijfers van inleg en teruggave van gelden in
het afgeloopen jaar, welke voorkomen in het
zoo juist verschenen jaarverslag der gemeente-spaarbank.
Dat er in de twee laatste jaren een teruggang van het inleggers-kapitaal te boeken
vie', is een feit.
Was er over 1939 een vermindering van 368
spaarders, ta 1940 was er nogmaals een teruggang, nu van 534. In die twee jaar liep
het aantal inleggers dus terug van 16.595 op
15693.
Werd in 1939 ruim twee en een half millioen minder ingelegd dan in 1938. in 1940
was de teruggang van spaargelden vergeleken bij 1939. maar een half mi'lioen.
Het aantal posten van inleg bleef evenals
in 1339 teruggang vertoonen, echter niet meer
in zoo sterke mate als in 1938.
Merkwaardig in het verslag is de mededeeling over de grootte der posten van inleg en
terugbetaling. Terwijl in 1939 het hoogste bedrag aan inleg stond op f 51.337.06, steeg de
inleg op één dag ta 1940 tot f 64.110.46, een
behoorlijk verschil. Daar staat tegenover, dat
er een heel wat grooter verschil was in terugbetaling tusschen 1939 en 1940. nl. f 186.525.98
en f 86.471 01. De oorlogstoestand heeft dus
geen catastrofaal terughalen van gelden ten

GIROGELD WORDT
SPAARGELD

e^vsf -A

blijft van kracht voor de Carnavalsdagen de algemeene bepaling van den Rijks-

commissaris, dat de cafés des avonds om elf

uur gesloten dienen te zijn.
Ook het dansen is aan beperkende bepalingen gebonden, in zooverre, dat alleen de
gewone dancings, die geregeld gelegenheid tot
dansen geten, op de Carnavalsdagen publieke
bals mogen houden. Er zal echter geen enkele bijzondere vergunning aan zaal- of caféhouder worden verstrekt, zoodat buiten de
gebruikelijke en geregelde bals in de vaste

X-^fo^^

gelegenheden geen danspartijen mogen plaats

vinden.

DE JANTJES
VANAF VRIJDAG IN

MABI
H___l^______________________-__--------_-----------------_-------__--__-_---i

(Recl.-adv.)

CL. SMEETS BIJNA HERSTELD.

-

GEMEENTE SPAARBANK
VAN MAASTRICHT.

voren.

Einde December 1940 was het sparen ingevoerd in 25 scholen met p'-m. 1425 leerlingen;
echter waren bij deze regeling in 1939 nog
33 scholen met 1900 leerlingen betrokken.
Het tegoed der spaarders verminderde niet
(Recl.-adv. no. 2914)
zoo sterk terwijl het gemiddeld tegoed der
schoolspaarders f 212.84 bedroeg in 1940.
De bijna 2000 spaarbusjes brachten op een
ZONDER VERGUNNING
bedra van f 10.269.90.
GEFOTOGRAFEERD
winstrekening
SpaarverliesUit de
en
der
bank blijkt, dat deze onderneming een netTwee fotografen, zekere L. A. uit Amto-bedrijfswinst opleverde van f 78.112.13.—,
waarvan 4 pet. in het reservefonds werd ge- sterdam en F. M. uit Arnhem, werden
stort.
Woensdag bekeurd, omdat zij zonder
Reserve-fonds, bedrijfswinst 1940, koers- vergunning op de openbare straat fowinst op effecten (f 161.178.03) en gekweekte
renten vormen samen een kapitaal van tografeerden. Hun toestellen werden in

beslag genomen.
f 2fi3.042.78.—.
De heer Cl. Smeets, onder-voorzitter van de
70 pet. van de bedrijfswinst over 1940 nl.
Kamer van Koophandel en o.a. leider van f 55.013.42 wordt aan de gemeente uitgekeerd.
JAS VAN KELLNER GESTOLEN
den schuilkelder-dienst van de LuchtbescherHet reserve-fonds bedraagt dus per 31 Deming te Maastricht, werd op 17 December van cember 1940 f 209.029.36, hetgeen ciifers van
De hulpkellner M. J. heeft bij de pohet vorig jaai- ernstig gewond door een onge- een gezonde bedrijfsbasis zijn.
aangifte gedaan, dat in den avond
litie
lukkigen val.
van Dinsdag 18 Februari uit de gang
Naar de heer Schaepkens van Riempst op
de vergadering der K. v. K. mededeelde, is
van een café aan het O. L. Vrouweplein,
de heer Smeets thans zoover hersteld, dat hij
waar hij als kellner dienst deed, een
dezer dagen het ziekenhuis Calvariënberg zal
kunnen verlaten en eerstdaags weer zijn Fa. THIJSSENS, Spilstraat 11, Telefoon 3692. hem toebehoorende overjas werd ontwerkzaamheden in onze stad zal kunnen her(Recl.-adv. no. 2809) vreemd.
vatten.
De politie heeft een onderzoek inge-

VERSCHE GARNALEN
SPROT
FILETS

-

DE JANTJES
VANAF VRIJDAG IN

MABI
(Recl.-adv.)

BEGRAFENIS M. F. J. CORTEN

Woensdagmorgen heeft onder groote belangstelling de plechtige uitvaart en begra-

Met ingang van 21 Februari zal iedere postduiven-houder ta het bezit moeten zijn van
een door de Commissie ter behartiging van
de belangen der Nederlandsche Postduivenhouders afgegeven hoklijst en van een lidmaatschapskaart van het Nationaal Verbond
van Postduivenhouders.
Indien deze bescheiden niet aanwezig zijn
bij controle, vo gt proces-verbaal en ta beslagneming der duiven.
Gelijksoortige bepalingen gelden ook voor
sierduiven.

We mogen voor. nadere bijzonderheden verfenis plaats gehad van den heer M. F. J
Corten, oud-voorzitter van
de Gemeente- wijzen naar de officiëele mededeelingen van
den burgemeester van Maastricht in dit
spaarbank.
Natuurlijk was van de zijde van bestuur en nummer.
oud-bestuursleden dezer instelling groote
deelneming: bestuur, directeur en personeel
van de Spaarbank fungeerden a's slippendragers; het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de wethouders mr. P. Janssen
en E. Kersten. Verschillende oud-raadsleden
en oud-bestuurders van de Spaarbank merkVANAF VRIJDAG IN
ten we op onder de talrijke belangstellenden.
Bij de kransen, welke de lijkbaar dekten was
er een van de Maastrichtsche Gemeentespaarbank .De heer Frijns, voorzitter van de
Spaarbank alhier, en lid van het hoofdbe(Recl.-adv.)
stuur van den Nederl. Spaarbankbond vertegenwoordigde dit lichaam bij de plechtigheid.
OPTREDEN TEGEN SLUIKNa den plechtigen uitvaartdienst ta de St.
HANDEL
Martinuskerk te Wiik volgde de bijzetting
De politie heeft Woensdag procesin den familie-grafkelder op de Katho'ieke
begraafplaats aan den Tongerschen weg.
verbaal opgemaakt tegen twee personen in Wijk wegens het venten met
elastiek en dameskous.en zonder vergunning. Vier paar dameskousen, 8 kaarten en 5 rollen elastiek werden in be-

DE JANTJES
MABI

DE JANTJES
VANAF VRIJDAG IN

MABI

steld.

—

_

RAADSVERGADERING

ontwerp

PALACE
(Recl.-adv.)'

EEN GEVAARIJK

LAATSTE
NIEUWS

Nederlandsch rundvee naar
Duitschland.

SIGNEUR.

—

In de Rummerstraat ontstond oneenigOp het
BERLIJN, 19 Februari. (V.P.8.).
heid tusschen R. en B. Aangezien het woord station Weenen
in
Oost-Frieschland
is een
geen voldoende gewicht in de schaal meer
kon leggen, vloog B. op zijn tegenstander lading stamboekvee uit Nederland aangeaf; sloeg hem met een hard voorwerp op komen. Zij bestaat uit 54 wagons met 600
runderen. Nadat zij door den vee-arts onderzijn hoofd en beet hem in den hals. De politie werd erbij gehaald, die tegen den aan- zocht waren, werden de dieren naar Saksen
valler verbaal opmaakte.
verder vervoerd. Zij zijn voor veredeling van
het Duitsche runderras bestemd.
ONTVREEMD,
RADIATEURS
Reeds na den wereldoorlog exporteerde NeIn den nacht van Dinsdag op Woensdag derland veel stamboekvee naar de vroegere
werd door het indrukken van een ruit in- bezette Fransche gebieden.
Inderdaad genoot
gebroken in de auto-s'ooperij van dhr. R. S
op het gebied van veefokkerij in
ons
land
in de Havenstraat. Twee radiateurs werden
ontvreemd. De politie stelt een onderzoek ta de geheele wereld groote vermaardheid en
vonden onze fokkers in den vreemde gretige
afnemers voor hun producten ter veredeling
HET MOEILIJKE VERDUISTEREN.
van het inheemsche ras.
Niet-ügüiistaande herüaa.de waarschuwinHet is dus voorwaar een voordeel voor
gen en de vele verbalen, die ertegen reeds
werden opgemaakt, blijkt het voor vele stad- onze veefokkers nu weer naar Duitschland
te kunnen exporteeren, daar voor het overige
genooten een waar kunstuk te zijn hun ramen in de avonduren behoorlijk te verduis- de handel met de overzeesche landen geheel
teren. Vanuit sommige huizen schijnt con- stil ligt.
tinueerend een felle lichtstreep naar buiten;
de bewoners hebben dan „vergeten" er voldoende aandacht aan te besteden Loopt het
Godsdienstige films in Mexico.
aldus ..aan den straatkant" wel eens mis.
MEXICO, 19 Febuari (V.P.8.).
In de
slordiger is men nog aan de achterzijde van
Mexicaansche
bioscopen mogen ta het verlichtschijn
door
de woningen, waar soms een
onbeschermde ramen valt. Men verkeert volg waederom films van godsdienstige strekblijkbaar in de veronderstelling, dat het daar king of een religieus onderwerp behandelend,
nogmaals vertoond worden. Sedert het aan het bewind
zoo nauw niet komt. We willen
ernstig waarschuwen tegen lieden, die een zijn van Marxistische autoriteiten, was dit
dergelijke onverschilligheid aan den dag leg- van hooger hand
verboden.
gen, want men moet de verduistering niet
opvatten als een spelletje. Men begrljpe zijn
(

—

Geinterneerde Nederlanders.

—

MIJNSTREEK
—

Susteren

BERLIJN. 19 Februari. (V.P.8.).
Het
aantal in Duitschland woonachtige Nederlanders dat nog geïnterneerd is, bedroeg op
17 Februari slechts 90. Hiervan bevonden
zich 88 in een Zuid-Duitschen burcht, terwijl
2 elders geïnterneerd waren. Sedert Juni
1940 blijken er van de in Duitschland woon-

Op de losplaats der achtige Nederlanders 543. waarvan de meesErnstig ongeluk.
had
om- ten eveneens op den burcht verblijf hielden,
Spoorwegen
Ned.
" Dinsdagavond
ongeluk
ernstig
plaats.
zes
uur
een
streeks
uit de lnterneertag ontslagen te zijn.
Het tienjarig zoontje van de familie G. Ne-

—

.

—

—

De spanning tusschen Japan en de

HEERLEN

Vereenigde-Staten.

DIENSTJUBILEUM BIJ DE P.T.T.
Dezer dagen herdacht dhr. J. Beyleveld,
wonende Honigmanstraat alhier, znn zilveren
dienstjubileum als besteller bij de Posterijen.
De jubilaris ontving een oorkonde van de
De heer Godding trad in dienst op 4 Maart
Directie en van het personeel mocht hy vele
in de mechanische werkplaats der O.N.
1916
ontvangen.
medeleven
Het
feest
bLJken van
verd, in verband met de tijdsomstandigheden, Mijn I en werd ta 1920 aangesteld als bein den familiekring gevierd.
ambte. Na ruim twee jaar als opzichter van
het ondergrondsch machine-bedrijf der O.N.
Mijn I werkzaam te zijn geweest werd de
heer Godding in' 1925 naar de O.N. Mijn II

SITTARD

GESTOLEN FIETS WEERGEVONDEN

—

GELUKKIGE

van B. en W. inzake de toe- keeren.

—

—

DE JANTJES
VANAF VRIJDAG IN

MABI

EXCELSIOR

(Recl.-adv.)

WATERSTANDEN

THUISKOMST.

Be'gische nationaliteit,

(D. N. B.)

Vereenigde-Staten.

KERKRADE
Zekere P. van

WASHINGTON, 20 Februari

De nieuwe Japansche ambassadeur in de
Vereenigde-Staten, Nomoera, heeft op dc
eerste persconferentie, die h:J heeft gehouden, "erklaard, dat een oorlog tusschen de
Vereenigde Staten en Japan kan worden
voorkomen. Hij wees er op, dat het initiatief
daartoe ook van den kant van de Vereenigde
Staten moet komen. Er is geen vraagstuk
aanwezig, dat beide landen tot een oorlog
zou kunnen dwingen. Japan tracht met
economische middelen een vreedzame exovergeplaatst
als chef der mechanische pansie naar het
zuiden te verkrijgen en doet'
nog
werkplaats, welke functie hij momenteel
zijn best, om toepassing van geweld te versteeds bekleedt. Hij geniet de achting van
zijn superieuren en bij zijn ondergeschikten hinderen.
Hij, Nomoera, kan niet definitief verklastaat hij als een humaan chef bekend.
De jubilaris is lid van de examen-commis- ren, dat Japan binnen het kader van uit
sie voor le klas vakarbeiders der O.N. Mijnen program niet tot het toepassen van geweld
en lid van de commissie tot herdenking van zal overgaan, maar van Japansche zijde zal
de ambtsjubilea van de beambten der O. N. alles in het werk worden gesteld, om dit te
Mijnen.
vermijden.
Waar de heer Godding ook ta zijn partiTen aanzien van het Japansche bondgeis,
culier leven een graag geziene figuur
hij was o.a. gedurende tien jaar voorzitter nootschap met Duitschland en Italië merkzal het te de ambassadeur op, dat het in de eerste
der voetbalvereeniging R.XX.O.N.S.
hem op dien dag niet aan belangstelling ont- plaats Japans bedoeling is den vrede op
den Stillen Oceaan te behouden. Daarom
breken.
De heer Godding is de 480ste jubilaris bij heeft men bij het sluiten van het verdrag
de O. N. Mijnen.
niet het oog gehad op een oorlog met de

gegeven.

—

1 Een

MABI

VENLO

—

Woensdagavond hield de raad dezer geDinsdagavond werd een rijwiel ontvreemd.
meente een openbare vergadering
ondeT Toevallig werd door den eigenaar eenigen tijd
voorzitterschap van Burgemeester H. Rhoen. later het rijwiel ontdekt staande voor een
De raad was voltallig. Het hoofdpunt der café op -ie Markt.
agenda was wel de vaststelling der gemeenteNu was 't opletten wie het café zou verlabegrooting en bedrüfsbegrootingen voor 1941, ten en de fiets meenemen. Dit geschiedde
die ta minimum van tijd haar beslag had.
echter niet De fiets stond er na sluiting der
De voorzitter meent deze eerste vergadering cafés' nog. De zwijntjesjager moest dus lont
van 1941 niet te moeten' beginnen, alvorens geroken hebben of on.'.er het genot van
zyn beste wenschen tot de leden van den zijn biertje het toegeëigende karretje vergeraad en hunne families te richten. Deze ten hebben, ook kan 't zijn, dat intusschen
wenschen gaan eveneens uit naar alle in- het. berouw over den diefstal was gekomen.
woners der gemeente. Spreker acht het voor Maar ta alle geval, de eigenaar is gelukkig,
allen een duren plicht om vooral in den hui- dat zijn fiets weer in zijn handen is.
digen tijd de verantwoordelijkheid te besefVEREENIGING „DE MANDER"
fen en ook te dragen. Hü hoopt ook ln de
toekomst op eensgezinde samenwerking in
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
het belang der gemeente. Spreker memoreert, zal door bovengenoemde vereeniging in de
dat 1941 voor de gemeente Vaals een bijzon- bovenzaal va.. Hotel „de Zwaan" aan de Park
der jaar is in verband met net feit, dat Vaals laan receptie worden jehoiKien op Zondag
in 194. negen eeuwen als zoodanig bekend is. 23 Februari a.s. van 11.45 tot 12.45 uur v.m.
Op 13 Februari 1041 vond een schenking
Gedurende de carnavalsdagen zullen evenplaats aan de gemeente Vaals, welk stuk het eens in dezelfde zaal de gewone bals warden

eerste officiëele document is, waarin Vaals
als gemeente genoemd is. Weliswaar is de
tijd thans niet gunstig om dit gedenkwaardige jubileum op feestelijke wijze te vieren,
maar toch heeft het gemeentebestuur gemeend om ddt bijzondere feit op passende
wijze vast te moeten leggen. Te gelegenertijd
hoopt de voorzitter hierop terug te komen.
Als eenig ingekomen stuk komt een brief
van Ged. Staten ter tafel, volgens welken
het gewenscht is om de Bouwverordening in
overeenstemming te brengen met de huidige
tijdsomstandigheden in verband met de op
21 Aug. 1940 uitgevaardigde „Maatregelen
ter besparing van bouwmaterialen." De raad
maakt geen bezwaar.

DIRECTIE

Bra__e_S-__-___B_a___^-&_____^^

Lemiers.

die

tijdens den oorlog dienst deed ta het Belgische leger en in Duitsche krijgsgevangenschap geraakte, is in den schoot zijner familie teruggekeerd. Een blijde thuiskomst.
GRENSGANGERS
Het aantal personen, mannen, vrouwen en
slag genomen.
Conform het voorstel van B. en W ; wordt meisjes, dat dagelijks over de grens gaat werVerder bekeurde surv.eilleerende het bedrag uit te keeren aan vakonderwij- ken en des avonds weer huiswaarts keert, beaan bijzondere scholen bepaald op f 1,63 draagt ruim 2000. Bovendien werken circa
politie twee personen wegens. het doen zers
per ieerling zijnde
kosten besteed aan 100 personen uit de gemeente in Duitschvan dienstaanbiedingen op de openbare dit onderwijs voor dedeopenbare
land, die niet dagehjks naar huis terugscholen.

(Recl.-adv.). straat.

ROYAL

DIRECTIE

lissen uit de Marialaan kreeg een stuurboom
Moeilijkheden zijn overwonnen.
van een mallejan tegen het lichaam. Het
knaapje werd inwendig zwaar gewond en liep
Verklaring van het Driemanschap
tevens een hersenschudding op. De kleine
der Nederlandsche Unie.
huis
werd naar
vervoerd waar dr. Mostart
Het Driemanschap van De Nederlandsche
geneeskundige hulp verleende. Ook ta den
loop van Woensdag bleef de toestand van den Unie deelt in het jongste nummer van „De
kleine ernstig.
Unie" aan de leden o.m. het volgende mede:
„De laatste weken zijt Gij verontrust door
geruchten omtrent moeilijkheden, welke tusSchaesberg.
Mechelen.
schen ons waren gerezen. Die geruchten waDinsdag 4 Maart a.s. ren deels onjuist en zeker alle verkeerd geZilveren jubileum.
Geslaagd concert.
Zondag gaf de harmonie „St. Ceci'ia" haar jaarlijksch winter- hoopt de heer J. W. Godding, wonende Strijbijt- kleurd. Vandaar onze verklaring.
concert met tooneeluitvoering in de groote. hagerweg. zijn 25-jarig dienstjubileum
De verschillen ln inzicht, die tusschen ons
zaal van de Boerenleenbank, welke tot in 't de O-N. mijnen te herdenken.
gerezen waren, betroffen geenszins onze beuiterste hoekje bezet was en welke uitvoeginselen, zooals neergelegd ta ons program.
ring een groot succes heeft gehad.
Daarin zijn wij van den beginne af eensgezind
Onder leiding van den directeur dhr. Alfgeweest en gebleven. Zij waren ook niet van
ken werden eenige muziekstukken, waaronpersoonlijken aard. wy kunnen U thans zegder een zwaar werk op sublieme wijze. uitgen, dat wij de moeilijkheden welke wij te
gevoerd. Hierdoor heeft dhr. Allken weer
een blijk gegeven van zijn groote capaciteioverwinnen hadden, inderdaad hebben overten als directeur.
wonnen."
Voor het tooneelgedeelte was de keuze op
het vroolijk spel „Gebroeders Kalkoen" gevallen, welke uitvoering ook geslaagd is. Ai
Versterking der eilanden Guam
de medespelenden wisten zich naar behooren van de hun opgelegde taak te kwijten,
en Samoa.
zoodat het talrijke publiek een genotvollen
WASHINGTON, 20 Februari (D.N.8.)
avond heeft gehad.
Het Huis van Afgevaardigden heeft goedkeuring gehecht aan de versterking van
Diefstal,
Is het nog niet genoeg, dat
Guam en Samoa, benevens aan het uittrekgedistribueerd
is,
alles
en schaarsch
de faken van nog 66 millioen dollar voor verstermilie K. van alhier moest hierbij nog onderking van de door Engeland afgestane bezitvinden, dat in een nbewaakt oogenbiik in
huis iemand de vrijheid nam, om zich een
tingen op het westelijk halfrond. De minister
KG. koffie, twee pakjes thee, een distribuvan maa-ine, Knox, en de chef van de vloot
tiebonboekje en een vleeschkaart weg te neadmiraal Stark, hadden de versterking van
men. Zeker een groote strop voor dit gezin.
Guam en Samoa geëischt.
Aangifte bij de politie volgde.

Vaals.

duiven.

DIRECTIE

zakte

Gireert Uw geld aan de

ten op spaarbankboekjes werd overgeschreven verminderde ta 1940 vergeleken bij het

ENKELE CENTEN TE VERHOOGEN

prettig.
Da t het berijden van den
Holseterweg geen pretje is ondervond Dinsdag een tweetal chauffeurs. Eerst
fe

Uw girorekening brengt dan
niet alleen 3 % rente op, mr
overgeschreven
bedrag
het
blijft ook, dank zij de uiterste
soepelheid hij de terugbetalingen, steeds tot Uw beschikking.

een achteruitgang.
Het bedrag der gekochte spaarzegels liep
terug van f 6.588.45 tot f 5.164.20, waarbij opmerking verdient dat ta 1938 dit cijfer nog
f 8.529.88.— was.
Opk het bedrag aan zegels, dat van kaar-

DE ENTREEPRIJZEN MET

Weth. Schoonbroodt belooft, dat spoedig
de toestand verbeterd zal zijn wanneer het
weer niet opnieuw den weg zal verslechteren. Hoewel ook de algeheele verbetering
van den Holseterweg op het wegenplan
stond, zal zulks voorloopig achterwege moeten blijven.
Hierna' volgt sluiting met gebed.
In beslaggenomen.
De ambtenaren
van den Crisis-opsporingsdienst deden
bij een persoon alhier een inval, daar
men het vermoeden koesterd.e, dat hier
geknoeid werd met de crisis-voorschriften. Een partij kippen- en eendeneieren
werd in beslaggenomen.
Vechtpartij.
Enkele personen van
elders hadden het te kwaad gekregen
met een paar herbergbezoekers van hier.
Al spoedig kwam het tot handtastelijkheden, waarbij de politie tusschenbeide
kwam. Een en ander eindigde met een
politioneel onderzoek en de noodige veiv plicht.
balen.
Niet

rekening nummer 238180.

SCHOOLSPAREN
Het schoolsparen vertoont ontegenzeggelijk

CONTROLE OP DUIVEN.
Nieuwe bepalingen voor post- en sier-

weersgesteld-

wagen van den. kolenhande'aar H. B. uit
Holset tot aan de as in den grond weg.
Nauwelijks was deze uit zijn netelige positie Levrijd, of de vrachtrijder A. M. uit
Vylen onderging hetzelfde lot. Met man en
macht
gewerkt om den wagen los te
nu de GEMEENTE-SPAAR- krijgen, werd
maar alles tevergeefs. Daar het
SANK VAN MAASTRICHT voor intusschen donker geworden was werd dit
Einde'ijk, na meer dan
iedere postrekeninghouder de werk nog moeilijker.
zwoegen en nadat de wagen van
drie
uren
gelegenheid openstelt zijn te dhr. K. uit Holset assistentie had verleend,
hoog saldo rentegevend te ma- kon de wagen weer vrij komen. Het vrachtje
dat inmiddels was afgeladen, heeft M. maar
ken door overschrijving op haar liever
den volgenden dag komen ophalen.

gevo'ge gehad.
Ook het bedrag

jaar te

van den invloedder

—

Yi^*V^' A

aan terugebetalingen is
geenszins verontrustend. In 1940 werd terugbetaald f 4.112.589.07, terwül voor 1939 dit
cijfer f 6.099.813.21 was. Het afgeloopen jaar
vertoonde hiermee nog een rustiger beeld dan
zelfs 1938 met f 5.664.970.57.
Het saldo aan de inleggers verschuldigd is
cafés, en andere voor publiek toegankelijke met dit al in den loop der jaren van ruim
lokaliteiten.
f 11.6 mil'ioen in 1938 tot 9.3 millioen in 1939
Wat het sluitingsuur van cafés enz. betreft, en tot 8.3 millioen gulden in 1940 verminderd.
hiervoor

ZIEN ZICH, ALHOEWEL ONGAARNE, GENOODZAAKT
IN VERBAND MET DE INVOERING DER OMZETBELASTING EN DE S TIJ G I N G DER FILMPRIJZEN

derven van verschillende uitkeeringen van
het rijk.
Per 17 Febr. maakte een brief van den
secretaris-Generaal van het Departement
van Binnenlandsche Zaken de nieuwe regeling bekend, waardoor de te derven inkomsten genivelleerd zouden worden. Ingeval de
begrooting dan nog niet duitend is, zouden
nog maatregelen getroffen worden om dit
tekort te dekken. Daar de aan te brengen
wijzigingen eenigen tijd vorderen zou de
voorzitter den raad in overweging geven om
B. en W. te machtigen een en ander in orde

Bij de rondvraag heeft de heer G. Defesche
de voldoening van de leden der Kamer van
Koophandel uitgesproken over het herstel
van den voorzitter, die geruimen tijd ernstig
ongesteld is geweest, waardoor hij onttrokken
was aan het openbare leven, waaraan hij zich
steeds met zooveel toewijding heeft gegeven.
Spreker hoopte, dat de heer Schaepkens van
Riempst nog vele jaren als voorzitter van de
Kamer van Koophandel de algemeene belangen mede zal helpen behartigen.
De vergadering stemde door een hartelijk
applaus met deze woorden ln.

■

DE DIRECTIES DER
MAASTRICHTSCHE BIOSCOPEN

's-Gravenhage. 19

Februari
Keulen 40.54 (—0.09); Lobith 13 59 (—0 03).
Nijmegen 1103 (—0.05); St. Andries
5.68
(0.00); Arnhem 10.81 (—0.01);
Vreeswijk
219 ( + 0.04); Westervoort 11.33 (-^0.01); Deventer 4.98 (-f 0.01); Maastricht 42.57 (+0 02);
Belfeld 11.55 (—0.07); Venlo 12.06 (—0.06);
Grave 5.37 ( + 004); Lith 2:07 ( + 0.12).

STAND DER MAAS
(MAASTRICHT-BORGHAREN, 20 Fobruari
v.m, 42.61 M. boven N.A.P. 16 cM. was.

4 uur

UW STOFZUIGER
ERNST NEUKAMP
HEERLEN

— -

GELEENSTRAAT 34
TELEFOON 4120

GIRO No. 89760

(Meterfabr. Dordrecht)
(Recl.-adv.

no.

2800)

DONDERDAG 20 FEBRUARI 1941

LIMBURGER KOERIER VAN

WENKEN EN GRIEVEN

LIMBURCER SPORT-KOERIER

Ergerlijke toestand.
HEER,

Febr. 1941

haar Walramsche bezoekers, met de cijfers
3—4 ,de vlag strijken RKUVC verging het
slecht in Stem, waar De Ster elf gaten in 't
Ulestraatsche net schoot en er voor ko n
zorgen, dat haar eigen doel maagdelijk bleef
De revanche "an De Ster was dus wel volSpaubeek kreeg geen
gelegenheid
komen.positie
haar
te verbeteren, daar Geulsche
"
Boys niet op het appèl verscheen.
le KLASSE D.
De V.T.V.-reserves hebben het, zooals ook
verwacht werd, niet tot een gunstig resultaat in Mechelen'kunnen brengen. De Rg
M.V.C bleef met 9—o de Vaalsenaren 'dè
baas en is nog steeds ongeslagen Voor de
verrassing zorgde FOG, die zich op eigen
veld door Willem IV met 5—2 liet slaan in
Simpelveld hadden de Gulpenaren een kleine overwinning weten te behalen Met Rk
M.V.C gaat nog Eperheide ongeslagen aan
het hoofd dezer klasse.
Ie KLASSE E.
Het niet opkomen van Kolonia 2 en
Nieuw Einde 2 was oorzaak, dat er slechts
drie wedstrijden gespeeld konden worden
De twee hoogst geplaatsten, t.w. Huskensche Boys en R.K.H.B.S trokken geweidis
van leer. Eerstgenoemde scoorde tegen Sportieve Ster 2 in Heerlerheide een dozijn goals
terwijl RKHBS te Heerlen tegen WH 3
helft van genoemd aantal doelpunten fadé
brieeerde. Sportieve Ster 2 noch WH
s.aagden er in, het net der tegenstanders 3
te
vinden. Rimburg had weinig kans tegen
Groene Ster 2 te Heerlerheide en werd dan
ook

DE VOETBAL ONDER DE LOUPE
1ets over een soepele voorhoede en de taak
van den vleugelman.

Mijnheer de Redacteur,
Beleefd verzoek ik U om een bescheiden
plaats in Uw veelgelezen blad voor de onder-

'

!staande twee

kwesties.

*_*«_ mm
In de gemeente Heer is den laatsten tud
nieuw-Heer.
in
veranderd,
tenminste
veel
']Daar
parken aanhebben ze mooie wegen envan
gemaakt,
gelegd. Ja er is zelfs een stad
<

gepresteerd.
wegen zijn allemaal mooi
: geasfalteerd en verhard en dat alles in een
]Pa
moeten we de laatste helft van de
veel
'werkelijk
En die nieuwe

Maarrnu

Ik kan me niet begrijpen, dat zoo iets ta
gemeente, die de laatste ]aren zoo.vooris, nog
uit is gegaan en waar veel verbeterd
b
n
de bewoners van
e
toch wel, dat
belasting moeten behun
evengoed
oud-Heer
op een
talen en dezelfde rechten hebben
goeden weg en frissche lucht, als die mennagelaten
schen van nieuw-Heer. waar niets
aantrekkehjK
en
het
zoo
mooi
wordt om
■
mogelijk te maken.
ingediend
Daar Klachten hierover elders
geen resultaat hebben gehad, tracht ondergeteekende dezen ergerlijken toestand door
openbaarheid onder de aandacht te brengen
van de autoriteiten van den Gezondhelddienst en de gemeente Heer.
U, geachte Redactie, hartelijk dankend voor
Er is 'n tyd gelede., al geprotesteerd bij
ik inmiddels
bij
Inspecteur
den
de verleende plaatsruimte, teeken
den gemeenteraad en zelfs
Hoogachtend,
der volksgezondheid, maar alles zonder
J. T.
resultaat;
bleef alleen bij woorden.

Demertstraat, een van de oudste straten eens
bekijken. Daar loopt men in den winter door
plassen en modder en in den zomer zit men
in 'e kiezel te zwoegen, dat ze g^aag gooien,
als de wegen droog zijn, zoodat men den heelen zomer er door op en neer moet. Dat is
één!
Nu het tweede: Voor een paar jaren hebben
ze oek de rioleering gelegd, maar nog niet
gezorgd voor een goeden afvoer. Het vuil
loopt maar gewoon tusschen de huizen door
en ligt heelemaal open.
Als men eens bedenkt dat zoon afvoer
van sommige huizen vijftig meter lang is, dan
kan men toch gemakkelijk begrijpen, dat het
daar in den zomer, vooral bij warm benauwd
weer, stinkt en niet uit te houden is.
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(CARNAVALSDAGEN)

wlj
VMaJ?H.v,htsche
gtnover^telde zagfnwerdf
tf
De
hard
Boys.
kende
onverdienstelijk
spSende \^lschspUlan« nietongetwijfeld
het
mee^'i^Lll^
6kment in de Boys-Ploeg beK&E?*
tijden het middenveld,
ÏÏ a?„mi Il?wtte
ogal teruggetrokken speeldfen TtLhJ £
hem dlkwijls de
mle^n,^__^7bmn€atrto
Boy .^M ?^' redd end op te treden. De
nairlï ,?aak^e !chter de fout. voortdurend

bü

"

s**l"- <** al was het
tl lecho'uw*r
ted£-m
Vl
m d« eerste
tien minu+«r^_^
ar
i-Ik' dat er van deze
vleu^k Zondag
d!''
7^
.e^J.l.du\
vleugels
niet veel-te verwachten
was. Vooral
gels te
1

Ql

de rechter-vleugelman scheen
verbazend zwaar uit vorm, stelde zich slecht
op, schoot in snelheid stukken te kort en het
bijna voortdurend het juiste
om voor
te zetten voorbij gaan. Toch moment
bleef men op de
vleugels spelen, ondanks het feit, dat de
vleugelspelers zich steeds weer in den ho°k
bij ac cornervlag „dood lieten drukken".
Ook
dat. was typisch. Er schijnt hier en
daar bij
vleugelspelers nog de opvatting te
heerschen
n ch rse door de vijandelijke achternoede m den cornerhoek moet
laten driiroor Tm<ln gerechtigd is, den bal
voor te
gevolg daarvan is, dat men
meestal niet meer de kans krijgt, voor
te zetffl; als men wèl de kans krijgt,
zw voorzet veel
scherp
maakt,
te
waanhwr
werk krijgt.
k
eeper.makkeliik
Toeh l, dlttll;]^
ln d 1 verste verte niet de bedoeW tr
vleugelman immers verwacht

ïr\. mt

£2VJ

?-«£??■. -15?*
Tiiï. 1 ,
Ji nri? e-,
ïen
i^? van
men snelheid

verman" 1 *

handelen.
IWbben en °en

Hij

dient

relcti^

ztSl
stefvrtJ

streden van een buitenspeler moet
ehjk
verassend zijn, het irfoet
f
' s^e66sstichten
weds verwarring
in de achterhoede
en men bereikt dat
effvU en..tegenstander
w^wel nooit, wanneer men zich laat
afriwuitersten hoek van het
vekrl" rdoor
riaar den
de verdediging tijd wint en
deta
te herstellen. Men forceert
daardmr
bltaa steeds corner-situaties
en
hrJ
. ""
ni?9 doelmmten vallen er niet uit een

.

Regie: FRITZ HIRSCH
met

eh

WIELRENNEN

haar goede plaats in het mid-

op RKSVC
den der ranglijst behouden.

1g klasse b
onderging
Een onvolledig Standaardteam
jl. Zondag een 3-0 nederlaag op den famt

ROERMOND

Pietersberg

-rT

»

RKLVV—Servatius 2
Kronenberg—Oostrum

8-2

Pieter
|twutevr.

2-Standaard 3 3-0
veld 2-Eijsden 2 4-2

2—Mtr

Boys 2

2—Willem

Twivo-Caesar
5-K.

2-fl
9—3

I 2

2

Caesar 2—Walram

Ster-RKUVC
«KVVH—

Havantia

FCG-Wi'lem

IV

RKMVC-VTVE res.

2-3

3-4
11-0
n b.
2—5

9—o

Groene Ster —Rimburg 4-1
St. 2—Husk Boys 0-12
VVH 3—RKHBS
o—6

feport.

P

B'.eyerh'. 4-Waub. Boys 2 n.b.
Laura 2—Vrusschemig I—4
Schinnen—Sp Emma 2—2
Armada 2—Urmondia 2—6

GVC—Almania
Leeuwen—Swift
Horn—Jupiter
HFC—HVV

2

2

L.
Viost 2—SVB 3
VVV 3—Pann ngen 2
M.
TOP—De Valk 2

6—4

3—5

6—l
o—6
3-5

2—o
7—2

Lomm—Bru'ghusia

5—6
o—6
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MAASTRICHT

I

BRUMMEL en
BORSALINO
HOEDEN

|
1
1

ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE
2949
ZELFBINDERS.

673
367 633 664
332
1209 1228 1316 1333 1381
2435
2029 2042 2050 2211
3056 3105 3137 3167 3211
3404 3467 3564 3703 4203
4773 4899 4930 4950 4963
5816 5828 6895 6050 6057
6624 6646 7205 7250 7338
7589 7722 7831 7898 8270
9417 9421 9607 9627 9762
10236 10281 10506 10620 10630
11107 11163 11231 11278 11290

11362 11374 11629
12147 12261 12405
13207 13234 13550
14158 14210 14223
14994 15040 15335
15860 15942 16007
16594 16657 16899
17518 17577 1759918382 18427 18446
18890 18918 18926
19420 19484 19491
20757 20924 20980

11818
12421
13630
14234
15476
16106
17019
17842
18449

11820
12463
13637
14433
15541
16113
17309

Ó37fr

6322
7451
8995
9935
10832

ste?

17871
18521
18992 19071

19779 19853

730
1603
3634
3222
4211
5138
6087
7425
848 S
9836
10632
11309

11857 11907 11949 11967 12030
12505 12679 12958 13126 13160
13836 13896 13961 13978 14157
14545 14624 14636 14611 14983
15698 15732 15758 15809 15825
16194 16324 16393 16408 16445
17348 17359 17425 17454 17497
17978 18042 18216 18232 18271
18659 18700 18729 18763
19096 19186 19250 19334 19411
19886 20190 20318 30457 20751

118 134
43
57
69
153
156
160 168 398
304 337 370 406 418
666 573
600
500
502
615 617
662
691
723
832 844 855 870 883
929
939
942
946 957 996 999 1011 1034 1091
1091 1114 1121 1144 1157 1165 1170 1219 1224 1278
1280 1292 1299 1324 1334 1357 1364 1477 1555 156S
1638 1656 1695 1713 1724 1748 1785 1811 1818 182-1891 1901 1905 1930 1992 1995 2003 2015 2048 3054
2067 21/85 2153 3212 2219 2221 2245 2299 2303 236.
2372 2385 2428 2436 3456 3493 3538 2562 2570 3579
2591 2665 2676 2725 2755 2773 3782 2824 2842 2863
2879 2899 2914 3985 3007 3049 3136 3138 3143 3163
3192 3227 3289 3298 3310 3319 3414 3433 3444 3451
3475 3522 3539 3572 3616 3632 3639 3684 3705 3707
3776 3788 3890 3896 3965 4027 4048 4056 4058 4071
4092 4142 4173 4193 4229 4357 4429 4458 4484 45M
4521 4586 4658 4671 4787 4828 4842 4878 4897 4910
4924 4936 4992 5006 5036 5081 5112 6136 6245 525
C 252 5271 5272 5301 5332 5391 5418 5442 5460 5470
5492 6505 5523 5549 5593 5633 6661 6683 5699 6711
0725 6780 6795 5805 5929 6018 6053 6089 6126 6127
6133 6146 6151 6173 6181 6216 6235 6276 6307 6378
6395 6402 6504 6519 6531 6585 6623 6626 6630 6659
6673 6683 6717 6719 6763 6802 6848 6856 6859 6893
6929
6868 6984 7018 7070 7072 7117 7118 7304 7354 7376
7304 7306 7318 7336 7340 7438 7463 7506 7510 7546
7652 7658 7676 7716 7725 7733 7734 7804 7813 7878
7893 7929 7980 8048 8101 8134 8147 8273 8284 8324
8333 8335 8366 8389 8410 8414 8456 8488 8495 8512
8525 8531 8534 8631 8665 8687 8863 8960 8980 8996
8998 9025 9032 9037 9038 9088 9126 9301 9226 9333
9244
9273 9304 9321 9387 9422 9430 9446 9459 9481 9490
9502 £538 9563 9614 9615 9625 9670 9674 9749 9795
9866 9904 9940 9957 10025 10028 10033 10108 10121 10153
10155 10162 10170 10260 10282 10301 10399 10532 10542 10561
10586 10b36 10661 10665 10669 10681 10748 10759 10783 10785
10837 10653 10861 10871 10893 10943 10963 10999 11005 11019
11059
11082 11094 11102 1111l11192 11205 11242 11261 11268 11291
11346 11396 11414 11435 11451 11458 11463 11478 11517 11554
11607 11623 11626 11630 11688 11716 11786 11797 11812 11851
11904 11941 11948 11952 11961 11971 11999 12009 12033 13061
12083 12087 12124 12156 12159 12173 12192 12193 12198 12318
12221 12303 12327 12402 12461 12477 12481 12550 12553 13566
12582 12620 12656 12674 12686 12691 12708 12710 12734 12813
12821 12851 12863 12377 12889 12912 12950 12991 13003 13013
"3021 13047 13070 13092 13099 13106 18123 13129 13192 13246
13257 13259 13272 13284 13321 13331 13338 13340 13352 13364
13394 13395 13420 13424 13438 13447 13466 13506 13532 13538
13577 13579 13589 13763 13802 13826 13834 13844 13849 13875
13892 13951 13983 14014 14026 14045 14148 14170 14198 14202
14203 14217 14251 14308 14373 14396 14399 14410 14422 14476
14628 14635 14696 14706 14795 14833 14875 14895 14920 14928
14958 14987 15098 15115 15154 15161 15218 15224 15241 15281
15286 15315 15343 15344 15361 15365 15380 15388 15436 15460
15521 15585 15600 15609 15623 15640 15677 15750 15771 15848
15935 15969 15994 15995 16035 16046 16047 16139 16153 16154
16168 16207 16243 16252 16276 16278 16284 16285 16288 16331
16378 16399 16414 16415 16464 16469 16484 16485 16491 16492
16500 16502 16547 16566 16580 16612 16628 16629 16685 18702
16708 16722 16740 16751 16760 16837 16877 16984 16987 17035
17056 17058 17067 17093 17112 17149 17158 17170 17189 17265
17267 17307 17340 17357 17382 17387 17403 17434 17456 17466
17468 17491 17498 17565 17578 17631 17655 17704 17711 17719
17764 17812 17850 17861 17900 17910 18011 18045 18047 18051
18064 18118 18197 18203 18344 18364 18385 18410 18435 18463
18487 18498 18510 18542 18561 18562 18573 18607 18628 18681
18726 18733 18743 18772 18826 18886 18911 19025 19027 19068
1G069 19083 19094 19125 19141 19216 19257 19304 19311 19342
19350 19362 19363 19434 19483 19502 19530 19549 19556 19561
19572 19605 19610 19625 19647 19664 19667 19672 19717 19744
.'9777 19791 19843 19863 19895 19997 20009 30017 30042 20064
20C87 20100 2022Ï 20227 20237 20254 20346 20388 20395 20397
20405 20412 20424 20483 20484 20498 20513 20517 20536 20568
20578 20665 20749 30753 20791 20794 30802 20832 20864 30939
20962

ONGECORRIGEERD
Verbeteringen sde klasse, 14de Uist. Premi&n van t 70.—:
19993 moet zyn geen premie. Geen Premiën: 5683 moet zyn
5688, 19695 moet zyn 15695, 15261 moet zyn 16261.
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201
1130
2008
3019
3392
4731
5740
6482
7560
9347
9997
11009

111
981
1-4 G
2966
3296
4363
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NAGEKOMEN KLEINE ADVERTENTIEN
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dee Nedean raad Hdan «*" 0Pte
beschikken, zij het <wf m
met eïlkele restncties en voorwaarden
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KLEINE

1/MJJtn

u

4-Heerderweg 2 1-8
9—3 Kimbria 4—Oranje
Boys 2 1-8
Eysden
Boys 2
2—2
2-Biesl.
SVM
TWEEDE KLASSE.
2 2-2
GEEN VERGOEDING VOOR STORMSCHADE.
Wittevr. veld 3-Leonidas
A.
I—4
2
Eijsden 3—White Star 2 7-2 VVB 2—PSMo.
e
WR—Gronsv. Boys 2 3—2 Geulsche Boys 2—Havantia 3
n het n*
B.
n
b—U scheidene boomen d
vernm .?
Kimbria 3—Standaard 4 3-1 RKUVC 2-RK. Caesar 4 12-0 aangebrach"nm^Ttl
schade werd
Geel-Blauw—Willem I 3 6-2
2
R K. Caesar 3-RKVVH2—3 De bewonere daarvan haH_? de .w°onhuizen
C.
zlch tot het
gemeentebestuur
R_,adden
Margraten—Valk. Boys I—2
2—l schadevergoeding
«°ermond gewend om
20—0 Twivo 2—De Ster 3
GSV—Wijlré 2
D
D.
2—Eperhede 2 1-0
in den raad- Voor
n.b. Wolfhaag
BVS—Overeijs
I—l
gemeente
9—o Sibbe 2—RKSVG 2
11-;^
VTV 2—Wolfhaag
o—o
b,;l de °°ÖP- VerVTV 3—RKMVC
I—o
Wiilré—TrinteVn
Vijlen—Margraten 2 11—2 het college
dle instantie heeft
_."
E.
en w— zi°h gewend om
ariv.p
advies.
Dit
Sport. St. 3—Kolonia 3 I—s
3 2-4
en a»
B. en w d Pn
Boys 2 3—o Palemig 4—RKONS
Helios 2—Husk.
2 1-9 afwijzend
3—RKHBS
ns voor eveneens
2—4
Voerendaal
3
Palemig
Heksenb. 2—
3
s_Nieuw-Emde
4—3 om
°P deze verzoeken
VVH 4—Groene Ster 3 B—2 VVH
F
F
5—3 Limburgia s—Treebeek 2 6-1
GEEN HULP BIJ OPKNAPPEN VAN
Laura 3—Kerkrade 4
3—4
Jabeek-DFC
G.
KROTWONINGEN.
n.b.
Treebeek—Adveo 2
3—GVC 2
2—2
B—l
Obbicht
pingelrade 2—Passart
2
d het verzoek 2ericht- om fi"
n.b.
SVS—FCRIA2—De
K.
Ster
2
bij 't opkapSanderbout
1-1
oen
o—7
n
HW 2—Nunhem
dat onbewoonbaar verLindenheuvel 3—Urmondia 2 klaard cP
?„\_^
stelt het College
van B
wr he.tPraeadvies
'Heythuysen—Wilhelm. 3 4-1
J.
Ch op het standpunt, dat een
woning
3
4-0
Zu
Hm
Brèvendia—Wit-Zwart
z^q taderriL;. °nbewoonbaar verklaard is ook
IVO 2—Belfeldia 2
M.
iB- °m n" hulp
1-8
2
te verfeenpnnb^woonbaar
Tiglia 2-DSO
4—TOP 2
womn
nog wat op te
'
Servatius
6—l
3-Meyel
2
11-2
8
knannÓr,
_ieze
Venl. Boys
zou
gemeente aan de volksgeBW 2—Erica 2
"
dienst bewijzen. Daarom stel14-1 Wanssum 2—De Valk 3 i__i
6! igen
Erica-DIS 2
W'
raad °°k wor- op dit ver,f,?e?
Servatius 3—Sevenum 2 12-1 Usselstein-WVC 2
zoek afwijzend te beschikken,

WVC—Meerlo
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ONDERAFDEELING LIMBURG.

"e

...1 A\\tM
■■ ■

len
wórdt gwetd.

DE PUNTEN WAREN V00R....

Ppa*CM

I ZONDER PUNTEN! 1

meest belangrijke Duitsche baan wedstrijden,
zooals de nationale kampioenschappen bijvoorbeeld, gehouden worden.

12467
2707 5089
10149 11752 13341 14520 15950 15963
3577 4483 8191 9005 10482 10773 11015

a

I HOEPEN PETTEN]

16 KLASSE A
Twee van s'.V.ME's c«ncur""te,"-*:*■
jl Zonen Oranje Boys, hebben
Amrnelie
lei„EEN NATIONALE BAAN" IN
genoemde
dag den afstand die hen van weten te verDUITSCHLAND.
punten
twee
scheidt,
ders
met
door een
Naar gemeld wordt, heeft men te Berlijn
minderen. Eerstgenoemde
overwinning in Biesland op de gelijknamige plannen om, na het einde van den oorlog,
Boys, de Maarlanders vanwege nun 2—o zein het kader van den verderen uitbouw van
ee on Whi.p Star ta Maastricht.
het algemeene sportleven ook een zoogenchtgHe?rdeïweg agnederlaag
zich op het Maas
naamde nationale wielerbaan te bouwen 'n
I*otoegebracht
uiterst moderne baan. welke een lengte van
terrein een 8-2
nmng
400 Meter zal krijgen. Hier zullen dan de
-"nidas bleef, dank zij een 3-1 overw

J.

GEEN PREMIËN

—

va-iff
voor.!.
pgJT!

_

’

KAPSALON W. HEIJNEN

verrassingen.

terug

EWALDSStationstraat 44,
CROONEN,
2956
TEGELEN, Telef. 206.

PREMIËN VAN ’7o.—

-

Toch noteerde

Tegelen. Tegen beiooning

te bezorgen bij:

135
1051
1950
2980
3321
4601
5612
6476
7475
9270
9965
10950

2
972
1703
2874
3270
4287
5222
6318
7427
8496
9910
10830

"hoewel qnze

-^ KJifL Zicll

rl!?_!-t Boys-Ammelie 1-6
KS V C 3-1
Oranje Boys 0-2
Ma f
■Maastricht—Heerderweg

1 1000.— 8579
t 400.— 2280
T 200.— 1409
f 100.— 1923
15267 18015

ROSÉ MARIE

zich

34 X 7,
op den weg Heerlen-Odilienberg-

AUTOBAND met

4e TREKKING HAIGHTON & CO.
Wettige Premieleening 1912
Se KLASSE. ISe LIJST
TREKKING VAN WOENSDAG 19 FEBRUARI 1941
HOOGE PREMIËN
t 1500.— 19498

-

Leiders handhaafden

"VERLOREN
WIEL

TE HUUR GEVRAAGD
kippers, vaste bakken en trailers. Vast .werk en wekelijksche
betaling. J. v. d. CROMMERT, p/a. GARAGE NEFKENS,
VENLO. Telefoon 3034, n_. 7 uur 2721. Telef. Eindhoven 5859.

STADSSCHOUWBURG HEERLEN

—

\\\

100 VRACHTWAGENS

Operette in 4 tafercelen van WILLY VAN HEMERT.
Muziek van WALTER KOLLO, met o.a. de Radio Stars "
ANNY SCHUIJTEMA
DORA SCHRAMA
HARRÏ DRESSELHUYS en ANDEREN.
Prijzen (rechten inbegr.): 2.75, 2.40, 2.—, 1.60,1.20, 0.90.
Aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen tot Donderdag 20 Febr., 3 u., bij den Bureaulist
Kaarten verkrijgbaar bij den Bureaulist, St. Jacobstraat 23 B (Telefoon 2685), vanaf Dinsdag 18 Februari
2843
van 10—6 uur.
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'T WAS IN DE LENTETIJD

„

2_2|
-Ik_-!

!_-„. u*> ró, ..okido" m* (
m. rit......
"_■

met 4—l geklopt.
|
le KLASSE F.
De belangrijke ontmoeting tusschen Laura
2—Vrusschemig eindigde, eenigszins verrassend, in een 4—l overwinning voor Vrusschemig. Vrusschemig heeft nu weer de leiding
in deze competitie genomen,
le KLASSE G.
Alleen de wedstrijd tusschen de beide hekkens'.iuters, Schinnen en Sp. Emma 3 kon
hier doorgang vinden. Een gelijk spel
het resultaat, waardoor de Treebeekers inwas
%
bezit der roode lantaarn bleven,
le KLASSE H.
i"
Twee van de drie kampioenscondidaten
"■" '■"■■'■■■"
w. Urmondia en G. V. C konden de winst-t
punten bemachtigen, doch vooral G. V. c
heeft er hard voor moeten werken. Op eigen
veld sloeg zij Almania 2 met 6—i.
VOORLOOPIGE AANKONDIGING.
keerde met een 6—2 zege, behaald opUrmondia
Armada
2 in Grevenbicht, huiswaarts. Genoemde
GEDURENDE
DE AANSTAANDE CARNAVALSDAGEN
overwinnaars blijven dus de .eiding behouden
ZONDAG 23. MAANDAG 24 en DINSDAG 25 FEBRUARI
doch L. F. C. die Zondag niet. speelde, heeft'
lEDEREN DAG TWEE VOORSTELLINGEN
eveneens nog beste kansen,
's avonds te 7.30 uur
's nam. te 2.30 uur
van de
le KLASSE J.
Slechts drie wedstrijden konden voor
Groote Amerikaansche Succes-REVUE-OPERETTE
competitie doorgang vinden. Leeuwen deze
werd
op e.gen grond door Swift met 5—3 gekloptHom zond Jupiter 2 met een 6—l nederlaag
huiswaarts en H V V hield er H F C in
Haelen met 6—o onder. Als gevolg van deze
uitslagen beef- H. V. V. natuurlük no. éen
door het Nederlandsche Operette-Gezelschap
van de ranglijst, nam Swift de 2e plaats in
bezit en werd Hom no. 4 van de ranglijst,.
BOSKAMP & VAN AERSCHOT.
le KLASSE L.
60 Medewerkenden! Groot orkest! Schitterende monteering!
De wedstrijd van den dag: V. V. V. 3—
PRIJZEN DER PLAATSEN:
1.75 plus belasting.
Parmingen 2 werd na spannenden strijd door
Avond-voorstelling van 75 cent tot
„ 50 „
f 1.50
Namiddagde Venlosche Kraalbewoners met 2—o gede helft.
wonnen. V V V 3 nam hierdoor de eerste
Toegang voor iedereen. Kmderen betalen 's namidd.
plaats ta bezit. In T«gelen ontving VIOST
PLAATSBESPREKING
HEDEN
ALGEMEENE
VANAF
2 het derde elftal van S V B 3 en moest aan
SIGARENM. GEMMEKE, Geleenstraat 55, Telefoon 3379
dese gasten de beide winstpunten afstaan.
De Blerickschen beven met de cijfers 5—3
meester van het terre.n. V I O S T 2 stelde
ingewikkelde
spelerspuzzpermanentbehoeften
BOVEN: Een
dus wel eenigszins teleur. De overige wedstrijle voor het Heer-doel. Het werd géén
niet,
door.
gingen
den
prijs zijn gestegen, denken wü er eenenz.)
in
geweldig
doelpunt.
(nrima olie
DAARONDER: een van de
le KLASSE M.
voudiff niet aan minderwaardige spullen te gebruiken. Daarnaast
gevaarlijke momenten voor het doel der
prima geschoolde krachten. ZIEDAAR DAMES, 'N 100% WAARBENEDEN: de
Maastrichtsche Boys.
Zooals voorzien, konden de drie hoogstge- rn7e VOOR 'N PRIMA OLIE PERMANENT WAVE VAN
(Fotos: Het Zuiden) plaatsten in deze klasse, j.l. Zondag
Heer-doelman redt.
BORG
aan de
tegenstanders hun meerderheid opleggen. De
Venraijers bleven R K L V V ta Lot turn echmet slechts 6—5 de baas en de Broekhui- Boschstraat 96, t.o. de kerk, MAASTRICHT, Telef. 3797
ONDERAFDEELING ter
zers keerden met een benauwende 2 —l zege Permanent-Wave geh. compl. dus met wasschen, kn., alcoh. naspoeuit Lomm huiswaarts. TOP, die voordee. ling en 'n prima watergolf f 2.—. Wass. watergolf f 0.75.
sprekende
van eigen veld had, behaalde een
Wasschen, kn., ond. f 0.75.
7—2 overwinn.ng op De Valk 2 en plaatste
zich hierdoor weer wat steviger boven aan
de ranglijst. Kronenberg liet het tegen haar
die zes gaten in haar
Oostrumsche gasten, 'liggen
en ook Meerlo
net boorden, leelijk
minbleef met zes doe punten verschil, deMeerlo,
dere van haar Wellsche gastheeren.
men enkele
Kronenberg en Lomm zijn thans weer de gegadigden voor de laatste plaats

Het was de eerste maal, dat
buigen Haar
Standaard 3 het .hoofd moest
v._-.i_. __,
voornaamste concurrent is thans
Boysreserves
dat op eigen grond de Maastr
cijTANKSTATION VOOR PERSGAS.
met 2—o sloeg. Willem I 2 bleef met demede
_ej£ 3-9 de mindere van P.C.M 2 en
Bevordering van vrachtvervoer zeer
_.. gewenscht. B. en VV. overwegen een voorschot
van St gieter
door de overwinningen
hoefoch
vijfde
naar
de
zij
zakte
2,
F
voor de stichting te verleenen.
V.CL 2 en C.M
2 bood heftigen tegenEysden
plaats
af
Nedamgarage
o€Pelh6i<l Van een voortloede hangt af
De
heeft het verzoek tot den
Wittevrouwenveld, maar kon raad
gericht, om een
6 manier waarop zij, steeds weer en stand in 'het
voorschot te
een 4—2 nederlaag toch niet voorkomen.
verleenen, groot fl. 40renteloos
000.—
voor
de stich13*110. te varieeren weet. Met de soeting van een persgas-tankstation
neid van de
ten behoeve van het vrachtautoverkeer
aanvalslinie staat of valt het le KLASSE C.
Deze zaak werd in handen gesteld
11^ element en slechts met behulp
Van de beide Beeksrhe elftallen kwam alde
winstvann ait verrassende
Commissie van de Lichtbedriiven om van
Caesar 2 ta het bezit der twee
leen
adv es
eigen
element
veld
immers
fokt
men
haar
op
en
zij
Twivo
thans heeft deze commiss e daarover
punten, daar
Qe doelpunten
J
met 3—2 sloeg. R. K Caesar 2 moest voor rapport uitgebracht. Hierin
dat het m 't algemeen belang
gemeente geacht moet worden, om van de
vrachtvervoer per auto te bevorderen. het
hiervan meent de commissie dat erOd
bestaat op het verzoek gunstig
te K
ken, mits <x>k ta

EERSTE KLASSE.

een uur

;

HOOFDSTAD-OPERETTE

„

VRACHTWAGENS I

en

~

-

Tn den wedstrijd Maastrichtse-ie Boyseen derde
Heer dien we Zondag jJ.. zagen
Klasse-wedstrijd waarin vooral Heer het een
en ander te verliezen had
viel het op, hoe
■weinig soepel eigeniyk de aanvalslinies van
de meeste derde-klasse-ploegen zijn. We bedoelen het zóó, dat een aa»vals_in_e, welke
bestaat uit vijf, stuk voor stuk actieve en
beweeglijke spelers, daardoor nog niet altijd
een soepele voorhoede is. Heer typeerde dat bijzonder. Ongetwijfeld zou haar
voorhoede, vooral voorde rust, toen de verdediging der Maastrichtsche Boys wat stroef
werken scheen, méér en betere doelpunten
tf
hebben kunnen maken, als men niet voortdurend en onverbiddelijk volhard had in hetzelfde systeem, een systeem waarin het
zwaartepunt der aanvallen steeds Weer ta de
middentrio gelegen was Geheel
wa m laW
onbegrijpelijk was dat niet. Klaarblijdingen
vari >!«Verwachtte men zeer bijzondere
mderdaad
z«er beweeglijken, schotdaardoor gevaarlijken midvoor.
SWrii^Wen en dreef
daarom de goed stuwende
hfüf-... i
n bal> m«t verwaarloozing van de
vloii^r
pc, e 5 naar
het binnentrio, dat dan
_.enrS
f^een,
Pal voor de vijandelijke
rok:,e
sPel ien beste te geven,
ieU u,?JL °°k kort
trkhS;??. s welde verdediging der MaaskÜk bleek te hebben. Tywo€ at
doelpunten welke
Heer
f sleohtede«et eerste
op deze maiv«
k} werd- De drie overige doelpunten
e 1 aanvallen waarin ook de
waren, hetgeen wel
e,F s
bew"st' dat de Heer-voorhoede
Pr-Si_f,,
vleugels
z?u morden als de halflinde de
teugels wat
Zfï minder
verwaarloosde.

.
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TE KOOP GEVRAAGD
elk merk en jaartal. Hooge prijzen, defect geen bezwaar.
J. v. d. CROMMERT, p/a. GARAGE NEFKENS, VENLO.
Telefoon 3034, na 7 uur 2721.

30
_- k (middagvoorstelling 2. uur
Febr,
23
Zondag
(avondvoorstelling 7>30 uur
30
Maandag 24 Febr. avondvoorstelling 7. uur
-,

kTk geSlc^f

het

i

Stadsschouwburg

een

"personeel
GEVRAAGD

[I

R.K. DIENSTMEISJE
BEKW. WINKELJUFFR.
gevr. per 1 Mrt. v. a. huisw. (zelfstandig) gevr. voor 15
Dautzenbergstr. 53, Heer- Mrt. voor banket-zaak te
len.
875 Kerkrade, liefst boven 20
jaar. Br. o. no. 2963 Brjk.
NET DAGTTEISJE
Koer., Kerkrade.
Limb.
gevr. Adres: M. Brugstr. 30
2954
Maastricht.

WINKEL-LEERMEISJE
gevr. 14—16 jr. Kerkrader-

vCeg 19, Molenberg.

ITE

HUUR

GEVRAAGD

IpLESSEN
~]|
|

[I LANDBOUW l]

879

|| HYPOTHEKEN]|

1 KLUIS-DEUR
NET MEISJE
in de keuken te koop gevraagd. Br. o. no.
gevr. per 1 Maart. Br. aan 877 Bük. Limb. Koer.,
Gravin M. d'Ansembourg, Heerlen.

voor

hulp

Kasteel Amstenrade

(L.).

2964

NAAIMACHINES

te koop gevr. Defect geen
NETTE AANK. DIENSTE. bezw. Br. o. no. A. B. Bijk.
gevraagd, waseh buitens- Limb. Koer., Sittard.
huis. Adr. Foto-Atelier J.
Cohnen, Oranje-Nassaustr. 17, Heerlen.
870

NET MEISJE

!Eö_l_]___-I-_iiEsi

gevraagd voor dag of dag
en nacht. Hertogsingel 95,
IJZEREN BAKOVEN
Maastricht.
412 te koop. Kleingraverstr. 73, ■
1560
Spek'heide.
FLINKE KEUKENMEID
gevr. Hotel ta Midden2 PR. H. RIJWIELEN
Limburg, goed op de hoogte m. lamp
35.— p. st. te
met de hotel-keuken. In- koop. Eikenderweg 8, Heer872 (
tern. Br. met verlangd sa- len
laris" en referenties vorige
ACCORDEON
betrekkingen o. no. 2031
Bijk. Limb. Koer., Roer- te koop. Slanghenstr. 89,
876 1
mond.
Hoensbroek.

’
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Gebakken Schol

<_jP**** *

Ravigötsauce

'■*«;?**

Worteltjes of Koolsla

Jr[S-S<

Gekookte aardappelen

$néf%\

'/Tji

/?/«yi

" \J?'*'

! TOy

Vanille-pudding.

ff

of

V~sÉf*

Peraikcompóte

z£~7\a)

Vanille-pudding.

PUBLICATIE

NON-FERRO METALEN.
IMPORTVERGUNNING.
De Directeur «van het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen,
daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt bekend, dat
voor het importeeren van non-ferro metalen, ta den vorm van voor-,
ruw-, half- of afvalmateriaal een vergunning van het Rijksbureau
voor Non-Ferro Metalen is vereischt.
Bedoelde vergunning, een vervoersvergunning vanaf de grens tot
plaats van bestemming, moet op de gebruikelijke formulieren by
bovenbedoeld bureau worden aangevraagd.
Tevens wordt er hierby de aandacht van belanghebbenden op
gevestigd, dat het verkregen van bovenbedoelde vergunning de
verpüchting tot het aanvragen van een verwerkingsvergunning van
geïmporteerde non-ferro metalen niet uitsluit.
2926

X,

Gebakken aardappelen

OFFICIËELE

.

Gebraden Poularde
Appelmoes

(Foto

VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID
EN SCHEEPVAART.

f

1.85 Potage Parmentier

Het zilveren jubileum van dhr. Paullssen, als veldwachter te Echt. De familie Paulissen, leden van den politiebond „St.
Michael" van Echt en omstreken en personeel van de gemeente-secretarie van Echt.

\Castelluin ?
VERLENGDE SAROLEASTRAAT
EN RAADHUISPLEIN *

HEERLEN

-

PP

J. Smeets-Linssen,

M. T. S. te Heerlen.
rGevraagd een
j
*f
+ ï
Leraar n
JUUItSe
taai

—.

voor 16 lessen p. w. Indiensttreding nader te bepalen.
"Brieven vóór 25 Febr. a.s. bij
den directeur der school.
2653

Maasbracht)

U. HUISHOUDSTER
gevr#

tusschen 40 en 50

Jaar-

Aangenaam karakter. Weduwe

zonder kinderen niet uitgesloneven onder na
no 347 aan
te Brieven
"~het bureau van deze courant.

f

onaeJ

**' aa?

Een omvergeworpen petroleumtoestel, n weggeworpen
lucifer... Brand 11 In korten tijd het bezit vernietigd, waarvoor een leven lang gewerkt is I Stel het veilig. Uw bezit
Verzeker U bij de oude „Tiel-Utrecht" Brandverzekering
Ao 1811, die U met haar groote Reserven de best*
waarborg biedt. De „Tiel-Utrecht", bekend om haar groote
veiligheid, haar coulance en haar gunstige voorwaarden.

Flink R.K. 2e Meisje of Dagmeisje
gevraagd, niet ben. 18 jaar.

VROMEN, KERKSTRAAT 56, BRUNSSUM.

2737
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coulance

ïïei-UtreeM
- .

GASMASKERS

IttND m

STORM
VARtAVER Z St
KROMME NTEUWE GRACHT 7MO UTRECHT.

1 1 INGt*

yilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

-—

Lasch

HET BESTUUR DER NEDERLANDSCHE VEREENIGING
VOOR LUCHTBESCHERMING, afdeeling MAASTRICHT,
maakt hiermede bekend, dat voor levering beschikbaar zijn de

'

- apparaten

en electrisch.
Alle Laschartikelen.

Autogeen-

Soldeer

beide volgende soorten gasmaskers :
a. VERITEX gasmaskers in de maten 1 (grootste maat), 2, 3
en 4 (maat 4 is voor kinderen van 5—12 jaar).
b. DUIKER gasmaskers in de maten 5 (normale maat) en 7

-

apparaten

.r
Verfafbrand-apparaten.
* «,_ a

"*

JJIQTI
DILJHBI
Dil

£JSS.

BANDEN

OUEUES
en Electrische Verwarmlnceii
uit voorraad leverbaar.

_"_ ïfïf £ Y°,SSH' «£ sssrjvsm,
-

TeL 4485, St. Maartenslaan 32-34, BANENFABR
MAASTRICHT
MAASTRICHT.
2912 A h vleeschhuis 34. TeL Nr. 8220

(groote maat).

VERITEX-gasmaskers kosten f 4.— en kunnen alleen ZONDER
draagzak geleverd worden.
Duiker-gasmaskers kosten zonder draagzak f 5.50 en met
draagzak 1 3.25.
VERITEX-gasmaskers zijn bestemd voor personen, die in omstandigheden dat het gasmasker gebruikt moet worden, geen of
weinig lichamelijken arbeid hebben te verrichten.
DUIKER-gasmaskers zijn voor ALLE andere personen geschikt.
Bestellingen op bovenstaande gasmaskers worden aangenomen
bij:
9630
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ONDERHOUDS-ABONNEMENT
[j

>»* i

0

1

Geef nu Uw kantoormachines, speciaal
Uw Remington in onderhoud bij:
REMINGTON SCHRIJFMACHINE MIJ. N.V.
Spiiirtr. 320-324, Adam, Tel. 31302-31848-31719

Pvl__£§_____. *

de Nederl. Verg. v. Luchtbescherming
PARKWEG 2 te MAASTRICHT, Tel. 4225.

Filialen door hei geheele land

[TS^Ê/ mm^\ BEZOEKT

*

STAND 3017-3010

~"~ NEDERLANDSCHE JAARBEURS

H.H. Landbouwers. I

fcT^rRTB

mL-W-mm—M Tl fl -Jk

Uw adres voor goede

fJ> T^I7VT

Weet .anet Ambtenaren en
.cli) . staanden ZONDER BORG

£*ê\m\Jmm-V\

oeldsceietbank,
„_
Den Raas
Prinsegracht 17

is nog steeds

ANDRé FRISSEN |

Vraagt taücintagen

ZAADHANDEL

MUNTSTR. 20,

VER VAN HUIS

j

MAASTRICHT,

—

EMMAPLEIN 6
HEERLL.I.
FRANKENSTRAAT 198
WIJK-MAASTRICHT.

t«««»«»°»«»^^
SWj. beteekent een uur
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Saccharine Zoetstof.
Saccharine Kristallen 450 X
110 X
Zoetstof Kristal
Zoetstof Zwielinge
110 X

ieder kwantum uitvoorraad leverbaar

DROGISTERIJ en VERFHANDEL

CAMILLE HENFLING
MUNTSTRAAT 12

-

Tel. 4513

- MAASTRICHT

2908

FEUILLETON
TUSSCHEN
EN
STUDIO
VLIEGTUIG

Urij
WATERE
naar
van
het

ERBSE.
Duitsch

MOORD IN MONTE CARLO

De te Nizza en omstreken zeer bekende vicomte de Riomany heeft te
Monte Carlo een tragischen dood gevonden. Zijn lijk werd in den tuin
van het Casino aangetroffen met
een revoiverkogel in het hart. De
burggraaf had in de laatste dagen
groote verhezen bij het spel geleden,
en men dacht aanvankelijk dan ook
aan zelfmoord. De lijkschouwing
heeft echter de justitie de overtuiging geschonken, dat het schot door
een andere hand moet zijn gelost
Als verdacht van deze misdaad of
althans van medeplichtigheid daaraan wordt de naam genoemd van
eene Duitsche tooneel-actrice, Gisa
Gisbert geheeten, die sedert dien
nacht spoorloos uit Monte Carlo verdwenen is. De justitie heeft de opsporing van deze vreemdelinge gelast.

__

Gisa was doodsb'eek geworden. De
krant beefde ln hare handen. Het was.
alsof haar de hals werd toegeknepen. Zij
wenkte den kellner en vroeg een -fclas
v
'
water.
De man keek haar aan en vroeg:

19. Ze waren zee» blij weer vaste grond onder de voeten te
hebben, maar er kwamen vreemde mannen uit de hutten.
Het waren ruwe, woest-uitziende mannen. Ze waren toevallig terecht gekomen bij de smokkelaarsbende van Car„Zo, zijn jullie vader en moeder hier?" zei hij. „Wel
los.
ze zullen een aardig losgeld moeten betalen als ze jullie

men wachtte op dien datum met de
voortzetting van de filmopnamen, waarin zij een rol vervulde....
Zij belde om den portier en gaf dezen
opdracht haar een kaartje voor den
slaapwagen in den nachttrein naar Berlijn te bezorgen.
De reis leverde niets bijzonders op, en
Gisa stapte aan den Anhalter Bahnhof
uit. Met een taxi liet zij zich naar hare
woning brengen. Zij hoopte maar, dat
het dienstmeisje thuis zou zijn, want
„Voelt u zich ongesteld?" Gisa dronk in haar eigen huissleutel was in haar kofeen paar teugen het haar aangeboden fer te Monte Carlo achtergebleven.
Inderdaad werd de deur op haar schelglas water leeg en zeide: „Neen, het Is
len
door de dienstbode geopend. Deze
voorbijgaande
zwakte.
niets. Een kleine
verwelkomde
hare werkgeefster, alsof ze
voorjaar."
Overkomt me wel meer in het
haar
had.
verwacht
de
vestibule
Ze betaalde en het zich in
Op haar tafel vond Gisa een stapel
geven.
haren mantel
brieven, maar ze had niet den minsten
Dan verliet ze het café, waar haar de
lust er kennis- van te nemen. Zij liet zich
Jobstijding bereikt had, en begaf zich een
kop koffie en eenige beschuiten
naar de naaste standplaats van taxi's. brengen
en voelde zich blijde weer in
omgeving te zijn. De
de
oude
vertrouwde
IN HET KANTOOR DER FILM-STUDIO.
lust bekroop haar, weder achter het
stuurwiel van haar wagen te zitten en in
Toen Gisa uit de taxi in haar hotel afden frisschen lentemorgen uit te rijden.
zenuwhoofdhevige
stapte, leed ze aan
Dan
kon ze tegelijk even aan het bureau
pijn. Ze bette haar voorhoofd met eauvan
de
filmstudio afstappen en haar tede-cologne en legde zich op den divan.
rugkomst
melden.
Langzamerhand werd zij wat rustiger
Weinige
minuten later hield de auto
en vermocht hare gedachten te ordenen.
grauwe,
voor
het
nuchtere zakenpand
zou
zij
zij
nu beginnen? Waar
Wat moest
stil,
ging
en
Gisa
de
breede trap op naar
zich kunnen verbergen om aan gevanverdieping.
de
tweede
De daar dienstgenneming te ontkomen? Eén ding stond
conciërge
doende
keek
haar verbaasd
voor haar vast: zij moest zoo snel moaan.
Maar,
vroeg
zij
gelijk München verlaten.
Zeg den directeur, dat ik hier ben .en
zich daarna weer af: waarvoor behoefhem
zonder uitstel wensch te spreken",
Zij
koesteren?
was
toch
in
angst
zij
te
de
staat van wettige zelfverdediging ge- zeide zij, terwijl zij de wachtkamer binweest! Niemand kon haar het tegendeel nenging.
bewijzen. En dan viel haar in, dat zij
Zes of zeven meisjes zaten daar zwijnaar Berlijn terug moest. Haar verlof gend op de stoelen langs den wand, met
zou overmorgen afgeloopen zijn, en gezichten, die yaa zeouwacütigheicj bleejp

—

terug willen zien." Dick en Mary verbleekten, toen zlj
bemerkten Jn wiens handen zij waren gevallen.
„Maar

waren of gloeiden. Sollicitanten, die op der niet toevertrouwt?" vroeg Gisa geëreen engagement wachtten, uitgezocht uit gerd .„Maar u weet toch wel, dat men
velen
Gisa wist het —, binnenkort een contract zoo maar niet eenzijdig kan

—

misschien haar mededingsters. Zij voelde
zich thans nog verre boven hen. Midden
ln de kamer was zij blijven staan, zonder hen met een blik te verwaardigen,
en stroopte ongeduldig hare zeemlederen
handschoenen af. In haar hart had zij
medelijden met die arme kinderen, die
zich hier een toekomst zochten. Jaren
geleden had ook zij hier gezeten, en ze
had zich een keuring van haar gelaatstrekken en lichaamsbouw moeten laten
welgevallen, die haar nu nog ergerde.
Ze dacht daarbij steeds aan een paarden- of koeienmarkt.
„De directeur verzoekt u binnen te
komen, fraulein Gisbert", kwam de bediende zeggen.
Wel, wel, dat noem ik nu eens 'n verrassing!" riep directeur Baronowski bij
Gisa's binnenkomst uit. Hij reikte haar
de hand en trok tegelijkertijd zijn gezicht in een raadselachtigen grijns.
Een drietal in het vertrek mede aanwezige regisseurs begroetten de artiste
met een beleefde buiging en Gisa vond,
dat zij allen een verbaasd gezicht hadden.
„Een verrassing?" zoo wendde Gisa
zich tot den film-directeur; „U wist toch,
dat mijn verlof morgen is afgeloopen!"
Baronowski kauwde op het puntje van
zijn zwarte Braziliaansche sigaar en vestigde een scherpen blik op zijne bezoekster.
„Wij hadden u heel niet terug verwacht, juffrouw Gisbert, en waren reeds
in onderling overleg, om zoo mogelijk een
plaatsvervangster voor uwe rol te vin-

den".

"Wil dat zeggen, dat u

mij d« rgl vgfr

—

wij hebben geen geld," stamelde Dick. „Alles is bij de
schipbreuk verloren gegaan." „Dat zal ik wel eens uitzoeken," zei Carlos. „Meestal krijg ik mijn geld. Sluit ze zolang ln een hut op."

verbreken!"
„Natuurlijk juffrouw Gisbert, natuurlijk! Maar er zijn soms omstandigheden,
die een actrice door overmacht verhinderen kunnen hare verplichting na te
komen."
„Wat bedoelt u daarmee, mijnheer Baronowski!"
De directeur trok een lade uit zijn
schrijftafel open en scharrelde in de
daarin liggende papieren. Dan reikte hij
haar een krant over, waarin een van
groote koppen voorzien bericht met dikke roode krijtstrepen was aangeteekend.
Een oogenbiik leek het Gisa weer, alsof
hare keel werd toegeschroefd, maar aanstonds had zij hare zelfbeheersching terug. Zij wees de krant af en zeide droog:
„Ik ken dat bericht. Ik heb het gisteren in een der bladen te München gelezen".
„En wat stelt u zich als het gevolg
daarvan voor?" vroeg de directeur met
nadruk. Tegelijkertijd nam hij een groot
blad papier uit de lade. Aan het opschrift in den linker bovenhoek zag Gisa, dat het van het parket van den officier van justitie te Berlijn afkomstig
was. Haar hand beefde bij het aannemen ervan nu toch wel een weinig. Ze
las:

„Aan de Directie van de Helios-

Film A. G.
Bij deze wordt u uitgenoodigd zonder verwijl aan mijn parket opgave
te doen van de plaats, waar naar
uwe meening de bij uwe maatschappij werkzame tooneel-actrice Gisela
von Benkendorf, genaamd Gisa Gis-

„Wat er tusschen mij en de

gaande is,

Justitie

behoort tot mijn particuliere
aangelegenheden", sprak Gisa brutaal.
„Mijn werkzaamheden bij de HEFAG
hebben daarmee niets uitstaande."
Baronowski was door zooveel zelfver-

zekerdheid wat overbluft en trok kramp-

achtig aan zijn sigaar.
„Ziet ge wel, directeur," merkte nu een
der regisseurs op; „het zal nog net zoo
uitkomen, als ik vermoed heb: de dame
heeft zich op zn Amerikaansch een reclame gemaakt."
Baronowski keek met zekere bewondering naar Gisa op.
„Een reclame?" zeide hij nadenkend.
„Nu, dan is 't een gewaagde reclame. In
Duitschland moet men liever de justitie
en politie buiten zulke trucs laten; die
kunnen iemand heel wat last bezorgen.
Maar niettemin als 't een reclame is, allons, dan is 't een gedurfde, en daar heb
lk respect voor!"
Koud en strak antwoordde GLsa: „De
heer Stegwald vergist zich, directeur. Ik
heb inderdaad te Monte Carlo een sinjeur, die mij te na kwam, neergeschoten."
De sigaar viel Baronowski uit de hand.
„Dus 't is toch zoo!" riep hij uit. „Ja, mijne heeren, dan zullen we moeten doorgaan met het zoeken naar een plaatsvervangster voor juffrouw Gisbert; als de
officier van justitie haar gehoord heeft,
zal hij haar zeker niet aanstonds weer laten gaan."
„Wat het parket zal doen, heeft het
zelf te beslissen," hervatte Gisa droog.
„U wilt wel zoo goed zijn mij de tijden
van opneming aan mijn adres te doen
toekomen. Dan zult u zelf wel zien, of ik
op het appèl ben of niet." En hooghartig
verliet ze het kantoor.
{Wordt vervolgd.)

