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As-succes in Afrika.

Het optreden van Amerika.
Oppositie waarschuwt. - Toestand in Joegoslavië
nog steeds bedenkelijk genoemd.
heeft het officieeie gedeelvan zijn reis naar Europa achter den
ll*- Hij hoopt in Berlijn en ook in Mos°u nog wat on-officieel te praten
at kan ook heel belangrijk zijn
maar
e
afgewerkt.
is
nu
toch
hoofdzaak
bekende Italiaansche journalist
a.da licht een klein tipje op van den
welke over den inhoud der be-

f

-

— —

BPrekingen

an

ligt. Hij gewaagt namelijk

een nieuwe overeenkomst, welke

erband houdt met een eventueel deelden van Amerika aan den oorlog.

leden van het pact zullen zich
meer op een gemeenschappelijke
voorbereiden. ledere actieve oorzal 't Driemogendhedenei-trag in de geheele wereld in werking
treden
Aan de regeering te Washington is dus
°S eens ingescherpt, dat ze niet eineloos door kan gaan met haar voor de
onvriendelijke, maatdelen. Als Berlijn en Rome vaststeltóh, dat, -jj een oorlogshandeling heeft
**Pleegid, dan worden de oorlogsfakkeis
°°k In Oost-Aizië en het Stille ZuidzeeSebl®d ontstoken.
Zou de kwestie van de inbeslagneming
r schepen tot zulk een gevolg leiden?
"U weten nog niet, hoe ver de Verenigde Staten zullen gaan. Het is nu
s zoo, dat de schepen zijn ï bezet en
Duitsche en Italiaansohe vlaggen er
ar 2ijn gehaald. Er zal nu een procedure
°lgen op grond van een ouae wet uit
"eh vorigen oorlog. Tot dan blijven de
riepen juridisch aan de oude eigenaars
■^hooren. Als deze procedure zou lelden
het gebruik van de schepen voor het
van oorlogstuig naar Engean<i, dan zullen Berlijn en Rome zich
elter wel ernstig beraden over de vraag.
°f hier niet van een actieve oorlogshansprake is.
f
Voorshands bepalen zij zich tot propten. Zoojuist is er door de Duitsche
*ttibassade ln Washington weer een
**ve.handigd met bitter beklag over de
*^kandeling der gevangen gezette DuitSch-e zeelieden, die zelfs met kleurlingen
samenhuizen. De onmiddellijke
der gevangenen wordt ge-

f^e

-^
*

*
ervoeren

«soht.
Een

andere kwestie, welke tot acuut
°o_log S gevaar kan lelden is die van de
Cohvooieering der wapenzendingen. Rooev elts opposanten toonen er zich steeds
ongerust over, dat de president op
? h of andere manier Amerikaansehe
rlogsschepen daarvoor wil laten ge-oridken.idken. Er is. in dit verband sprake
a h een uitbreiding der Amerikaansehe

P°

Luchtaanval

—

Engeland

*n den aïgeloopeu nacht sterke
strijdkrachten naar het
eiland.
Vrij
4 April. (D.N.8.).
7*rke strijdkrachten van het luchtwa®n waren sinds de eerste uren vap den
B*'*open nacbt op weg naar de mij.
aire en oorlogs-economische doelen
n het
Britsche eiland. De eerste gol-11
hebben de hun toegewezen doelen
Cc*svol met bommen bestookt.

ZWARE ZEE VOOR
ENGELAND

—

RESULTAAT VAN EEN WEEK.

successen

maanden.

—

.OERLIJN,

3 Aprü. (D.N.8.).
In
gebied ten westen van Kreta
Woensdag Duitsche ge-

vZ-iT"s vliegtuigen met succes
E^r"|
aangevallen.
selsch

een

convooi

iii
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van 8000
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OP DE ZEEëN.”

— „Lente

ot' ..honderdtien millioen
h_Zeeën"'
lzine vernield",
zoo luiden de
nin de Duitsche ochtendbla-

liler
°PschJ-Tf
öen vi Donderdag.

—

cher Beobachter wijst er op,
maandelijksche totaal van tot
Van 5 gebrachte vijandelijk- tonnage
r °hd
1940 tot Januari 1941
jOooq D- r- heeft bedragen, maar
reeds ln
Februari*■ steeg tot 740.000 b. r.
t.
°°k
fn Maart nauwelijks geringer
2ai 2i Bij
het gezamenlijk optreden
Van
duikbooten en 't luclht..uitsclie
nog de sagen gekomen-van

"

PASCHEN

Veehouderijcentrale
doet wat zij kan.

Utrecht).

Amerika

de schepen.

en

Minister, aan ’t overleggen.
Volgens
NEW-YORK, 3 April (D.NJB.)
een bericht van Associated Press uit Washington heeft de minister van financiën,
Morgenthau, verklaard, dat zoowel hü als zijn
collega van justitie, Jackson, thans een onderzoek ms tellen naar de mogelijkheid van

—

stappen om de dertig schepen van de as,
waarop in Amerikaansehe havens beslag is
gelegd, in het bezit van de Vereenigde Staten
te brengen.
Voor de technische bijzonderhedn van dit
optreden, waarby de schepen aan de Ver.
Staten vervallen verklaard zouden worden,

verwees hü naar Jackson.

Op de vraag of ook beslag op schepen v
andere landen wordt overwogen, antwoordde
Morgenthau, dat van te voren geen mede^ ~'
lingen hieromtrent gedaan konden worden,
zoo dit alta het voornemen mocht liggen.

Eden in Athene.
Bezoek

bij den

ATHENE, 3
Koning heeft

Griekschen

April.

koning.

—

(D.N.8.).

De

den Britschen minister
van buitenlandsche zaken, Eden, en den
ohef van den generalen staf, Sh. John
Dill, opnieuw in audiëntie ontvangen.

.

Het nieuwste op het oudste.
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BOEDAPEST, 3 April. (D.N.B.).
De regeering heeft Donderdag-

De bespreking, welke dr. Matsjek DonderAGRAM, 3 April. (D.N.8.).
dagochtend met den banus dr. Sjoebatitsj, den vice-voorzitter der Kroatische boerenpartij, Kosjoetitsj en den algemeen secretaris der partij, dr.
K-njevitsj gevoerd heeft, heeft geduurd tot half twee.
Naar verluidt, heeft dr. Matsjek besloten, de hem aangeboden furctie
van vice-president in de regeering van generaal Simowitsj te aanvaarden.
Dr. Matsjek zou Donderdagavond naar Belgrado vertrokken. Met hem reizen de banus en de partijsecretaris.

—

De ministerraad, die Woensdagavond
BELGRADO, 3 April. (D.N.8.).
van 19 tot 21 uur bijeen is geweest, heeft zich, vrlgens een officieel communiqué, bezig gehouden met begrootingsaangelegenheden. Donderdag
werd de vergadering om 17 uur voortgezet.

—

Voor dc vergadering van WoensdagBELGRADO, 3 April. (Stefani).
avond was de gedelegeerde der Kroaten. Kosjoetitsj, 't ochtends aangekomen met de laatste voorwaarden, die gesteld waren door Matsjek voor zijn
toetreding tot de regeering.
Kosjoetitsj had een ontmoeting met generaal Simowitsj' en andere ministers. Na de besprekingen werd een ministerraad belegd. De binnenlandsche kwestie was het voorwerp van zeer aandachtige bestudeering door
den ministerraad, die zich ook uitgebreid bezig hield met de buitenlandsche kwestie.
De openbare meening hoopt op een definitieve opheldering van de houding der regeering. De nieuwe leiders behooren tot oude groepen, die bekend staan om hun ma?onnieke, demo-liberale tendenties.

—

3 April (D.N.8.)
Woensdagmiddag zijn de „Uranus" en de „Schönbrünn" van
de Donau-stoombootmaatschappij met 110 Rijksduitschers uit
Joegoslavië te Weenen aangekomen. Duizenden menschen stonden aan de kade om de vluchtelingen te verwelkomen.

De Duitschers uit Joegoslavië verhaalden, wat zij in Joegoslavië, tot welk
land zij uitsluitend gevoelens van vriendschap koesterden, moesten meemaken.
Geen tegenspraak van Belgrado zal deze
feiten uit de wereld helpen noch kan," wat
er gebeurd is, ongedaan maken.
HOE DE HAAT GEWEKT WERD
Juist acht dagen geleden, op 26 Maart,
5500 vertelden de Rijksduitschers, toen de
der Joegoslavische onderteekening
der toetreding tot het Driemogendhedenpact in Belvedère nog nauwelijks gedroogd was, vormden zich te Belgrado de
eerste samenscholingen.
Joden en Engelsche agenten hitsten en stookten, wierpen geld
onder de menigte, kochten alcohol an schonken hiervan aan.de
Serven. Reeds dcs nachts weerklonk de kreet: „Leve Engeland,
weg met Duitschland."
Den volgenden ochtend raasde de Servische haat tegen Duitschland door de
straten. .
De politie vond geen aanleiding om op
te treden.
DE SCHULDIGEN
vroeg
den Rijks-Duitschers, wie
Men
verantwoordelijk zijn voor deze ongehoorde gebeurtenissen. Zij antwoordden: ..de
schuldigen zijn de ophitsers, die voor
geen mi.ldel terugschrokken, om een wilden veldtocht van haat tegen de Duitschers te organiseeren.
De schuldigen zijn de leden der
huidige Servische regeering, die
niet alleen tegen dezen haat
niets ondernamen, doch ook alles deden, om de laatste brug
weg te nemen, die tot dusver bestond. De grootste en laatste
schuld echter moet gezocht worden in Londen.

EEN

GELUKWENSCH

—

Bij
STOCKHOLM, 3 April (D.N.8.)
het huldebetoon aan de nieuwe regeering
te Belgrado in het Engelsche Lagerhuis,
heeft de onderstaatssecretaris Butler, ten
aanzien van de actie van den Britschen
gezant in Joegoslavië o.a. gezegd:
„Gaarne zou ik hem willen gelukwenschen met de wijze, waarop hij in Joegoslavië op 26
Maart gewerkt heeft."

DE AMERIKAAN DONOVAN ACHTER

—

_ _

_ r? _

Hongaarsche
regeering afgetreden.
crisis verwacht.

Regeeringsverklaring met spanning tegemoet
gezien. - Berlijn heeft nog geen standpunt
bepaald. - Verschijnselen van
oorlogsstemming in Belgrado.

WEENEN,

Naar het ..Vaderland" van de zijde van
het Slagerijbedrij f verneemt, streeft de
Nederlandsche Veehouderijcentrale er
naar dat in de Paaschweek zooveel
vleesch voorradig is, dat alle bonnen
kunnen worden ingeruild.
Behalve de gewone aanvoeren voor de
slacht zal zij ook bevroren rundvleesch
beschikbaar stellen. Ook zal versch en
bevroren schapenv.eesch ter beschikking van de slagers worden gesteld in
de vier groote steden van ons land
(Amsterdam, Roterdam, Den Haag en

meisje

4nnV6mber

dl

VLEESCH VOOR

GRONINGEN, 3 April.
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April. (D.N.8.).

Een kort officieel communiqué luidde
als volgt: „Onze troepen hebben zdch in
noordelijke richting op Agedabia teruggetrokken. De vijandelijke troepen vol-
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MATSJEK AANVAARDT

DE SCHERMEN
De
WASHINGTON, 3 April (D.N.8.)
goed ingelichte schrijvers van commentaar Alsop en Kitner, deelen in de Washington Post mede, dat Engelands militaire actie in Griekenland door Eden,
tezamen met de generaals Sir John Dill
en Sir Archibald Wavell is vastgelegd nadat zij van den Amerikaan Donovan de
verzekering hadden gekregen, dat Zuidop zee.
Slavië aan de Duitsche regeering weerstand
zou bieden.
April
LIMA 3
(D.N.8.)
Naa h
Donovan heeft aan den toestand in
ruaansche ministerie van marine
meld. _Q_. Zuidslavië grootere aandacht geschonde „Hermontis van de H_nibur.g__Amertkaken dan aan andere landen op zijn reis
lijn en de .München» van
de
door den Balkan. Hij heeft langdurige
Uoyd door een Peruaansehen
besprekingen gevoerd met den nieuwen
minister president, Simowitsj, en met
Servische officieren. Zijn voprsn01
dat Zuidslavië zou afsnringen en dat Engeland derhalve in Griekenland kon opOntvoerd
teruggevonden. treden, is juist gebleken.

Een
eveneens van 8000 b. r. t.
Über _"a twee voltreffers van zwaar kaken*- ggen en werd het laatst in zin-

toestand

STOCKHOLM, 3 April. (D.N.B.).
Eerst Donderdagmiddag heeft men te
Londen besloten, toe te geven, dat de
Britsche strijdkrachten in de Lybische
woestijn zich op een snellen aftocht bevinden. Tot dusver heeft men het in
Londen niet " aangedurfd, den val van
Agedabia en Marsa el Brega toe te

—

koofi°aarder,
-611

AARZELENDE BEVESTIGING.

—

'b. Werd ln brand geworpen en zonk
na eïJ
rten tijd.
tweede vijandelijke

b. r

buitengewoon gering.

367.8UU
BERLIJN, 3 April. (D.N.8.).
Afweergeschut op de Pyramiden.
b. r. t zijn, naar het D.N.B, verneemt,
23
Maart
den
DAMASCUS,
in
3 April (D.N.8.)
de week 'van 16 tot
Naar
Enge'and
gemeld, hebben de Endoor
de
wordt
tegen
Cairo
uit
handelsoorlcg
op den Atlantischen Oceaan opereeren- gelschen op de pyramide van Gizeh
de Duitsche slagschipformatie en de luchtafweergeschut opgesteld. Op den top
Duitschetiuitoootentotzirikenge- van de Pyramide van Cheops is door het
wegnemen van drie lagen steenblokken
brachtti
plaats gemaakt voor een stuk zwaar afEEN NIEUWE SLAG.
werrgeichut.Qp de Pyramide van ChephHet
(D.N.8.).
April.
BERLIJN, 3
ren
is een waarnemingspost opgesteld
DonderdagDuitsche luchtwapen heeft
middag de Britsche koopvaardij opnieuw
gevoelige verliezen toegebracht. Voor de
staan
Dundee,
oostkust van Schotland, bij
April.
BOSTON,
3
(D.N.8.). __. -nen
werden,
naar het D.N.B, verneemt,
zeelieden
zijn Donderdag
Dultsche
dle
teconvooi,
twee schepen uit een
paarsgewijs met handboeien aan elkaar
zamen 10.000 b. r. t. maten, op de plaats geketend voor het Federale gerechtshof
zelf tot zinken gebracht. Een reeks an- gebracht, verdacht van het plegen van
op hun schepen
dere schepen van in totaal 16.000 b. r. t. sabotagedaden
De beklaagden weigerden een verdeis beschadigd.
diger te aanvaarden. De president van
het hof eischte een borgstelling ten hPdrage van 450.000 dollar van
de
officieren en matrozen van de Duitsche
tankboot Pauline Friedrtchs die beschuldigd waren van z.g. sabotagedaden

—

een overzicht van enkele

uj}

Ilet wekelijksch totaal van tot
zinken gebrachte tonnage was ongeveer 175.000, zoo constateert het
blad, en voor de maand April vreezen de Engelschen met goede redenen nog een belangrijke versterking
van het Duitsche optreden met overeenkomstige verliezen.
HET

*ERLIJN,

Nieuwe Duitsche
en

neutraliteits-zóne tot een zoodanige
breedte, dat de wateren ten westen van
IJsland en ten westen van de Azoren
er nog onder zouden vallen. Zoo zou de
Amerikaansehe marine de wapenschepen
een heel eind kunnen begeleiden op hun
tocht naar Europa.
Er behoeft wei geen twijfel aan te bestaan, dat de Duitsche duikbooten en
bommenwerpers zich aan dit soort ..neutraliteit" niet zouden storen.
De oppositie waarschuwt dan ook met
klem. Het zou de directe inleiding op
het deelnemen van de Vereenigde Staten aan den oorlog beteekenen.
Ten aanzien van den toestand in zuidoost Europa wordt de invloed van president Roosevelt nu ook met nadruk gesignaleerd. Het D.N.B, citeert uit de
Washington Post, dat Roosevelts afgezant, kolonel Donovan, tijdens zijn reis
door den Balkan langdurig heeft geconfereerd met generaal Simowltsj en andere Servische officieren. Hij heeft in
Londen den thans tot uiting gekomen
gang van zaken voorspeld en op die
voorspelling heeft Eden, tezamen met
Sir John DUI en Sir Archibald Wavall
een krijgsplan gebouwd, dat Dohovan als
stoutmoedig kenmerkte, doch waarvan
hij het disico, ook zeer goed inziet.
D.N.B, inVia Boekarest vernam het
tusschen uit Athene, dat er tusschen
Eden en den Griekschen generalen staf
een verschil van meening zou zijn gerezen. De Engelschen zouden willen, dat
de Grieken hun laatste reserves naar
het Joegoslavische grensgebied sturen.
De Grieken echter verwachten, de opstelling van minstens drie Britsche divisies aan 't Joegoslavische front, welke
dan van uit Egypte moeten worden gestuurd. De Engelsohen dienen echter
zeer op te passen in Noord-Afrika. De
Duitsche pantsertroepen drijven hen
langs de Syrte weer terug en zij komen
al dicht bij Benghasi. Het Nijl-leger
'heeft eer versterking noodig, dan dat
het verzwakking kan lijden.
In de ontwikkeling van zaken in Joegoslavië zitten trouwens nog vele onzekere elementen.
Nu Matsjek het vice-presidentschap
aanvaardt, is tenminste de samenstelling der regeering definitief. Het wachten is thans op de regeeringsverklaring.
De militaire maatregelen eh de betoogingen tegen de Duitschers gaan intusschen verder. „Bedenkelijk", bleef men
in Rome den toestand gisteren dan ook
noemen.

81

punts,

REGEERINGS-ZETEL

Het op3 April. (D.N.8.).
perbevel van de weermacht maakt bekend:
„De achtervolging der in Noord-Afrika, bij Marsa el Brega, door Duitsche m
Italiaansche formaties bestookte Engelsehen werd op 2 April voortgezet.
Agedabia is ingenomen en Zuetina bereikt. De vijand bevindt zich ijlings op
den aftocht in noordelijke richting. Het
aantal gevangenen en de bult aan gepantserde en ongepantserde voertuigen
is * aanzienlijk. De eigen verliezen zijn

de Dultsche slagschepen in het noorden
en midden van den Atlantischen Oceaan.

op

DR.

Agedabia ingenomen.
BERLIJN.

Matsoeoka

- No.

Vrijdag 4 April 1941

**

Donovan beschouwt echter Engelands manoeuvre op den Balkan als buitengewoon stoutmoedig, zij het ook misschien als
juist. Het risico is echter nog zeer
groot. Het zou derhalve dwaas
zijn al te veel vertrouwen te heb-

ber-

Belgrado open stad.
Vrijdagnacht luchtbeschermingsoefening.

—

BELGRADO, 3 April (D.N.8.)
Radio Belgrado heeft vandaag
bekend gemaakt dat morgennacht een luchtbeschermingsoefening op vrij groote schaal
wordt gehouden. Daarop maakte
de omroeper bekend, dat Belgrado tot open stad verklaard was.
BOEKAREST, 3 April (Stefan.
Uit Belgrado wordt gemeld, dat de "_Hüdsiavische mobilisatie Woensdag is voltooid. Volgens de nauwkeurige schikkingen van de centrale autoriteiten zijn de
onder de wapenen geroepen soldaten verdeeld volgens hun ethnische afkomst.
Zij. die tot h-t Duitsche ras behooren,
zijn in een concentratiekamp opgesloten.
De Hongaren werden bestemd voor detachementen arbeiders der militaire genie,
die bezig zijn met het ijlings aanleggen
van loopgraven of het bouwen van onderkomens langs de Bulgaarsche en Roemeensche grenzen. Men beschikt niet
over berichten ben aanzien van de Zuidslavische burgers van Roemeensche en
Bulgaarsche herkomst, die onder de wapens zijn geroepen.

DONAU-DAM GELADEN
Volks-DuitGRAZ, 3 April (D.N.8.)
schers, die gevlucht zijn, melden, dat de
dam in den Donau bij Apat op verscheidene plekken met ladingen ontplofbare
stoffen is voorzien. Daar de Donau op
het oogenblik een hoogen stand heeft ,is
het blijkbaar de bedoeling van de Joegoslaven, de Duitsche dorpen van de Zuidwestelijke Batsjka onder water te zetten.

—

ochtend onder voorzitterschap van
den minister van binnenlandsche
zaken, Keresztes-Fischer. als in rang
oudste Ud van het kabinet, vergaderd, en heeft besloten, af te treden.
Hongaarsche politieke
verwacht men een spoedige oplossing van de regeerlngsciïsis. Men verklaart, dat de tot dusver gevolgde koers
der regeering noch in binnenlandsch
noch in binnenlandsch politiek opzicht
gewijzigd zal worden.

In

bevoegde

kringen

VON BARDOSSY PREMIER.
BOEDAPEST, 3 April (D.N.B.)—
De Rijksregent heeft den minister van buitenlandsche zaken,
Von Bardossy, het premierschap
Bardossy heeft
toevertrouwd.
deze opdracht aanvaard. Andere personeele wijzigingen in bet
kabinet zijn niet te verwachten,

naar verluidt.

PREMIER VAN IRAK
AFGETREDEN

—

De
BEIROET, 3 April (D.N.B.)
premier van Irak, Taha AlHasjimi

is afgetreden.

De afgetreden premier is officier en
komt uit de kringen van de sterkste oppositie tegen Engeland. In 1938 werd hij
minister van defensie. De afgetreden
staatsman heeft 3 Februari j.l. zijn kabinet gevormd. Bij de aanvaarding van de
regeering verklaarde hij, dat hij de politiek van zijn voorganger zou voortzetten
en Irak in elk geval buiten den oorlog
wilde houden. Ondanks talrrjke represailles van de Engelschen heeft hij dit herhaald, na de recente besprekingen van
zijn minister van buitenlandsche zaken
met minister Eden te Caïro.

punt noemt men in deze klingen de anti-Dui'sche actie van Joegoslavische diplomaten in het buitenland. Men wees
erop, dat lasthebbers van de Joegoslavische regeering overzee en in het zuidoosten ïich ohdub
gedragen.
Het derde punt, dat in'Berlijnsche politieke kringen opyalt, is het steeds meer
aan den dag tredende feit, dat vreemde
inmengingen geduld worden zoowel wat,
betreft het geheele vraagstuk van het
zuidoostelijke gebied alsook wat betreft;
de Joegoslavische belangen zelf. Deze inmengingen, zoo zeide men heden in de
Wilhelmstrasse, worden door Belgrado
niet alleen geduld, doch zelfs uitgelokt.
Het innemen van een standpunt
ten aanzien van de kwestie, in
hoeverre een dergelijk dulden van
vreemde inmengingen in overgebracht moet
eenstemming
worden met de beginselen van
het Driemogendhedenpact, wees
men van Duitsche zijde af.
Op de vraag, of de naar Berlijn teruggekeerde Joegoslavische gezant, Andritsj,
een speciale boodschap zal meebrengen
of meegebracht heeft, verklaarde men
heden in de Wilhelmstrasse, dat hiervan
niets bekend is.

BEWONERS VAN ZARA VERLATEN
HUN STAD
ZARA, 3 April (Stefani).
De burgerNIEUWE LEGER-HOOFD-INSPECTEUR
bevolking
heeft een aanvang gemaakt
WojBELGRADO, 3 April (D.N.8.)
de ontruiming van de stad. De eerste
voda Bojowitsj is, in plaats van Prins met
groep
van 3000 grijsaards, vrouwen
hoofdinspecteur
geheele
van het
Paul, tot
kinderen
is naar Ancona vertrokken.
Joegoslavische leger benoemd.
Vanavond vertrekken er nog 2000 (Zara ia
een Italiaansche stad, liggend op de kusfc
MEN MAAKT VERSPERRINGEN
van Joegoslavië achter de Dalmatische
Veer- eilanden.
Red.)
BOEKAREST, 3 Aprü (D.N.8.)
tig Duitsche boeren, die over de Roemeensche grens gevlucht zijn, hebben
medegedeeld, dat zij door de Joegoslaven
van al hun levensmiddelen waren beroofd. Voor het geval zij zouden vluchten,
werden zij met den dood bedreigd. In
Macedonië zijn concentratiekampen op- UIT
& BUITENLAND
gericht voor Duitschers. Ten noorden
van den Donau was men bezig met het
opwerpen van hindernissen voor pant- V. S.—Italië.
serwagens.
WASHINGTON, 3 April (D.N.8.)
la_
kringen verluidt, dat de
Amerikaansche
OVERWEGINGEN IN BERLIJN
Amerikaansehe regeering de terugroeping van
Van wel- den Italiaanschen marine-attaché heeft geBERLIJN, 3 April (A-N.P.)
ingelichte zijde wordt vernomen:
ëischt.
De Joegoslavische regeering doet niets,
om de tot een crisis opgevoerde stemming Spaansch visschersvaartuig vergaan.
in Joegoslavië tegen te gaan, welke door
MADRID, 3 April (D.N.8.)
In de buurt
uitspattingen en terreur van de straat en
Alicante, drie mijl van het eiland Plumvan
chauvan
door de ontketende instincten
vinistische kringen de revolutionnaire baria verwijderd, is door hevigen storm de
vtsschersboot Jeronima vergaan. De kapitein
gevoelens van het volk opwekt.
Deze opvatting huldigde men heden in en zeven matrozen zijn omgekomen.
politieke kringen alhier, waarbij men opmerkte, dat deze crisis-stemming in Belgrado en in andere deelen van Joegoslavië ook in de gevoelens doorwerkt.

—

—

—

—

KORTE BERICHTEN
BINNEN-

—

—

—

Een officieel standpunt ten aanzien van de politieke kwesties in
verband met de Duitsch-Joegoslavische crisis wordt echter ook
heden nog door de bevoegde instanties afgewezen.
Het meest opvallende verschijnsel na
den staatsgreep te Belgrado noemt men
in politieke kringen het feit, dat de tegenwoordige Joegoslavische regeering het
volk volkomen in het duister laat over de
problemen waarin de regeeringswisseling
de militaire Putsch en de uitspattingen
tegen de Duitschers het gebracht hebben.
Het Joegoslavische volk. zoo zeide mer
van Duitsche zijde, wordt kunstmatig in
onwetendheid gelaten over de crisis en

haar problemen. Als tweede opvallend

De verduistering
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Zaterdag, 5 April. Zon op: 7.06 uur.
Men is verplicht te verduisteren
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Volle maan: 11 April.

op:

LIMBURGER KOERIER VAN

MOEFDICLNG
paedagogiek. In 1929 ging dhr. IJzer over
naar de rijkskweekschool te Haarlem, om aldaar de paedagogiek te onderwrjzej_
Behalve als medewerker aan verschillende
opleidingsinstituten voor de acte M. O. lichamelijke opvoeding is hij, door zijn jarenlange
Herweyer
ing.
ervaring als lid van het rijkscollege van lichamelijke opvoeding, in staat geweest, de
's GRAVENHAGE.
Nadat door in- lichamelijke opvoeding in ons land te bestuwerking treden van de Verordening deeren.
49 1941 d. 12 Maart j.l. de opdracht van
Bovendien maakte de heer IJzer als secreir. Dubois, tot concentratie van de om- taris deel uit van de commissie voor het afroepvereenlgingen, geëindigd kon wor- nemen van de examens in de acte M. O. liden beschouwd, heeft de secretaris-ge- chamelijke opvoeding.
neraal van het departement van volksvoorllchting en kunsten ir. Dubois verzocht tijdelijk de functie van directeurvan het staatsbedrijf van den Nederlandschen Omroep waar te nemen. Ir.
Dubois is hiertoe bereid gevonden en

DIRECTEUR-GENERAAL

NEDERLANDSCHEN OMROEP
Dr.

benoemd.

W. A.

—
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RUITEN

VASTE BRANDSTOFFEN

HET GEBLOKKEERDE MARKENBELASTINGBESLUIT
1941

—

Geldigheidsduur der bonnen
tot 30 April.

verlengd

—

De secretaris-gene--GRAVENHAGE.
raal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen no. 15, 16 en 17
van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen
haarden en kachels" en de bonnen no.
35 tot en met no. 41 van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen
centrale verwarming", alsmede de met „brandstoffen é'.
eenheid vijfde periode" en de met „cokes één
eenheid vijfde periode" gemerkte bonnen
wordt verlengd tot en met Woensdag 30 April

—

Teneinde
s-GRAVENHAGE. 3 April.
onjuiste opvattingen te voorkomen, welke
kunnen ontstaan, doordat in een deel van de
pers de tekst van de verordening no. 66 d.d.
1 Auril 1941. van den Ry__c-__m_ss_ris voor
liet bezette Ned-rlandsche gebied betreffende
het in het Duitsche Rijk belegde Nederl_ndsche kapitaal (geblokkeerde markenbelas- 1941.
tingbesl-it 1941) slechts gedeeltelijk als uitDe geldigheidsduur van de toewijzingen,
treksel is gepubliceerd, wordt er op gewezen, welke geldig waren verklaard tot 29 April of
dat slechts de in het verordenü-genblad op- een vroegeren,
mits na 15 Maart gelegen dagenomen authentieke volledige tekst doorslag- tum, wordt eveneens
verlengd tot en met
g«vend is.
Woensdag 30 April a.s.
Aan degenen, die leden van de Duitsche
Weermacht huisvesting verleenen, zal voor
April 1941, op vertoon van een bewijs van
inkwartiering, door den plaatselijken distributiedienst per voor dlt doel te verwarmen
vertrek, een bon van 1 eenheid brandstoffen
tot hoofdinspecteur worden beschikbaar
De heer R.
gesteld.

—

LICHAMELIJKE OPVOEDING
IJzer
benoemd.

—

Bij tescWkktog van
's-GRAVENHAGE.
den secretaris-generaal van het departement
van opvoeding, wetenschap en cultuurbes-hermmg zijn benoemd tot hoofdtaspe-teur-

adviseur voor de lichamelijke opvoeding: R.
IJzer, te Heemstede, met bepaling dat zijn
standplaats zal zijn te 's-Gravenhage.
Tot inspecteur voor de lichamelijke opvoeding: Th. J. H. van 't lam, te Overveen,
P. J. Rippe, te Amsterdam, en A. A. Lamberts, te Sappemeer, met bepaling, dat hun
standplaats zal zijn onderscheidenlijk te
'.s-Gravenhage, 's-Hertogenbosch en Groningen.

DE LOOPBAAN VAN DEN RIJKSHOOFDINSPECTEUR

Voor

verwarming-doeleinden zullen

voor het loopend stookseizoen geen
nieuwe bonnen of toewijzingen meer
worden aangewezen of uitgereikt. Met
nadruk wordt er echter de aandacht
op gevestigd, dat de oude bonkaarten zorgvuldig dienen te worden be-

waard.

Uit-ludtend voor hen, die met op petroleum
of gas koken, en niet beschikken over een
electrisch kcokapparaat, zal een dezer dagen
de gelegenheid bestaan, op grond van een
daartoe afgelegde verklaring bij dien plaatselijken distributiedienst, een bon voor één
eenheid brandstoffen voor kookdoeleinden te
verkrijgen. Nadere mededeelingen dienaangaande zullen spoedig volgen.

Voorts wordt bekend gemaakt, dat gedurende het thdvak van Dinsdag 1 April 1941
De Rü'kshoofdlnspecteur voor de lichame- tot en met Woensdag 30 April 1941 de met
lijke opvoeding, de heer R. IJzer to 1896 to de woorden „generatorenanthraciet derde peWinschoten geboren, heeft, na zjjn onderwij- riode" gemerkte bonnen elk recht geven op
zersacte behaald te hebben, in 1921 zijn stu- het koopen van 1 Hl. (maximum 75 kg.) andie voor leeraar to de lichamelijke opvoeding thracietnootjes.
De met de woorden „generatorturf derde
beëindigd Hij werd tot leeraar te Winschoten
benoemd aan de Hoogere Burger School en periode" gemerkte bonnen zullen gedurende
gynasium. Ook was hij daar werkzaam aan de bovengenoemd tijdvak recht geven op het
rijkskweekschool, als leeraar in teekenen en koopen van 50 stuks baggerturf.

VAN DAG TOT DAG
De staatsfinanciën.
In verband met het aftreden van den
secretaris-generaal van Financiën, mr.
Trip, heeft de heer V(on) B(rucken)
F(ock) in het „Nationale Dagblad" een
beschouwing gewijd aan de staatsfinanciën. Hij stelt een vermoedelijke begrooting voor de huidige omstandigheden
op. De inkomsten stijgen van 800 millioen tot 1200 millioen gulden per jaar.
De staatsuitgaven zouden een kleine
3 milliard beloopen. De heer Von Brucken
Foek geeft een heele becijfering van dezen uitgavenpost, maar de voornaamste
kwestie is uiteraard, of het verschil, dus
het tekort, geen onoverkomelijke moeilijkheden met zich zal brengen voor de
staats- en de volkshuishouding.
Op dit punt is de heer Von Brucken
Foek blijkbaar nog niet pessimistisch
Het tekort moet gelinancierd worden
met leeningen op korten termijn oftewel
schatkistpapier tegen een betrekkelijk
laag rentepercentage van 3 pet., wat
een jaarlijkschen rentelast zou meebrengen van ’75 millioen. Men blijft
dan wel met de schuldvermeerdering
zitten en die kan zich vooreerst nog
van jaar tot jaar herhalen, maar die
schuld bestaat deels uit financiering
van vorderingen op Duitschland, dielate* -erugkomen. Voor het overige zouden hoogere belastingen bij hoogere inkomens de tekorten moeten helpen dekken.

Overdreven winsten.
Het is opgevallen, dat de dividenden
van Nederlandsche ondernemingen over
het Jaar 1940 niet alleen zijn meegevallen, maar ondanks de oorlogsomstandigheden in vergelijking met het voorafgaande jaar veelal nog zijn verl.oogd.
Wij wezen er al op, dat de Kon. Nederl.
Zoutindustrie 30 pet. dividend uitkeerde tegen 28 pet. het jaar tevoren. De
dekenfabriek Zaalberg keert 50 pet. dividend uit. Er zouden .oo nog vele andere voorbeelden aan te halen zijn van
merkwaardige meevallers voor aandeelhouders, waarover wij ons eenerzijds
verheugen, omdat zij de geldbeleggers
eindelijk wellicht eens leeren, dat belegging in Nederlandsche ondernemingen, dus in eigen land, tenminste van
evenveel waarde kan zijn als kapitaalinvesteering op de bonnefooi in het buitenland.
Evenwel moeten wij anderzijds „Het
Volk" bijvallen, dat den staf breekt over
deze verhoogde dividenden in een tijd
van goederenschaarschte en prijsverhoogingen. Men moet zich ook afvragen, wie
die dividenden betaalt en wie ze ten
goede komen. Zlj zijn betaald door
volksgemeenschap in de prijzen voor de
dure goederen en zij komen slechts aan
een kleine groep aandeelhouders ten
goede. Hier klopt iets niet. Wij kunn__
het dan ook begrijpen, dat „Het Volk"
de door dr. Fischboeck aangekondigde
verhooging van de winstbelasting toejuicht, omdat langs dezen weg een deel
van overdreven winsten naar de yolkesemeenschap terugvloeit,

M
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De voorbereiding van

Gladweg mesjes zijn geen dom

den productieslag.

massa-product. Zij worden gegoten uit speciaal ontwikkelde
staalsoorten, gehard volgens een
apart proces, geslepen onder
controle. Zij „geven mee", als
U een moeilijke glooiing van Uw
kin volgt yen de diamantharde
snijkant blijft lanrjer scherp.
(Recl.-adv.

—

DISTRIBUTIE-NIEUWS

Populair 4 et.
Prima ó et.
luxe
9

Uit de Pers.

no.

Reeds eerder heeft „HET VOLK" kritiek geleverd op de voorbereiding van
hèt teeltplan 1941. De hoofdvoorwaarde:
tijdige vaststelling en publicatie van de
voorschriften, zou niet zijn vervuld.
Het blad komt op deze aangelegenheid nog eens terug in verband met den
productieslag en schrijft 0.m.:

LEGERBERICHTEN.

Zes Britsche schepen bij
Kreta gezonken.
Asmara ontruimd.

*

ERGENS IN ITALIË, 3 April. (Stefani).
Het hoofdkwartier publiceert
weermachtsbericht no. 300. Het luidt als

—

volgt:

Aan het Grieksche front activiteit der

wederzijdsche artillerie. Onze formaties

luchtstrijdkrachten hebben de vlootbasis Volos en het belangrijke troepencentrum Florina gebombardeerd. Tijdens luchtgevechten werden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Drie
onzer vliegtuigen zijn niet teruggekeerd.
In het oosten der Middellandsche Zee
hebben onze bommenwerpers en torpedovliegtuigen een krachtig geëscorteerd
vijandelijk convooi aangevallen. Ondanks het felle vuren van het luchtafweergeschut werden vijf groote schepen
getroffen en tot zinken gebracht. Al
onze vliegtuigen keerden terw? naar hun
basis. Vliegtuigen van het Duitsche vliegercorps vie'en een tweede convooi van
den vijand aan ten westen van Kreta:
Een schip van 8000 b. r. t. werd in brand
geworpen en zonk, een tweede schip van
8000 ton werd ook getroffen door twee
bommen van zwaar kaliber en is waarschijnlijk eveneens gezonken.
Oost-Afrika: Met het doel nog meer
vijandelijke bombardementen op Asmara, waardoor reeds honderden slachtoffers waren gevallen onder de inlandsche en Erythreesche bevolking, te vermijden, is de stad Asmara door onze
troepen ontruimd. De slag is bezig opnieuw te ontbranden bij een nieuwe
stelling.
Noord-Afrika: Het succes der gemechaniseerde Italiaansche en Duitsche
troepen is uitgebreid voorbij Marse el
Brega. De Italiaansche en Duitsche
luchtmacht hebben met prachtige resultaten vijandelijke colonnes, dle zici.
naar Agedabia terugtrokken, aangevallen.

Duitsch-Italiaansche
opmarsch.
Succesvolle aanval in NoordAfrika. Aanval op vliegveld

in Zuid-Engeland.

—

Het opBERLIJN. 3 April. (D.N.8.).
perbevel der weermacht maakt bekend:
„In Noord-Afrika is het op 31 Maart
door Duitsche en Italiaansche pantsertroepen en luchtstrijdkrachten behaalde
succes nog grooter geworden. Daarbij
werden dertig vijandelijke voertuigen
buitgemaakt.
Het luchtwapen ondernam verkennin-

Vrijmet-elarij, een volksvijandige
organisatie". Door W. Schwier. Ned.

Hongaarsche minister-president
plotseling overleden

vertaling van J. Dros-De Jong. Met
Uitgeverij
65 foto-afbeeldingen.

—

Westland, Amsterdam.

—

BOEDAPEST, 3 April. (D.fr-B.).
Minister-president graaf Paul Telekl is
vannacht plotseling overleden.
Graaf Paul Teleki was behalve politicus een geleerd geograaph. A's zoodanig was hij professor aan de universiteit van Boedapest, lid van de academie van wetenschappen, voorzitter v n
't genootschap ter bestudeering van het
Verre Oosten en vice-voorzitter van het
Hongaarsche aardrijkskundig genootschap.

7003)

De'strijd in Noord-Afrika.

NIEUWE UITGAVEN

GRAAF TELEKI

van Kreta in een dapperen aanval op
een krachtig beschermd convooi twee
gewapende vijandelijke koopvaardij schepen met tezamen 16.000 b. r. t.
De vijand vloog noch overdag, noch
des nachts naar Duitschland."

[ ledereen DOET

TEGEN HET INGOOIEN VAN

zal deze functie tot 1 Mei e.k. vervullen.
Als directeur-generaal is thans dr.
Vergoeding wordt voorgeschoten
ing. W. A. Herweyer benoemd, die zijn
taak op 1 Mei a.s. zal aanvaarden.
uit de gemeentekas.
De secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunIn verband met de
's-GRAVENHAGE.
sten heeft ir Dubois dans gezegd voor omstandigheid, dat herhaaldelijk uit politiezijn diensten tijdens de concentratie ke
motieven vernielingen van vensterruiten
van de omroepvereenlgingen bewezen.
voorkomen, heeft de hoogere SS- en politieleider, commissaris-generaal voor de openbaLEVENSBIJZONDERHEDEN
re veiligheid, op grond van de verordening
van den rijkscommissaris voor het bezette NeDe heer Herweyer is in 1906 als zoon derlandsche gebied betreffende het opleggen
van een suikerfabrikant in Zevenbergen van prestaties (verordening no. 7/1941), begeboren. Hij bezocht de H.B.S. te Delft paald, dat, 'er bestrijding van .dit euvel, de
en daarna de Technische Hoogeschoo-i door deze wandaden veroorzaakte schade, nate Aken waar hij in 1931 het diploma dat de vergoeding zal zijn voorgeschoten uit
de
van werktuigkundig ingenieur behaal- de gemeentekas zal worden verhaald op
de. Na eenige jaren praktijk in Neder- daders. Bij gebreke van bekende daders blijft
land werd hij ingenieur in het insti de -chadevergoeding ten laste der gemeente,
tuut voor werktuigmachines en bedrijfs- behoudens dat de burgemeester bevoegd zal
kunde te Aken. In 1935 promoveerde hij zijn, die vergoeding te verhalen op personen,
aan de Technische Hoogeschool, aldaar, die het inwerpen van vensterruiten bevordetot doctor in de technische wetenschap- ren of goedkeuren, of van wie op grond van
pen op een proefschrift over de bewerk- hun daden of van hun uitlatingen, mede in
baarheid van bepaalde alliages.
verband met hun bekende politieke gezindis, dat zij handelingen als
hij
werkzaam als raad- heid, aan te nemen
Hierna was
is aangericht, bevorschade
die
waardoor
de
gevend ingenieur, waarna hij begin 1939
goedkeuren.
deren
of
bij
de stoombedrijfsingenieur werd
Degenen, b, wie ruiten mochten worden
meelfabriek „Holland", te Amsterdam,
vernield,
behooren hiervan onverwijld aanhrj
welke functie
tot heden vervulde.
gifte
te doen bij de dichtstbijzijnde NederDe heer Herweyer is sinds acht Jaren
politle-instantie.
landsche
lid van de nationaal-socialistische beDeze regeling wordt geacht met ingang van
weging. In de N.S.B. heeft hij vele
j.l. in werking te zyn getreden.
functies vervuld. Zoo was hij o.a. dis- 20 Februari
Gravenhage.
trictsleider te 's
Hij is oprichter van den kunstkring
Constantijn Huygens. Sinds de oprichting is hij lid van den bond van volkshuishouding der N.S.B.
In het najaar van 1940 stichtte dr.
Herweyer het „Technisch Gilde", welke
organisatie sindsdien onder zijn leiding
staat.

VRIJDAG 4 APRIL 1941

gen boven het zeegebied rondom GrootBrittannië en bestreed daarbij ook
Woensdag op succesvolle wijze de vijandelijke koopvaardij scheepvaart. Twee
schepen van 4.000 b. r. t. werden tot
zinken gebracht, zes andere koopvaardijschepen werden deels zoo ernstig beschadigd, dat zij als verloren beschouwd
moeten worden.
Een gevechtsvliegtuig vernielde ln
scheervlucht drie vijandelijke vliegtuigen op een vliegveld in Zuid-Engeland
en beschadigde verscheidene andere toestellen. Andere luchtaanvallen waren
gericht op havens- en fabrieksinstallaties in Zuid-Engeland en Schotland.
In de Middellandsche Zee vernietigden
Duitsche gevechtsvliegtuigen ten westen

Teleki, die in 1879 was geboren, werd
in 1920 minister van buitenlandsche zaken. Hetzelfde jaar werd hij ministerpresident, welke functie hij tot 1921 bekleedde In 1925 was hij lid van de Mossoel-commissie van den Volkenbond. De
laatste jaren heeft hij de politiek van
Hongarije geleid. Onder zijn leiding trad
Hongarije toe tot het Driemogendhedenverdrag.

Van zijn aardrijkskundige publicaties
kunnen worden genoemd: Een catographie van de Japansche eilanden, waarvoor hij den Prix Jomard van het Pransche aardrijkskundige genootschap verwierf, een aantal in 'het Hongaarsch
geschreven werken, voorts in het Engroen". De boer mist zijn honderd gulden, gelsch een „Evolution of Hongary and
m a ar Nederland mist een its place ln European history".
hectare bouwland en dit laatste
is het ergste.
BIJZONDERHEDEN ONTBREKEN
Het gaat hier niet om de premie van den
NOG.
boer, maar om de productie van en voor ons
land. Wij kunnen dit geheel van de teeltreNaBOEDAPEST. 3 April. (D.N.8.).
geling dan ook geenszins bewonderen. Ook
de oorzaak
bijzonderheden
omtrent
dere
aan de voorbereiding van den productieslag van
het overlijden van graaf Teleki ontontbreekt veel. In de eerste plaats zal men breken
nog. Voor zoo ver bekend is gede schakel moeten smeden die een vasten worden, is Teleki Donderdagochtend
band legt tusschen boerenbedrijf en overheid.
zijn bediende in zijn bed dood geOp het oogenblik mankeert die volkomen, door
vonden
Naar het schijnt, is hij aan een
want de landbouwcrisisorganisaties zijn niet
overleden.
beroerte
op
ij
gaan
t
d na te
of de
in staat om
en
boeren de voorschriften wel behoorlijk toe- OeArngOncshijns,2gen.nno -To
passen. Bovendien is het al heel moeilijk om
ZELFMOORD DE DOODSOORZAAK
te veriangen, dat bijv. het overtollige gras
zal worden geënsileerd of gedroogd, indien
Over
BOEDAPEST, 3 April (D.N.8.)
men niet gezorgd heeft voor den bouw van
dood van ministerpresitragischen
den
silo's en grasdrogerijen. En dit laatste is niet dent, graaf Paul Teleki, wordt door de
de taak van den indi'vidueelen boer, maar regeering het volgende communiqué vervan de overheid of van de boerenorganisaspreid:
ties.
De geheele Hongaarsche natie en alle
Dit geheele teeltplan is te slap, geeft te
buitenlandsche
vrienden van Hongarije
weinig leiding en te veel uitzonderingen. Het
kennis genomen
ontsteltenis
hebben
met
komt te laat met zijn voorschriften en ziet
van minisoverlijden
tragische
van
het
over het hoofd, dat de landbouwcrisisorganiPaul
Teleki.
ter-president
saties geen apparaat vormen, waardoor de
De dood is des nachts ingetreden en
productie omhoog
gedreven kan worden.
werd
eerst des ochtends ontdekt.
Slechts door bedrijfschappen, zooals die thans
door de leiding van het staatsdomein te
In de eerste morgenuren verKlundert en Zwaluwe in Brabant tot stand
spreidde
zich het bericht, dat
gebracht
groote
worden
en die in
trekken
minister-president
door een
de
overeenkomen met den organisatievorm, die
beroerte was overleden. Later
ons voor oogen stond, toen wij het vorige nabekend, dat
werd algemeen
jaar de stichting van „Landschappen" voordoodsoorzaak
was.
zelfmoord
de
stelden, kan in dit tekort worden voorzien.
Wil men beginnen met den voor ons volk
DE BEGRAFENIS.
zoo noodzakelijken productie-slag, dan zal
men, om in de militaire termen te blijven,
BOEDAPEST. 3 April. (D.N.8.).
Mimoeten beginnen met den opbouw van een
productie-legermacht en vervolgens overgaan nister-president Graaf Teleki zal Maantot het ontwikkelen van een productiestra- dag plechtig op staatskosten begraven
tegie, anders kan deze slag niet gewonnen worden. Het stoffelijk overschot zal in
worden
de koepelzaal van het parlement worDe commissie-Posbhuma, die juist is inge- den opgebaard. Rijksregent Von Horthy
steld cm in dit gebrek te voorzien, behoeft heeft een bezoek gebracht aan het midus niet te klagen over gebrek aan arbeid. nisterpresidium. Het hoofd van den
staat bleef eenige oogenblikken in stilte
bij het doodsbed van den overledene
staan.
Het Huis van Afgevaardigden is, nadat de treurige tijding officieel gepubliceerd was, voor onbepaalden tijd verDe boer, die toch al niet gewend is aan
het verwerken van allerlei ingewikkelde voorschriften, heeft bijna zonder leiding moeten
nagaan waarmee hij op tijd kon zijn en
waarmee hij al te laat was. Als hij te laat
is voor de scheurpremie, zal hij zeggen: „Erg
jammer, maar dan laat ik het weiland maar

Staf

arij, en evenzoo de uiteenzetting van den
samenhang der Loge met de liberale wereld-

idee. Ook dat Amerika alleen 3 1/4 van de
4>/2 millioen vrijmetselaars ter wereld omvat, vinden we hier bevestigd.
Kortom, dit boek is er een, dat meer belangstel'mg waard is, dan er in een oppervlakkige propaganda-aanbeveling kan gelegen zijn. Het verdient in een opbouwende
critiek naar weerskanten te worden afgewogen. En dan willen we ook eenige benier"
kingen niet weerhouden.
We laten de wijze van bewerking tn het
Nederlandsch daar. Die is niet al te gelukkig: ze wemelt van taalfouten, de punctuatie is onverzorgd, en de zinsbouw en woordkeuze zijn vaak meer Duitsch dan Dietsclw
Erger is, dat de vertaalster blijkbaar niet op
de hoogte van haar onderwerp mag geacö*
worden:
ze spreekt van „Eleusinische,
(Eleusische) mysteriën,
den „Toledaner
(Toledo-)
brief, van „komturijen" (commanderijen) enz.
Hiervan afgezien, *»*
de katholieke lezer aan den eenen kant
met voldoening vaststellen, dat de schrijver
recht laat wedervaren aan de houding, die
de Kath. Kerk altoos tegen de Vrijmetselarij heeft aangenomen, en dat hij volledig
begrip toont voor de middeleeuwsche opvatting van het Joodsche vraagstuk. Aan Je»
anderen kant zal dezelfde lezer voorbehoud
maken op de geschiedkundig niet-juiste uitlatingen van den sehr. ten aanzien van de
Jesuïeten (p. 6 en 36) en op de stelling,
dat Mozes zijn wonderen aan de geheime
wetenschap der Egyptische priesterschole-»
ontleende (p. 17—18); immers, 't kan wel
als vaststaand worden aangenomen, da*
deze mystieke centra geen adepten uit andersgeloovige volksstammen opnamen. Oo*
was Jahweh geen „Israëlietische woestijngod" (p. 67 en 167), maar de Eenige God,
dien 4 e
dien de Joden als één in wezen, endrievuldig
als
één
wezen
én
Christenen
in
in Personen erkennen en vereeren.
althans
Van minder belang is de fout
dat „ofin het Nederlandsch taaieigen
ficieren" en .voorbereiders" to de loges
„Loge-beambten zouden zijn (p. 169 en
171)- het zijn bestuursleden.
Dit alles neemt niet weg, dat het leerzame in dit boek hee betwistbare verre overtreft. Het deelt o.a. veel wetenswaardig*
mede omtrent de symboliek der OPpergraden, en vooral hoofdstuk VUI: „De Vrijmetselarij to Nederland" ls lezenswaard.
Als onzen eindlndruk zouden -e Schwier'a
boek willen karakteriseeren als: een beknopte en handzame samenvatting van het nnderwerp Vrijmetselarij, ook voor katholieken, die geschriften van niet-katho'ieken
daagd.
met oordeel des onderscheids weten te leHet Hoogerhuis is voor Donderdag- zen
JAC. P. VAN TERM.
avond ln rouwzitting bijeengeroepen,
In een artikel over: „Nationalistische zoo ook de leden van de regeeringspartij.
sentimentaliteit" schrijft „HET VADERLAND" onder meer het volgende:
POLITIEK ROND EEN LIJKBAAR.

—

—

—

—

——

Daadwerkelijke .

vaderlandsliefde

IN EN OM DE BIJENWONING

Een gevoel, hoe
zijn volle kracht,

sterk ook, behoudt slechts
als het zich als het ware
onbewust kan laten gelden. Wie er teveel
over redeneert, vervalt allicht tot sentimentaliteit. De kracht van het sentiment wordt
dan niet langer op het leven gericht, maar
als het ware door en in zich verbruikt. De
martelaars van het geloof gingen niet ter
brandstapel, omdat ze hun geloof zoo mooi
vonden, maar omdat dit geloof, als de essentie zelf van hun leven, ze dreef. Hun martelaarschap was een levensdaad.
Ook de ware vaderlandsliefde moet tot
krachtig werk leiden, niet tot overpeinzingen
over de kracht, die men zou willen zien werken. De liefde is op morgen gericht, niet op
gisteren. De herinnering dient als een spoorslag te werken, maar mag
nooit ontaarden
in een genotrijk herkauwen van het verleden". Herkauwen is het werk van de koebeesten, maar die worden dan ook geslacht tot
voeding van meer actieve schepselen

Smakelijk eten.
NIEUWIGHEDEN MET BIETEN

—

De
BERLIJN, 3 April. (A.N.P.).
Rijksregeering en het Duitsche volk zijn
diep onder den indruk van het sterfgeval, waardoor de bevriende Hongaarsche natie getroffen is, zoo werd Donderdag in officieeie Berlijnsche kringen
verklaard.
De politieke geruchten, die zich in
een bepaald deel van het buitenland
op grond van het plotselinge overlijden
van Graaf Teleki terstond gevormd
hadden, kenmerkt men in Berlijn als
een der treurige pogingen van de buitenlandsche propaganda, om zelfs in
den dood een staatsman als werktuig
van politieke machinaties te willen gebruiken.

stoffen,

_

Slechts eenige bommen op
ons land.
GRAVENHAGE, 3 April. (A.N.P.).

Over Engelsche luchtaanvallen is gelukkig
niets bijzonders te melden. Wel vlogen enkele Engelsche vliegtuigen boven ons land
en werden eenige bommen afgeworpen,
doch persoonlijke ongelukken kwamen niet
voor en schade werd niet aangericht.

WENKEN EN GRIEVEN

-

de

DE MAASTRICHTSCHE BIJENMARKT
verwacht op korten term-U"

Medewerktag

Niettegenstaande de minder gunstige ttjdsornstand-gheden
we denken in de allereerste plaats aan de moeilijkheden van he*

vervoer

—

naar en van de mark"

heeft de Maastrichtsche Marktcommissie,

gesteund door het Hoofdbestuur
van dej*
Limburgschen Bijenbond L. L. T. 8., toeft
nog kans gezien, ook dit jaar de Maastricfa*

.

sche Voorjaars-bjjenrnarkt te houden
Mede ta overleg met de Tilburgsche Marktcommissie is de datum voor Maastricht bepaald op Donderdag 17 April.
Zal er wellicht hier of daar over dien datum weer gemopperd worden: „Te laat?"
Twee jaar geleden imimers moest de reed 9
aangekondigde markt, in verband met vroegverwaohten fruitbloei, op 1 April vervroeg"

Gelukkig heeft de lentemaand ditmaal voor
de fruitknoppen geen vroege lente gebracht'
Bovendien: we wachten momenteel nog op
de toegezegde voorjaarssuiker, de volken vo-r 1
de Markt moeten toch tevoren voldoende geproviandeerd kunnen worden.
„
De Markt is dus o.i. nu eens niet „Te laat "
Al moeten we toegeven, dat de tijd van voorbereiding ditmaal betrekkelijk kort is. Maar
als mv allen van „goeden wil" zijn en zo°
spoedig mogelijk opgave doen aan den secretaris der Mark-comimissie dan komt alles
nog tijdig terecht. . Activiteit-op-korten-termijn wordt van de afdeelingen verwacht.
De Bijenteelt moet vooral to onze beide
zuidelijke provincies, tot hooger bloei worden 1
gebracht.
Goed geslaagde bijenmarkten

f

kunnen daa*1

mede een stoot aan geven.
Met een beroep op Brabantsche en Lln"1-burgsche Biemannen, hun volle medewerking
tot het welslagen van beide markten te willen verleenen, wenschen we Tilburg en Maastricht ditmaal een overgroot succes.

FINANCIEELE BERICHTEN
OFFICIEELE VALUTAKOERSEN.

Noteeringen der Nederlandsche Bank vB^
3 April.
VALUTA'S (schriftelijke en te 1 .-transacties
New Vork 1.88 3/16—1.88 9/16.
Brussel 30.11—30.17.
Helsinki 3.81—3.82
Stockholm 44.81—44.90.
Zuerich 43.63—43.71.
BANKPAPIER:
New Vork 1.86V2—1.90 1/4.
Brussel 30 08—30.20.
Stockholm 44.76—44.94.
Zuerich 43.59—43.75.
KOERSEN NEDERLANDSCH

CLEARINGINSTITUUT.

—

's GRAVENHAGE, 3 April.
Koersen
voor stortingen op 4 April 1941 tegen verplichtingen luidende in:
Belga's 30,1432.

Zwitsersche francs 43,56.
Pransche francs 3,768.
Lires 9.87.
Deensche kronen 36.37.
Noorsche gronen 42,82.
Zweedsche kronen 44,85.

.

______

—

der bijenvolken

worden.

Bieten bevatten vele waardevolle voedingswaarvan vooral genoemd dienen te
over worden
de zouten en vitamines, die \x>o_ onze
gezondheid van zeer veel belang.zijn.
Omzetbelasting Assurantiebezorges.
Een bekende wijze om bieten te serveeren
is
wei, ze als een slaatje klaar te maken met
Clercq.
wat olie en azijn, wat suiker peper, zout en
MAASTRICHT, April 1941.
gesnipperde ud.
Ter afwisseling zijn de volgende twee
Ondergeteekende, abonné, verzoekt hierbij
bereiOok de „Volkskrant" heeft aandacht dingswjjzem stellig de moeite waard, om eens beleefd onderstaande woorden als ingezonden stuk in Uw veel gelezen blad te p.aatsen,
gewijd aan de rede van den Vlaamschen te worden nagevolgd:
waarvoor bij voorbaat mijn dank.
leider Staf de Clercq te Yperen, waarin
Wij. assurantiebezorgers werden een dezer
BIETEN MET APPELEN (vcor 4 perdeze pleitte voor een grooter levenssonen) (recept van Martine Wittop dagen verblijd met een formulier voor omzetruimte voor de Nederlanders in Vlaanbelasting te betalen, hetgeen beteekent, dat
Koning)
deren. De beschouwing, welke het blad
2 flinke bieten of 4 kleinere, 1 uitje, 4 zu- wij 2 maal van datzelfde geid be asting moedaaraan verbindt, is er echter geheel
ten betalen. Immers, wie vaste vergoeding of
re appelen, 30 gr. boter, iets zout,
3 kruid salaris geniet, betaalt loonbelasting, en geen
de
naast. Het meest opvallend voor
naS-len.
omzet, doch wij betalen omzet- en bovena.en
„Volkskrant"' is, dat Staf de Clercq niet
Wasch de bieten goed schoon. Kook ze in van datzelfde verdiende ged ook nog eens
over Dietschland sprak, niet ook naar ruim water
zout gaar (ongeveer 1 uur) inkomstenbelasting, zelfs onze onkostenafhet Noorden, maar enkel naar het Zui- Neem het velmet
af, rasp de bleten op n gro- trek is niet toegestaan.
er
den wees, met geen woord van het ve rasp of snij ze in dunne plakjes of in dobBij de bron, dus de Maatschappijen, wordt
■beisteentjes. Laat ze met het fijngesnipperde geen omzet geheven zoodoende is de mogestamverwante Nederland gewaagde.
verhalen op de
„Men krijgt den indruk, dat hij enkel
ul m ln Partjes gesneden appelen een lijkheid om deze belasting te onmogelijk
geopkomt voor de belangen van zijn Vla- scneutj- water, de boter, het zout en de premie-betalei- eveneens
mingen of hun belangen door een fuSie „rui___geien even stover tot 4^, appe ]en tot maakt, terwijl dat deze belasting toch to het
moes geworden zijn en de groente daardoor leven geroepen is, om afgewenteld te worden
niet Nederland niet gediend acht", aldus voldoende gebonden
op den uiteindeüjken betaler.
is.
het blad.
Elke zakenman, zelfs tijdschriften, komen
Wonderlijker conclusie was nauwelijks
met extra centen omzetbelasting, doch ons
(voor
STAMPPOT
VAN
BIETEN
vier
mogelijk geweest. Waarover sprak aan
die mogelijkheid ontnomen.
Personen (recept -tim A. J. Goetheer) is Hierbij
komt nog de grootste onbillijkheid,
stamppot. Ruim 3 kg. aardappelen. 1 kg.
Staf de Clercq? Over niets anders dan
over levensruimte voor de Vlaamsche
200 gr. ui. 200 gr. kwark. dat een gelegenneidsagent, waarvan wij bebieter.
pookte
roeps-assuradeuren toch al de meeste en onaz", peper, zout.
arbeiders en boeren. En waar het over
etriijkste
ondervinden, geeu of
werkgelegenheid
Jus: 40 gr. boter, 2 lepels taptemelkpoe- nagenoeg concurrentie
die levensruimte en
geen omzetbelasting behoeven te
ging, kon hij den bllk niet wenden naar
°fr, 4 lepels bloem, 8 dl. water, peper, betalen, immers die beneden f 600.— provisie
ZOut. 4 bouillanblolcjes of aroma.
blijven vallen hierbuiten.
Noord-Nederland, dat zelf een bevolKook je schoongeborstelde en in stukken Bezwaarschriften in te dienen, ie ons evenkingsprobleem kent. Liggen hier soms de
ontnomen, is niet toegestaan.
akkers op de werkkracht der Vlaamsche gesiieoen aardappelen met de ui in weinig eens
Hierbij roep ik dan ook aUe collega's op,
gaa
water
g-^
gekoekte
zou
zeer
onüe
boeren te wachten? Het
bieten to kleine
vermeng de kwark met den azijn wat om in 't geweer te komen tegen bovengeDietsch zijn geweest, als de Clercq. een stukjes,
geen benoemde onb.l ijkheid. Wij
zout
en
peper
dergelijken eisch aan de Noord-Neder- appelen gtampen voeg dlt alles hij de aard- zwaarschrift indienen, dochkunnen
J<eder moet zijn
de
massa
en
maak
dooreen
J_ist
het feit, dat de stamppot op smaak af. Maak van de boter Maat c->happiJ hierom verzoeken.
'anders had gesteld.
r
hij dit naliet, toont aan, dat hij ons net melkpoeder,
Ook is de moeilijkheid niet uitgesloten om
bloem, het water en de
de
een gezamenlijke actie hiertegen in te zetten, I
Noorden kent en is eer een bewijs voor lcnud-,n een smakelijke jus.
ije_. maaltijd
zijn Groot-Nederlanderschap dan het
is volledig;, zeer smakelijk, en
Assuraiitlekantoor.
leo-* -ttaig aan
tegendeel,
tn g__»
-__..-.-&
1

De Volkskrant

Tot de werkdadigheid der D_ilsche bezetting van Nederland behoort ook haar optreden tegen de Vrijmetselarij. In dit kader
is de verschijning van bovenvermeld boek t*
beschouwen. Waren 't lot dusver in hoofdzaak katholieke schrijvers, die de Vrijmetselarij ontmaskerden, thans geschiedt dit
ook krachtdadig van andere zijde. Oa. door
dit werk van den heer Schwier. dat voor het
publiek de groote aantrekkelijkheid heeit
van een ruime illustratie, dcc"s ontleend aan
de door de bezetters in de loges gevonden
archieven en ander materiaal.
Maar ook de tekst is het lezen waard, in
het algemeen genomen, strookt de lieele opvatting van den schrijver omtrent ontstaan,
streven en einddoel der Vrijmetselarij vrijwel met hetgeen ernstige kath. schrijvers
in binnen- en buitenland reeds op grond
van hun studiën betoogd hadden. Ook ten
aanzien van den onevenredigen invloed van
Joodsche elementen in de wereld-vrijmetselarij. Maar er worden ook vele nieuwe bijzonderheden gegeven op grond van de jongste vondsten in de met beslag belegde
..tempels". Belangwekkend zijn de opgaven
omtrent de Joodsche Bnai-Brith-loges 'O
Nederland, waaruit te berekenen valt, dat
dezen nog 200 leden telden, en dat ca. 6,75
pet. daarvan tevens deel uitmaakten van de
Ned Vrijmetselarij. Zeer juist is ook he»
onderscheid, dat er gemaakt wordt tussche»
Germaansche en Romaansche vrijmetse-

Tsjechische kronen

.

(oude schulden)

Dinar (oude schulden) 3.43.
Dinar (nieuwe sohu'den) 4,23.
Turksche ponden 1,45 1;4.
Lewa 2,30.
Pengö (oude

schulden)' 36.519.

Pengö (nieuwe schulden) 45,89.
Zloty (o:üde schulden) 35,—.
Zloty (nieuwe schulden) 37,68.

6,42-
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meter lager op zijn stijve witte front te
zakken.
„Tot onzen onnoemelijken spijt zijn
we heden niet in staat een biefstuk te
leveren", zegt hij plechtig, en wuift verspijskaart,
ontschuldigend met de
„de slager heeft ze niet gebracht."
En om zijn afkeuring over het onbegrijpelijke en lage gedrag van den
slager te kennen te geven, haalt hij misprijzend een schouder en een wenkbrauw de lucht in.
„Jakkes", zegt. nog steeds de linksche
dame, die er overigens uitziet of ze in
2 April.
Voor het Duitsche landgerecht hebben dezer dagen testaat is tien menschen tegelijk van de
eftstaan «en 57-jarige gepensionneerde burgemeester uit Indië M. van D. wonende been te praten
„hij lus-alleen maar
biefstuk! hij is dr zoo aan gewend."
ie gj^ter en een 25-jarige chemiker, L. E. destijds leerling aan de Middelbare KoloniaI°el aldaar. Beiden bevinden zich sinds 30 November ta voorarrest.
De ober knikt aartsvaderlijk en knipt
een denkbeeldig pluisje van het smetverhoor zeide beklaagde Van D., een gevangenisstraf van twee jaren en zes telooze damast.
een avon<i e6n PB^ met ongeveer 300 maanden.
In volledige overgave gebogen over
D» raadsman der beklaagden, mr. Wijcker- de spijskaart overleggen de dames in
by hem werd thuisbezorgd. Door
heeft hij niet kunnen zien, wie held Bisdom, merkte ta zijn pleidooi op, dat een taaltje, dat ver verwijderd is van
ti*
daarvan was.
de christelijke naastenliefde ta Nederland ons theoretisch „algemeen beschaafd"
steeds zeer groot is geweest en altijd hoog is en besluiten op twee Wiener Schnitzels
gehouden. Daarom noemde pleiter het ook en een plat van 2,50.
r* brochures richtten zich tegen de
verklaarbaar, dat de maatregelen tegen de
«Midelfcog van de Joden ta NederDe ober noteert, en buigt, en verwijI
pijnNederland
vrijheidlievende
en _jj bevatten een aansporing
dert
zich statig als een hoogepriester.
Joden ta het
1 de ambtenaren, om, alvorens te
lijk s_jn ontvangen. Want het betreft hier,
aan het verzoek om medealdus pleiter, geen ophitstag tegen DultschDE PEKINGEES KEERT TOT
land, doch zuiver een geestelijk vraagstuk
*erking bij de vaststelling van de
HET LEVEN TERUG
fl*ottteit der Joden, eerst hun geween daarom hebben beklaagden gemeend, aan
Eenige oogenblikken later verschijnt
te raadplegen.
de vexspr-ddtag van de brochure te moeten
mediewerken. Volgens pleiter heeft beklaagde hij weer ten tooneele, gevolgd door twee
Fc,. .*«_ai__gr van de brochure heeft beklaagde Van D. g-ensztas aangespoord tot tegenstand andere, lager geplaatste hoogwaardigIn dit licht bezien noemde pleiter de ge- heldsbekleeders, beladen met schotels
laten komen en dezen verzocht de
\\^ zioh.onder
vraagde
straf ongehoord zwaar en hij vroeg waaruit heerlijke geuren opstijgen. De
de leerlingen van de koloniak ijj?6
pekingees, die tot nu toe seniel en in
daarom clementie.
uit te deelen.
nog uitvoerig zijn volkomen onverschilligheid naar den
D.
beklaagde
Nadat
Van
f^hter, de heer Joppich, wees naar
&&1H
uiteengezet, heeft grond heeft zitten staren, keert tot het
1* tün€ van deze uitlatingen den beklaag- zienswijze als christen had
ijtw
ep, dat ta de brochure zeer hatelijke rechter Joppich vonnis gewezen en daarbij leven terug, en geeft van zijn aanwezigheid blijk met korte schelle blaf jes en
"Jij, 'to-en voorkomen over het Duitsohe Van D. veroordeeld tot een gevangenisstraf
rukken
aan zijn riem.
°ver den Rüksccnunissaris en over de van een jaar en zes maanden en beklaagde
De
schotels
worden onder het gebruibeiden,
van
jaar
voor
met aftrek
genomen maat-egelen. Nu be- B. tot een
kelijk
ceremonieel afgeladen en iedere
aich met deze brochure te toun- voorarrest.
-j^r^jregt,
dame
krijgt
een prachtige goud-gebakmotiveertog
jereenigen,
In zijn
van dlt vonnis wees de
kan worden aangenomen, dat
ï_U
**e hatelijkheden onderschrijft en ze, rechter er op, dat geschriften ais de onder- ken Schnitzel voor zich staan; op den
*ajJ <» verspreiding der brochure te bevor- havige zeer gevaarlijk zijn voor de orde en dienschotel rust nog de bestelde plat.
Resoluut verheft het helblonde schilJW veor sijn rekendng heeft genomen. rust ta een bezet gebied. Het Jodenvraagstuk derij zich van
haar zetel, grijpt de plat,
8*0* ontkende, dat de brochure be- is ta het nationaal socialistische Duitschland
'm naast zich op den grond.
bevat. Wel staan er harde waar- eens en voor goed opgelost en het is een groo- en zetpekingees,
V^Wngen
De
dle nu ieder vertoon
<lijj** m. welke, wanneer beklaagde de bro- te fout ta het buitenland geweest, dat men van onverschilligheid
heeft laten varen,
geprobeerd
-1 hebben geschreven, wellicht iets nooit
heeft zich vertrouwd te plant
behagelijk
er
een
van zijn vooromschreven zouden zljn, maar ta het maken met de grondslagen van het nationaal' pooten in en valt aan met
korte sioevan deze waarheden heeft be- socialisme en dat men zich nta-mer heeft
geluidjes.
berende
geen
de
beteekenivan
het
Jodenverdiept
to
optreden
of ophitsing tegen het
bijj^fl»ü* Rijk
De kellners staan een oogenblik verof tegen den R .__--m_______s vraagst/uk.
*Ssw
bluft, maar met een onverstoorbare rust
dirigeert de Ober de processie terug naar
GEEN RELIGGIEUZE KWESTIE
de keuken. En niet voor dat de keuDit probleem is geens-tas een religieuze kendeur geluidloos achter hen is dichtVERSPREIDINGGINGNIET DOOR
kwestie, zooals het helaas nog al te vaak en gevallen wordt de ober mensen!
„Als ik dat verd... geweten had"
B. gaf eveneens toe, het met den ook thans nog weer, wordt voorgesteld, maar
het is een rassenvraagstuk, dat dringend om siste hij, „had ik een schotel met afval
tjjwT^ der brochure eens geweest te zijn en oplossing
vroeg en door rJuitschland tot op- laten opmaken."
"i heeft hij de verspreidtog ervan op
lossing is gebracht.
-t jpoomen. Van deze verspreiding is echDaarnaast heeft dit vraagstuk interveel gekomen, want, nadat eenige
s
nationale beteekenis en daarom is
hadden
geweigerd daaraan mede te
RETRAITES
**t_Z 1*
het vanzelfsprekend, dat ook ta de
Ij«tjr?> het meerendeel der brochures verOnderwijzeresscn-Rctraite.
bezette gebieden de verderfelijke invloed
van
t
toternationale
Jodendom
dr. Koblitz betitelZooals reeds bekend ls gemaakt zal ln het
wordt tegengegaan.
n re luisltoir deze actie als zeer e_nretraitenhuis Molenberg te Heerlen een redeze brochure wordt gezegd, dat het Daarvoor waren de genomen maatregelen traite gegeven worden voor Dames-Onderwijw
is voor den tweeden slag, het- noodzakelijk en wie zich daartegen verzet of zeressen van 9—12 April door den Z. E. Pafy*^ "^teekent, dat het Nederiandsche volk tot tegenstand aanspoort, stelt zich aan ern- ter Kolfschoten,
S. J.
om waakzaam te zijn, aan- stige straffen bloot. Beklaagden hebben door De opening heeft plaats (Woensdag) 4 uur
net anders te laat zal zyn om nog te- de verspreiding der brochure daaraan meS^.
nam. en de sluiting na de plechtigheden op
*<wn<i te kunnen bieden. In dit geschrift degewerkt, waarbij nog komt, dat het ge- Paasch-Zaterdag.
niet aangespoord tot verzet schrift verschillende hatelijke opmerkingen
1»-t
Aanmelding kan geschieden bij de Damesmaar wel tot politieken te- over Duitschland en den RiJ!_soommi___-_5 Propagandisten en to het Retaitenhuis tot
en tegenwerking bij de uftvoertag bevat. De rechter noemde een dergelijke ac- uiterlijk 5 April.
\ Tj*d
K>r de bezettende macht noodig geoor- tie bet-^u-enswaardlg, omdat zij slechts onJT
rust kweekt. Men bereikt met zulke propaSt. lgnatius te Spaubeek.
_oj_ 3,"^aatr-gelen.
*, «k
**et gebeurde voor ieder een goede ganda niets, doch draagt er slechts toe bij,
ernstige waarschuwing moge zün, dat daardoor de algemeene positie van het
s—B April Goede Week I.
9—12 Aprü Goede Week n.
vxJ^*9 dr. Koblitz tegen beide beklaagden eigen volk wordt verslechterd.
15—18 April Ambachtsschool Heerlen.
19—22 April College Sittard I.
inzake de prijzeïfc Joonen, omvang en rich.22—25 April College Sittard IL
PRODUCTIE-SALGEN ting
van de productie e.d. maar tevens in26—29 April Schin ve'd, Limmel, Klimmen.
zake den omvang van den factor arbeid.
3—6 Mci Credo Pugno I.
Want werkloosheid en het werken van min6—9 Mei Centrale Werkplaatsen van Heerder dan 48 uren per week is niet te verlen, Kerkrade en Maastricht.
eenigen met productieslagen. Men is er van
10—13 Mei Brunssum.
meer
overtuigd, dat het front, dat thans ta den
17—20 Mei Heeren Mijnbeambten I.
24—27 Mci In bespreking.
landbouw gezonde toestanden schept straks
31 Mei—3 Juni Credo Pugno n.
ook gevormd wordt to andere bedrijfstakken
met alle goede gevolgen daarvan voor de
7—lo Juni aerwinselen, Voerendaal c.a
2 Aprü.
Ben redacteur arbeiders.
plaatsen.
er W AN-P- bad een onderhoud met den Wanneer wij thans nog enkele categorieën
Manresa te Venlo.
commissaris van 't N.V.V. arbeiders in het bijzonder beschouwen,
? v^oudenberg,
11 Productieslag 1941 en het belang
dient allereerst te worden opgemerkt, dat
April
s—B
Goede-Week-Retraite I. (gerety*nJJ voor de arbeiders.
elke arbeider ten plattelande de ontwikkeserveerd).
allereerst het verband tus- ling van den slag met belangstelling zal
h^ett_eerarbeiders
9—12 April G-ede-Week-Retraite II (gereto het algemeen en den waarnemen. Hij merkt met groote voldoev^Uch
serveerd.
aldus de heer ning, dat het platteland thans bij de stad
J^dpr,?lB* beschouwen,
April Mulo (hoogste klassen) (ta
22—25
wban_ g' ~~ dan bezien w" feitelijk net niet langer wordt achtgesteld, terwijl dé bespreking).
v^t__ tusscnen volk en productieslag, landarbeider zijn positie belangrijk zal zien
26—29 April in Roermond Boxmeer.
art>eider> de werker in het volk verbeteren.
van het grootste, het voomaamRetraitehuis Kapellerlaan
Hij zal niet langer de werker zijn, die
tn
"machtigste deel.
zijn arbeidskracht verhuurt aan den werkRoermond.
weten dat deze slag niet ge- geven en waarop steeds voor een groot ger!VetS JJ,Werkera
or(3t door landarbeiders en boeren
9—12 April Goede weekretraite voor dadeelte de risico's van het bedrijf werden afeeI ' er°epsbelang
'onderwijzeressen.
mes
zij
dienen,
te
weten gewenteld. Hij wordt medewerker to een
v bet gaat om
15—18 April Dames onderwijzeressen.
de teelt van voldoende hoogst belangrijken en goed geleiden^ be19—22 April Jonge meisjes Weert.
al de werkere in Nederland. drijfstak, waarin van crisis nooit meer
«at ba_Voor
1 een stysine van het loon, indien sprake zal zijn. Sterker gezegd: hij zal op
26—29 April Gereserveerd voor Manresa,
29—1 Mei Jonge meisjes.
niet voldoende voedsel zou zijn te den erenaam boer aanspraak kunnen ma6—9 Mei Verloofdenretraite.
ken. Hij zal het eerst doordrongen worden
13—16 Mei Huismoeders Kapel ta 't Zand.
van de groote taak, welke rust op eiken
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arbeider in de volk-gemeenschap.

Brochures uit het donker.
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De ontvanger was het er mee eens en gelastte

Reeds tientallen van
miljoenen lijders aan

Rheumatische

jaren

GEMENGDE BERICHTEN

werden

pijnen

over de heele wereld, door Kruschen van
dit lijder verlost. " Neem toch óók

Volgens een te Kaapstad binnengeEen vijftiental kinderen waren aan
komen bericht is in de Zuid-Afrikaanhet spelen in een onbewoond huis te
sche nederzetting Balalakraal, brj de Meulebeke (Vlaanderen). Metselaars
Kalahari-woestijn, een geheimzinnige hadden er den ganschen dag in gewerkt

verspreiding. - Thans tot anderhalf jaar en
een ander tot één jaar veroordeeld.
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Feestmaal voor „lieveling”
terwijl tallooze gezinnen
gebrek lijden
De gedempte rhythmlsche muziek van
het strijkje dringt door tot in de verste
hoeken van het restaurant. Boven de
tafeltjes werpen de schemerlampen een
intiem rose llcht over 't witte damast,
met fleurige lichteffecten op het matglanzende zilver, schrijft de Haagsche
„Reside n ticbode ".
In dezen tempel van Lucullus hangen
heerlijke geuren en een spheer van behagelijke gezelligheid.
Door de tourniquet draait een tweetal mondain gekleede „dames" binnen,
begeleid door een hondje, dat een pekingees op leeftijd ls.
De chasseur schiet toe en biedt zijn
diensten aan om de „dames" van hun
stoffelijke omhulselen te ontdoen, en
voorafgegaan door den ober, die statig
en onaandoenlijk over het zachte tapijt voortschrijdt, verdwijnen zij naar
een der tafeltjes, die gedekt staan voor
het diner.
Uit het binnenste van zijn gewaad
haalt de ober een spijskaart en een miniatuur bloc-note en hij buigt zich
voorover om de wenschen van het tweetal te noteeren.

BESCHILDERD
,
biefstuk voor dat hondje
lee-

HELBLOND EN
„Hè-je een

opent de meest linksche en meest
lijke dame het offensief. Ze is heiblond
waterstof-peroxyde blond, zeggen des-

—
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en haar geiaat
kundige booze tongen
heeft de allures van degelijk
erking. De
Zle'; ook in dezen productie
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werk- grondverf met af
grn^. *
n staP to de richtng van een ober stpat een moment verrast en van
Vfa:^»
hij
1*;"
43
00110*1^!»». een arbeddsplan, verbazing veroorlooft Sm
twee centialleen leido-* wordt aegev-B mkfccncle driedubbele
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aiir

schilderz^J""

INSTORTENDE WONING BEDOLF
SPELENDE KINDEREN

KNIKKER-RAZERNIJ ONDER
INBOORLINGEN

Bij apoth.

en

drog. 1.47, 0.76, 0.41.
(Recl.-adv. no. 7000)

ONDERWIJS
EXAMEN STENOGRAFIE EN MACHINESCHRIJVEN.
De Centrale Bond van Leeraren en Leerarèssen in Stenografie en Machineschrijven te
Utrecht heeft op 27 Maart jl. te Lilbosch,
Echt een examen afgenomen in Steno en
Typen

Voor

p i s t

Kantoorty. practijkdiploma
slaagden: dhrn J. C. M Frissen,

Roermond; W P. J. Emans, Maasniel; L. M

H. Trautmann, Roermond, L. H. Stokbroekx,
Stevensweert; Fr Smeets, Fey; H L. Coenen,

Stevensweert; J.'H Vergoossen, Pey; A. A.
Wilms Maasbraoht; J. P. H. Beitserveld,
E** '
,_
Tevens de volgende leerlingen van het St.
Bcrnarduscollege: G. M. L Beisterveld. Echt,
J A Ruijter, Beemster; R. Th. I. P. M Regout* Maastricht; Th. G. Peters, Susteren;
PAL Mooren, Mo^-irecht; A. G. A. Mooren Moordrecht; G.
Hvd. Loo, Gennep,
J. F A. Houwing, N.^.negen; G J. W. Griffljn," Nuth; J J. Franken. St Jansteen; F.
„l

Dtags, Hoogeloon; P J F. Stams, Grathem,

L. D. M. v. d. Werf, Noordwijk J. H. M. Verbruggen, Mill.
Wieërs, RoerL J.

Verder de dames: O
A.
A 'J H. G Wleërs, Roermond; (met
mond;
Lof)

bezetenheid onder de daar wonende kaf
fers vastgesteld. De oorzaak van deze
plotseling uitgebroken razernij lag in
het feit, dat de kinderen van een zeneen paar
deling die was
verzilverde
doosjes met vergulde en
die laachtergelaten,
hadden
knikkers
ter door de inboorlingen werden gevonden. Er waren zelfs glazen stuiters bij
die onmiddellijk „heilig" werden verklaard en in een soort van bamboekastje door het dorp werden gedragen
bracht de
Het rollen van de knikkers
inboorlingen dermate in verrukking, dat
zen er de jacht, spel en dans voor vergaten en van den vroegen morgen tot
zonsondergang aan een stuk door knikkerden. Som-nigen gingen zoo in het
„heilig spel" op, dat zij weigerden voedsel tot zich te nemen en doorknikkerden tot zij bewusteloos neervielen.
De medicijnman verklaarde, aldus het
,Vad.", dat de knikkers met een vreeselijke macht behekst waren en kondigde groote religieuze dansen aan. om de
macht der demonen, die ln de voorwerpjes zouden huizen te breken. De knikkers werden beurtelings in het vuur en
in het water geworpen, daar demonen
bijzonder gevoelig zijn voor sterke tegenstellingen in temperatuur De feiten
stelden den toovenaar in het gelijk. Toen
het verguldsel van de knikkers door het
water en het vuur verdwenen was, fascineerden zij de inboorlingen niet meer.
alleen de glazen stuiter wfl»rd nog met
een zekeren eerbied behandeld.
Dit schijnt het tweede geval te zijn.
waarbij de bevolking van een negerdorp
is aangetast door een knikker-razernij.
Eenige jaren geleden zou zich namelijk
een soortgelijk geval in e.en iets meer
noordelijk gelegen nederzetting hebben

Voor het practijkdiploma Kantoorstenograaf systeem „Groote" dhm.:
J J. H vrehen. Echt; C. Smeets, Echt; L.
H Stokbroekx, Stevensweert, P. A. L. Mooren, Moordrecht en de dames: O L J A.
Wieërs, Roermond; A. J. H. G. Wieërs, Roermond
Alle geslaagden genoten hun opleiding bij:
Instituut R. E H 0., Dir P. Berkx, Roer- voorgedaan.
mond

1

EEUWENOUDE KANONSKOGELS
OP HET STRAND

Visschers hebben ln de buurt van Estont (Portugal), op het strand, een
aantal kanonskogels gevonden, die volgens deskundigen omstreeks het jaar
1580 gemaakt moeten zijn.
Deze kogels zijn in genoemd jaar, naar
alle waarschijnlijkheid, door de vuurmonden van een Spaansch smaldeel, onder bevel van den Spaanschen markies
de te Estoril gelegerde Santa Cruz op troepen
afgeschoten
de Portugeesche
Dit Spaansche smaldeel deed een aanval op de Portugeesche kust, welke .echter was bedoeld als een schijnmanoeuvre om het den hertog van Alva mogelijk' te maken verderop met 6000 Spaansche soldaten te landen.
Men neemt aan, dat d.e kogels door
de golven, tengevolge van den stormen
der laatste weken, op het strand zijn
gespoeld.

en de woning stond open.

Plotseling
bezweek een muur en
stortte met een oorverdoovend lawaai
in. Tijdig konden nog vele knapen ter
zijde springen, maar vier van hun makkertjes werden onder het puin bedolven. Op hun hulpgeroep snelden personen toe, die de kleinen uit hun neteligen toestand bevrijdden.
Onder de slachtoffertjes bevinden zich
twee jongens van vijf en zes jaren, die
armen en beenen braken Ook twee andere jongens werden vrij ernstig gewond, terwijl enkele andere kinderen
schrammen opliepen.

CLAXON REDT HET LEVEN
VAN CHAUFFEUR
De chauffeur van een Turksche groothandelaar te Istanboel had de gewoonte om als hij bezig was kleine herstellingen aan de auto te verrichten, den
motor te laten loopen, om zoodoende de
garage wat te verwarmen. De eigenaar
van de auto had den chauffeur er reeds
verschillende keeren opmerkzaam opgemaakt, dat dit heel gevaarlijk was, omdat de afgewerkte gassen niet weg konden. De chauffeur lette echter niet op
dezen goedgemeenden raad, wat hem
onlangs bijna het leven heeft gekost.
Hij was namelijk weer met den loopenden motor aan de auto bezig, toen
hij door de uitstroomende vergiftige
gassen buiten bewustzijn geraakte. Gelukkig voor hem viel hij tegen den
claxon aan, die onmiddellijk in werking
trad. Door den aanhoudenden toon van
den claxon werden de andere bedienden
er opmerkzaam op gemaakt, dat er in
de garage iets niet in orde was, en zij
kwamei. nog juist op tijd, om den chauffeur te redden.

BELASTING BETAALD MET
DOODE MUIZEN

Het zal wel niet dikwijls voorkomen,
dat de belasting doode muizen in betaling aanneemt. Doch in de Indische
stad Bombay kan men zijn belasting
betalen door het inleveren van een zeker aantal doode muizen Een groot deel
der bevolking bezit zeer weinig geld en
gaat nu ijverig op de muizenjacht. Dit
was
hard noodig, want deze knaagdie7004)
(Recl.-adv. no.
ren hadden zich in schrikbarende mate
vermenigvuldigd, zoodat zij niet alleen
ds bezittingen van de menschen aanvielen en vernielden, doch zij brachten
tevens een groot gevaar voor de gezondheide mede. Daar alle oproepingen om
Zaterdag 5 April 1941
medewerking tot het verdelgen der dieHILVERSUM I 415,5M.
ren zonder resultaat bleven, besloot men
doode muizen te aanvaarden voor betaNederland-cih Programma
ling
van belastingschuld. Het stads6.45 Gramofoonmu-iek. 6.50 Ochtendgymbestuur
is thans over de resultaten zeer
nastiek. 7-00 Giamofoonmuziek 7.45 OchtendBEDELARES
tevreden
en is van plan om bij voor8.10
GeSCHATRIJKE
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stad
In de
Eigen
opgelijke
maatregelen
10.00
8.45
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te nemen.
ANP.
stierf een 76-jarige bedelar.es. De oude
namen. 12.00 Omroeporkest. 12.42 Almanak.
afalleen
in
geheel
een
12.45 Nieuws- en economische berichten ANP. vrouw huisde
nut.
1.00 Omroeporkest. 1.30 Orgelspel. 2.00 Tuto- gelegen
DERTIG JAAR LANG GEEN
De eenige verwanten, die zij nog haa,
lxmwhalfuurtje. 2.20 Licht gevarieerd proen
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Weenen
(Uitzending
buitenland,
voorte
Bijbellezing
gramma 4.00
leven ln het
4.20 te Sjanghai: Na het overlijden van de
bereid door de Christ. Radio-Stichting).
In een klein dorp ln Joegoslavië leeft
Pianovoordracht. 440 Duitsche les (ta hoor- bliikbaar in groote armoed» ._rkeerende een eigenaardig
echtpaar. Deze beide
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waren zij getrouwd, voordat er een hoogvan den dag ANP. 7.15 GTamofoonmuziek. 7.45 kostbare sieraden, zooals armbanden, loopende ruzie ontstond, waarbij de
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Nederlandsch Programma.
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een afdoende beveiliging gevonden.
Amusela4.00 Gramofoonmuziek. 4.10 Groot
cabel bevestigen, maar
eer
sterken
In
het
bovenste gedeelte van de papiervroolijke
Klaverblad."
mentsorkest en „Het
op, omdat deze mand bracht
hij een snijtoestel aan, dat
(Uitzending) ter gaf hij dit denkbeeld
5.00 Cyclus De bijbel als boek" Kerkcomité)
kabel door de sterke zeestroomingen zou ieder in de mand geworpen stuk papier,
voorbereid door het VriJz. Prot.
beoogt
al is het nog .oo klein, ln niet meer
5.15 Nieuws, economische en beursberichten kunnen worden gebroken. N.en
stalen
een
lossen
ANP. 5.30 Philharmonisch kwartet. 6.15 Gra- nu het bouwen van
aaneen
te voegen snippertjes versnijdt.
mofoonmuziek. 6.45 Reportage. 7.00 Gro- kogel met 8 cm dikke wanden, waarmede Het werk wordt zoo voortreffelijk verningsch praatje ANP. 7.15 Disco-nieuws. 8.00 de bodem van de zee tot op een diepte
er practisch niets anders dan
Nieuwsberichten ANP. 8.15 De spiegel van van 4.000 meter zou kunnen worden be- richt, dat
overblijft.
confetti
dag
of gramofoonmuziek 8.30 Nederl. Kaden
moeten als balmerkoor en strij „ensemble. 9.25 Gramofoon- reikt. Aan dezen kogel metaal-reservoirs
(Recl.-adv. no. 7001) muziek. 10.00 Nieuwsberichten ANP. sluiting. last trechtervormige
worden aangebracht, wier gemagnetiJEUGDIGE DIEF VOND BIJ DE
seerde inhoud bij het ipstijgen door
POLITIE GEEN GELOOF
magnetiseering uit de onderzeesche verpolitie, te ".otterdam, he.ei. een 16De
verwijderd,
worden
blijfplaats kan
gearresteerd,
die in
schrijft „De Dag" te .ntwerpen. De -jarigen jongen
bij een expeditiebedrijf. Voor
dienst
was
bijzonder
synthezouden
uit
vensters
deze firma heeft hij dezer dagen een
tisch glas worden vervaardigd. De accuaantal kwitanties geïnd. Het geld, een
mulatoren moeten een zoo sterken ver- bedrag
van 110 *ulden, zoo kwam hij de
lichtingsstroom leveren, dat men zelfs
politie ln het bureau aan d.e Nassaudiep onder water kan fotografeeren
mededeelen, had hij onderweg verProfessor Piccard zal zich bezig houden kade
Zijn verhaal kwam de politie echloren.
den
inrichting
van
met de technische
voor, zoodat de jongen werd
ter
verdacht
stalen
ingerichten
voor twee personen
volgenden dag bekende
kogel. Hij zal, zooals hij het zelf zegt. opgesloten. Den
zijn
gaten
in
binnenzak en in de
hü
hoopt
binnende „chauffeur" zijn. Men
voering van zijn las te hebben gemaakt,
aanvang
proeven
een
eerste
kort met de
om het te doen voorkomen, alsof hij
te kunnen nemen.
het geld had verloren. In werkelijkheid
een
had hij het echter aan een vriendje gegeven, die. om het verliezen nog aanWATERSTKOOMEN
ONDERAARDSCHE
en een
nemelijker te maken, een advertentie ln
DRINGEN NAAR BUITEN
een dagblad heeft doen plaatsen, waarDe berg Kraljewo Brdo, op wiens hel- In het zoek raken van het geld werd
stad Tetowo
lingen de Zuid-Servi_che
eerlijken vinder
gelegen is begint van plaats te verande- medegedeeld en den
terug
werd
het
te Drengen jij
ren. Groote aardmassa's zijn in beweging verzocht
den
vriend werd
Bij
expeditiefirma.
de
zoodat
diepte,
gekomen en glijden in de
beslag genomen, alleen een
zij de geheele stad bedreigen. Sedert het geld inontbrak. Daarmee was
de admige dagen kan men een gestommel klein deelbetaald.
vertentie
aardbeving
aan
een
doet
dat
waarnemen
ben
man, met een snor
denken en uit het binnenste van den
een paar pannenborstels,
berg voortkomt. Eenige huizen hebben
STOKJE IN DE AARDE WEES DEN
op
hunne ligging reeds dermate zien verBEGRAVEN „SCHAT” AAN
voorgrond om te
zrj
één
meter
van
hunne
anderen,
dat
van een
Een pakjulfrouw, die werkzaam was
-orspronkelijke standplaats weggeschonieuw geheim.
ven zijn. Meer dan 40 woningen zijn zoo in een pakhuis aan de Frederik Henernstig beschadigd, dat zij ontruimd moes drikstraat, te Amsterdam, kwam tot de
rent met een auto te
ten worden, andere zijn reeds ingestort. onaangename ontdekking, dat uit haar
In bepaalde huizen is onderaardsch wa- tasch ’4.50 was verdwenen. Z"< deed
weg
op
j' ' '
l
ter in de kelders gedrongen: men ver- aangifte van de vermissing va; het geld
onderstelt dat zich in hel binnenste van en hee] spoedig kon de politie, die een
der. berg een onderaardsch meer ge- onderzoek instelde, den dader achtervormd heeft, dat den berg ondermijnt en halen, een elfjarigen longen, die een gede aardmassa's doet instorten. Het ge- deelte van het geld had versnoept en
vaar bestaat, dat de geheele stad door de rest had begraven bij een schuilkelden „wandelenden" berg vernield wordt der. Om gemakkelijk de plek te herkenDe toestand waarin de bevolking verkeert nen, waar hij het geld had verstopt,
is zeer netelig, daar volstrekt geen maat- had hij een stokje ln de aarde geplant.
regelen getroffen kunnen worden om een Bi.i toeval kon de" politie her» betrapdreigende ramp te voorkoraen.
pen, toen ni- aan net schatgraven ■
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FLOKKIE ZAL WEER OP HET TOONEEL
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treedt thans
helpen bij het oplossen
De beroemde detective raakt
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LUXE-AUTO'S
niet ouder
dan 1936. Br. onder no.

PLAATSING UITSLUITEND TEGEN VOORUITBETALING

te

koop gevr.

IN PAKKEN VAN 500 GRAM TEGEN INLEVERING VAN 2 RIJSTBONNEN.

7035 bur. v. d. blad.

R. K. JONGEN

z. a. als bloemist- tuinman, ook voor andere

b.

werkzaamhedeii, b.v. huiswerk of magazijnwerk. Br.
onder no. 2100 Bijk. Limburger Koerier Roermond.

2 BESCH. JONGEDAMES

(zusters) b.za. v. terstond
als hulp in een deftig pengoede referenties.
sion,

voor Heerlen. Br. o. no. 68
bur.- dezer.

DANSORKEST
gevr, voor Paaschmaan-

dag.

beek.

Hoeve A 21, Spau-

7017
LEERING-MONTEUR
gevr. 18-20 jaar liefst enIcele jaren aan het vak.Omg. Brunssum.
Garage Sanders,

Aanm.
Bruns7981

sum.
CHAUFFEUR-MONTEUR
gevr. v. vraohtw. door

AANHANGWAGEN

BEKWAME WAGENNET DAGMEISJE
gevr. van 8 tot 8. Adr. Kon.
maker en een aank. wagemm. gevr. Mach. HoutClovisstr. 57 B, Maastricht.
bew. A. Pelzer, Wittem,
70
Rijksweg 380.
7033
DAGMEISJE
voor direct gevr. Akerstr.
KAPPERSBEDIENDE
12, Heerlen.
627
gevorderde of vergevorderde voor terstond gevr.
DAGMEISJE
(intern) bij Th. Seuren,
Dames- en Heerenkapper, voor direct gevr. Aanm.
Horst.
6964 Akerstr. 188, Hoensbroek.
6966
2e JKAPPERSBEDIENDt
NET DAGMEISJE
gevr., tevens nette leerj
Loon en veel verval. W. gevr. Ta kl. gezin zelfst. k.
w niet ben. 18 jaar voor
Geurten, Akerstr. 54, Heerlen.
608 1 Mei. Battalaan 84, Maastricht. Aanm. na 6 uur.
66.
KAPPERSBEIDIENDE
gevr. v. terstond
goed
R.K. DIENSTMEISJE
kun. scheren en knippen. gevraagd, bekend met de
Alfred,
FranquiMaison
keuken, n. b. 20 j„ v.g.g.v.
netstr. 4. Maastricht. 33 Jai ssen-Baggen, Rijksweg
Hk. Raadhuislaan no. 22,
2e BEDIENDE
Geleen.
6816
leerling gevr. Kapen/of
salon „WUly" Markt 26,
DIENSTMEISJE
6930 gevr. voor d. en n. z. a. t.
Geleen.
ir>. Batterijstr. 52, MaasLEERLING KAPSTER
tricht.
54
of 2e kapster gevr. WilDIENSTBODE
lemstr. 10a Heerlen. 525
»evr., goed kunnende werNAAISTER
sen en koken, liefst intern.
gevraag* in vasten dienst Loon f 19.—. L. v. Reyen,
om zelfstandig confectie- -kerstr. 26, Spek'heide.
broeken te maken, wordt
7991
opgeleid.
zo nodig
H.
BIJ BRIEVEN
Schiffeleers, St. Servatius76 op nununer-advertentiër,
weg sa, Maastricht.

WINKELINVENTARIS

te k. aangeboden. Toonbank, rekken, snelweger
merk ..Avery" zoo goed
BEJAARD MAN
als nieuw. Eindstraat 8, gepensionneerd
zoekt zitSchinveld.
7980 slaapkamer met voll. pens.
omg. Stm. Emma. Br.
DAMES- EN HEERENo. tio.
kleeding. Nieuwe moderne met prijsopgave
Agt.
Limb.
Koer.
7018
Heerencostuums en Damesmantels. Enkele over- Hoensbroek
jarige goedkoop- op punten. K. Werniek, Rumpenerstr. 48
(Bovenhuis)
Brunssum.
6358

.

v

6"i 7

7032 str. 10 Maastr.

.

gevraagd. HEKKENS' IJZERGIETERIJ, Tegelen.

KOOPMANS' BAKPOEDER.

AGENTEN
gevraagd,

g gen bij Technisch Installatiebureau JOH. WEBER, Francis~ canerstraat 40, Bleyerheide,
relefoon 2597.
1503
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heeft U bij ons niet noodig
toch is al Uw kleeding *cc p S
nieuw, indien U ze
chemisch laat reinigen.
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, Accountantsbureau

WITTE
194,

St. Antoniusbank

„TRILECTRA"
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43, Heerlen,
Bemelen Geleenstr.
AFHALEN
5043
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.
SLAGERIJEN
BANKETBAKKERIJ^"
MELKHANDEL

T, Jl

Limb. Koer.
\, schap
onder no. 6913.
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HET VAK DER TOE-

NET KERKRADE (K 4445)
2237 MAD. H. CORDEA-CLASSEN, Verloskundige,
Kampstraat 169. SPEKHOLZERHEIDE.

Vraagt vrijblijvend offerte

Noteer deze nummers, zg komen nog niet m ien
Telefoongids ooor }

J. KASDORP

.-

ZIEKENHUIZEN

en kIOOSTÏ^

ROOMIJSVRIEZERS
b*e**oeling e_*

Techn. Handels Bnrean

Meerssenerweg 166

Reclametekenaar,
--ntwerper, ReclametechReclame-adviseur,
nicus,

tomst!

MAASTRICHT

prospectus.
HAKO Schriftelijk Onder"7979
wijs, Brunssum.
Vraagt gratis

EEN
vindt

HOLMAN DAY

LEVENSPOSITIE

Gij in deze gemotoriseerde tijd' na het volgen van onzen schrift.
cursus ta Anker- en elec-

>

Telefoon 2778.

Voor opname in deze rubriek wende men zich tot de
kantoren oan den Limburger Koerier.
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Met zorg behandeld worden! piepte
man,
met toegeknepen oogjes. Nou, ik
de
geloof zoo dat jij nog niet veel van de
wereld gezien hebt, dat je niet weet wie
ik ben. Zeg, pakken jullie met je tweeën
dien man eens beet, dien zullen we zoo
weer op de been hebben. Je kent me
niet, hè? Profeet Eli, heelmeester van
nature, ziekteverdrijver, de Wonderdokter,
ik zou zeggen dat dit de eerste
keer is dat je achter moeders pappot vandaan komt. Zeg, pakken jullie MacLeod
eens op.
Toen Wade weer tusschen beide wilde
komen pakte Ide hem beet en nam hem

—

drinken zijn kruidenthee en laten hem
beenen zetten en ziekten weg tooveren,
het gaat allemaal best en hij wil van
niemand geld aannemen.
Vier man droegen MacLeod naar een
van dc wagens. Zijn voorhoofd bloedde,
maar door dc plotselinge pijn van het
zetten van zijn arm was hij weer bij be-
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leider voor den veehandel.
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uit Hoevelaken, spreekt over belangrijke problemen van den boer.
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de administratie van dit blad.
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ledere boer, slager, veehandelaar, molenaar,
hoefsmid enz. moet deze vergadering bijwonen.
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Zoveren jubileum van dtor. P. de Clercq, als ambtenaar bt) d» belastingen te Roermondl Na de huldiging
(foto
een groepsfoto gemaakt van den jubilaris temidden van zijn superieuren en collega».

wustzijn gekomen.

—

Zoo hebben jullie het afgemaakt ?
vroeg dc Hon. Pulaski, die weer ten tooneele verscheen. Wat heb ik je gezegd
MacLeod? Luister in het vervolg maar
beter naar mij.
Luister u liever eens naar mij, hijgde Mac Leod. Dit is niet afgemaakt; hij
apart.
hij,
maar,
man
zei
of ik mijnheer Britt. Als hij met u meeLaat dien ouden
hij is niet heelemaal wijs, maar hij heeft gaat blijf ik hier niet. Als u op hem gemeer verstand van zieken dan de meeste steld is kan u hem krijgen, maar niet
met mij samen. En u weet wat ik als Baas
dokters die hier komen.
een
slag
en
waard ben.
Ze hoorden een doffen
Dat meen je niet, protesteerde Britt
kreet van pijn van MacLeod.
Dat is al weer klaar, zeide Ide. Hij zichtbaar verontrust.
Ik mag doodvallen, als ik het niet
woont nu al twintig jaar alleen op Tummeen.
bledick, en ik vermoed dat er een of
Ik kan gemakkelijker een chaney
andere geschiedenis achter zit, maar wat
dan een Baas krijgen, zei Britt, die
achter
kunnen
zijn
is,
het
daar
we nooit
komen. We noemen hem profeet Eli en zijn gewone gave om snel te besluiten
luisteren naar zijn voorspellingen eg wg alweer .ter_gge_jegen had, half in zic-ft- ■

—

—

—

—
—
—

Iman

zelf. Hij stoof op Wade at. Je moest maar
liever weer naar huis gaan, jongeman,
je hebt te veel van een koningstijger om
voor dc betrekking bij mij geschikt te
zijn.
Hij keerde Wade den rug toe enf begon

met instructies te geven voor dc verdere
reis. Wade bleef met een gespannen blik
dc wegrollende wagens nakijken.
Nu, dat is weer echt iets voor Brit*,
hoorde hij Ide achter zich zeggen. Die
zal een eiken boom kappen om over een
beekje te komen en als hij erover is den
boom laten liggen.
Ide deed een paar stappen achterui.
en monsterde Wade als een slager op dc
markt een varken of een koe.
wilt
Meneer Wade, zei hij eindelijk,
gaan?
u even mee naar binnen
Toen ze in het kantoortje waren, perste
dc winkelhouder zich in een stoel met
een hooge leuning, keek Wade nog eens
opmerkzaam aan en zei toen:
Kijk eens, ik heb een paar stukken
boschgrond, en ik heb het recht gekocht
er te kappen, maar eerlijk gezegd heb _ik
er niet veel aan, zoolang Britt en zlJn
menschen dc dammen gebruiken zooals
ze nu doen, waardoor ze den heelen waterstand in handen hebben. Ze hebben
er het recht wel niet toe, maar dat maakt
el
voor hen geen verschil; nu heeft U
alles
geen verstand van houthakken met
wat er aan vast zit, maar iemand als u
met een goed verstand kan dat heel 8a
leeren. En u hebt vandaag laten zich dat
er één ding is dat u niet hoeft te leeren
en dat is hoe u iemand ontzag kan inboeen dat, is zooals dc zaken nu
zemen
staan, wel zoowat het voornaamste bier.
Wat ik u vragen wou is dit: wilt V een
baantje hebben %

—
—

,

Lena*^,

—

Als beroepsbokser ? vroeg Wade
norsch.
Nee, meneer, maar als iemand, die
den moed heeft hier op zijn recht te
staan. Dat klinkt misschien wat vreemd,
maar u hebt in het laatste halfuur een
reputatie gekregen, die voor den man,
die vin dienst neemt toch zeker een
10.000 dollar waard is. Je kan met die
houthakkerij flink geld verdienen, maar
dan zul je niet van onderaf moeten beginnen en je moet over goede krachten
beschikken. We zijn als voor elkaar geschapen. U kan misschien nog jaren
wachten, voor iemand u zoon baantje
aanbiedt, en ik vind misschien nooit weer
iemand, die zoo geschikt voor het werk
is. Ik weet wel wat voor inlichtingen ik
krijgen zou als ik naar u informeer, u
lijkt me een eerlijk mensch, eindigde hij
met die oprechtheid, die de menschen in
zulke streken eigen is.
En toen begon Ide, aangemoedigd door
een stilte die een gevolg was van Wade's
Verbazing, cijfers te noemen. Nog een
half uur luisterde Wade met gespannen
aandacht en na nog een half uur zette
hij zijn handteekening onder een voorloopige overeenkomst, die dienst zou
moeten doen tot een jurist een meer uitvoerige zou opmaken.
Den volgenden dag werd Cristopher
Straight om advies gevraagd.
Er is geen plekje in de bosschen dat
Cristopher niet kent, zei Ide. Veertig
jaar gids en ontginner, dat is heel wat.
Wade keek den man strak in het gelaat, toen hij hem de hand gaf, en de
blik, dien Cristopher hem teruggaf, was
voldoende aanbeveling. Daar hij wist dat
Straight zijn metgezel en gids zou zijn,

—

" —

—
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INRICHTEN, BIJHOUDEN EN
CONTROLE VAN BOEKEN,

t/ /oor waterleiding en sanitaire bezoeken met licht mee te nemen
vlot verkoopend artikel. Br. m.
V werkzaamheden voor
direct en
cond.
onder no. 7034 bur. v. d. blad.
g gevraagd. Hoog loon. Te bevra-

Op kantoor te MAASTRICHT terstond gevraagd

Metaaldraaier een

JÊ &

zonder bezwaar vervangen worden
door Ondermelk.

pakje

INSTALLEURS

VRIJGEZEL R. K.
36 j. eigen boerderij z. k.
m. R. K. boerenmeisje of
Wed. 1 k. g. b. m. fortuin.
Br. m. foto aan Agent-

604 H

89 i Heerlerbaan.

gg.

Bij melkschaarschte kan de volle melk

EENIGE BEKWAME

tromotorenwikkelen (48
f 2.50 en porti).
Wegens vele inschrijvinworden uitsluitend
gen
brieven beantwoord van
hen die zich als cursist
Brielaten inschrijven.
68061 ven:
Inspectiebureau I.
,P. W. Amstenrade.
7014
consumptie-aardappels te
2 ZONNESCHERMEN
k. Stationstr. 5 bij over1,75 M. breed, voordeelig weg of Willemstr. 65 Heer__iT_n_r^nr_ii^__il
te k. J. Cilissen-Smeets. len.
616
Streeperstr. 52, Schaes637
POOT-AARDAPPELS
berg.
uit voorraad oa. EersteVERLOREN
lingen. Industrie en ande- onderhelp van paardentuig
GR. HAARD
Jaarsma te koop. Te bevr. , re soorten. J. Lempers en op Fort Willem.' Ter. bez.
Hertogsingel 63 A, Maastr. Zn.
Nieuwhuisstraat 7. Brusselscheweg 462, Caberg
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Heerlen.
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l______________s_____-___
JONGEMAN R.K.
huurkoop. Vraagt inlichtingen. Oellers, Kerkplein van gegoede fam., zoekt
14, Heerlen. Alle maten rij- centrum Maastricht gezelmet
wielbanden leverbaar. 621 lige zit-slaapkamer
ontbijt, liefst met fcuisehjk
verkeer. Br. o. no. 19 dez.
VULCANISEREN
en coveren van alle maJONG ECHTPAAR
ten Sampermans Stationboven- of ben.woning
str. 44, Maastricht, tel zoekt
of kamers te Heerlen of
4226 Fil. Heerlen Eikenernaaste omg. Br. o. no. 88
weg 16, tel. 3900 De bandenspecialisten
6508 bur. dez.
CANADAPLANTEN

'

FLINK DAGMEISJE
7022. gevr. wegens teleurstelling
5 dagen ta de week, flink
HOEDENFABRIEK
loon. H. Dekkers, Hoogstr.
vraagt 2 jongens 15 è, 16 48, Schaesberg.
7031
jaar. Soeters, a. h. VleeschNET DAGMEISJE
71
huis 15, Maastricht.
gevr. zelfstandig kunnende
FLINKE LOOPJONGEN werken grote was buitens- ■
gevr. voor direct. Haweko huis, 20—22 jaar. Platiel- ■

UITSTEKEND PANNEKOEKMEEI

Bereidt het beslag met gebruikmaking van;

GOEDKOOPE RADIO'S
weer in voorraad. Ook op

_ou_vmateria_e_____del ta
luite man nooit origineele
Z.-Limburg.
Vast werk.
getuigschriften ln Een afHUISHOUDSTER
Zonder kennis van mongevr. van 40—50 j. door schrift ls meer dan volVOS
teeren en z.g.g.o.za.t_n. alleenst. persoon leeft. 48 doende.
(beige bont) te koop, bill.
Brieven m. volledige op- j R. K. met vaste betr.
prijs .Br. o. no. 74 dezer.
gave van werkkring
en
k. niet uitgesl.
verlangd loon o. no. 7016 Wed. z.no. 609 Bijk. Limb.
Br. o.
COMPLETE WINKELvan dit blad.
Koer. Heerlen.
inventaris met kleine
electrische vleeschmachiAANK. BAKKERSKN.
ne te k. na 6 uur. Anjegevr. niet ben. 18 jaar v. gevr. R.K. MEISJE
25-30 j., bij Wed. allierstr. 68, Heerlerheide.
tersto-d. Gen. brood uit leen. Indiensttr.
1
Mei.
Br.
648.
BESTUURBAAR
INVAte varen. Adies: Boscho. no 1801 Bijk. Lima Koe- lide-wagentje te k. gevr.
straat 41, Maastricht.
rier, Venlo.
Ta prima staat verkeerend.
SINGfeR
6941.
36 salon-kastnaataiachitae te
Adres:
Klaasstraat
R. K. MEISJE
Venlo.
6928 k. Rennemigstraat 59,
2e BAKKERSKN.
gevr. Ta klein gezta, zich te
645
\ Heerlerheide.
gevr.
Wtatjens,
v. terst.
G.
F-anqutaetstr. 1 a,
ELECTRO MOTOREN
Dorpstr. 36, Amby.
84 wenden
82 te koop gevr. ook ruilen.
2 PERS. LEDIKANT
Maastricht.
Lejeune, Scharn 55, Heer. te koop. Scharnerweg 59,
BROODBEZORGER
34 Maastricht.
73
MEISJE
Tel. 2781.
gevr. Adres: Scharnerweg
78 gevraagd om aan huis te
87 Maastricht.
PIANO'S
naaien. Br o. no. 80 biur. VASTE WASCHTAFEL
met één kraan en spiegel te koop vanaf f 200,—.
dezer.
KELLNER GEVR.
ter overname gevr. Br. m. Heerderweg 65, Maastricht
voor Zon- en Feestdagen.
79
prijsopg. o. no. 81 dez.
MEISJE
Hotel Germania, Heerlen. gevr., NET
niet boven 16 jaai.
6730
voor de huishouding en GROOT KOLEN FORwinkel. Adres o. no 1501 nuis te koop gevr. geschikt
GELERNTER BlERBijk. Limb. Koerier, Kerku.
voor hotelbedrijf. Br. o. no.
gesucht.
Braverei
brauer
75 bur. dezer
Brennerei Wtw. J. Klin- rade.
kenberg, Haaren-Aachen.
MEISJE
TWEE VAZELVARKENS
6808
gevr. voor 1 dag per week.
te k. P. Slijpen, Bulkemerw.
EENIGE BEKWAME
Driessen. Julianastr. 26,
no. 14, Simpelveld.
7036
werklieden en leerlingen Brunssum.
POOT-FRlTEgevr. Carrosseriefabr. de
Bruyn, Limmel-Maastricht

t

TWEE 2e HANDS RAK4 wielen, laadvermogen 3 a
fietsen te k. i. g. st. bill. 4 ton. te koop gevraagd.
prijs. Adr. Limbr. weg 16, Br. o. no. 85 bur. dez.
Sittard. Naast oude Trie. ■
fabr.
1003

te koop, echte blauwe, op
kweekerü te zien. H. H.
van Leuven, Boomkweekerij, Meerlo. Tel. no. 2.
7015

npht___

mmmmmm^mmrm

.

deed
hem goed dezen
hebben.

man gezien te den klank van

HOOFDSTUK VII.
Misery Gore.

De twee sprongen de heele hei bij
Patch Dam over, van het eene bergje
veenmos naar het andere. Op die uitgestrekte vlakte leken ze niet grooter
dan kikkers en aan de zlg-zag-lijn, die
ze beschreven, had men kunnen denken,
dat ze dronken waren.
Voorop sprong straight, terwijl de weinige blikjes, die hun keukenuitrusting
vormden, in den zak op zijn rug kletterden.
Vlak achter hem kwam Wade, met een
rol dekens over zijn rug en cc bijl ln
leeren hoes in zijn hand. Het zweet
stroomde hem in de oogen en niettegenstaande zijn training staken zijn beenspieren geweldig.
De Septemberzon brandde op de vlakte
zoo hevig, dat hij er duizelig van werd.
Cristopher merkte het bij den eersten
steelschen blik, dien hij op Wade wierp;
met den tact van een ouden gids ten
opzichte van nieuwelingen ging hij op
een heuvel zitten onder voorwendsel dat
hij een pijp wilde aansteken. Op zijn
gezicht was geen zweetdroppel te zien en
zijn baard leek wel bevroren.
Ik schaam me over mezelf, zei de
jonge man ln een opwelling van vertrouwelijkheid. Zrjn knieën knikten, toen
hij na den laatsten sprong zijn vaart
wilde inhouden.
Het is niet bepaald of je een beukenlaantje afloopt, zooals 't liedje luidt,
antwoordde Cristopher, en het hatelijke
dat in de opmerking gelegen zou kunnen
hebben, werd mccv dan verzacht door

—
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Hü zat b&**^*
bosschen in de verte te kijken.
""JereJ>
hadden ook wel bij Tomah den and
weg kunnen nemen, maar ik dacin" $
u er ook wel genoeg van zou he f jtt
om daar maar steeds over de door j,jj
zijn stem.

**

achtergelaten boomen te loopen. T°
er verleden jaar kwam was het eel\.iji!

de beste wegen benoorden Cast° et
veertig jaar geleden heb ik v°°r
a
eerst de boomen erlangs gemerkt.
En met een beetje
hij 't kappen had de weg gespaard
nen blijven, zei de jongeman.
jji
Britt heeft juist last gegevej1
zooveel mogelijk boomen over
te laten vallen. Als ze niet met
machines gekomen zijn, zijn er not?
veel visschers en jagers langs dat
gegaan van het jaar.
«t;
1
Misgunt die oude vrek dat J"
nog, terwijl hij den grond ook all
al gestolen heeft? vroeg Wade.
Hij laat je liever van hon_er
komen, dan dat hij je toe zou
tak op te rapen dien hij wegg^iF
heeft, antwoordde de oude man *$
en zijn hand wees Wade de uitges f */
bosschen, van de hoogte vlakbij jyfi"
de bergen toe, die den horizon v?r tf«J>
Cristopher bracht zijn hand
zijn oogen en keek naar het Noorö of,
Klik, hier hebt u een geziclat
s
zei hij na enkele oogenblikken z*l
dat
Kijk, dat is Enchanted
&<P
suikerbrood, dat u daar ziet, aa
"voet daarvan liggen Ide's bosschen-
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voorzichtig.'
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da^j«^

staan^
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Limburger Koerier

MAASTRICHT

GEWESTELIJK NIEUWS
Van klooster

tot kazerne en krottencomplex

Zal de gewezen Bonnetantenkazerne omgebouwd
worden voor Kunstnijverheidsschool?

officieel. Zooals reeds gezegd, zijn de plannen de verschillende instanties, welke er
mee te maken hebben, glansrijk gepasseerd
en het wachten is nu alleen nog op enkele
maatregelen van ondergeschikte beteekenis.
Met den ombouw zal een tweeledig, volledig te waardeeren en toe te juichen, doel
bereikt worden: een historisch bouwwerk
zal behouden blijven en de Middelbare
Kunstnijverheidsschool zal een blijvende en

haar waardige huisvesting'krijgen.
De doorvoering der plannen zal dan ook
strekken niet enkel ten behoeve van de
schoonheid uit het verleden, doch evenzeer
ten behoeve van de schoonheid van heden
toekomst, welke met een doelmatig gehuisveste Kunstnijverheidsschool in de Limburgsche hoofdstad zeer zal gebaat zijn.

en

PASTOOR A. H. J. J. JANSSEN
Bij zijn zilveren priesterfeest.
SCHARN. .— Sedert vele weken ls
men in de parochie van den H. Antonius van Padua te Scharn bezig met de
voorbereidingen voor de viering van het
zilveren priesterfeest van den beminden herder, pastoor Jos. Janssen. Het
inmiddels overal bekend geworden Marmer-cabaret en het comité ter viering
van dit jubileum zijn symptomen, die
gewagen van de moeite en de vele offers, die de parochianen zich getroosten
om dit gebeuren tot een onvergetelijken
dag te maken. In verband met het feit,
dat de eigenlijke feestdag 8 April, in
de Goede week valt, is de viering uitgesteld tot den Eersten Paaaschdag. Dan
zal eerst overtuigend blijken, hoe hoog
de parochianen hun geestelijken leidsman en pastoor achten en waardeeren.
Reeds van den eersten dag af, dat pastoor Janssen zijn intrede in Scharn
deed, mocht hij zich dadelijk in de sympathie en aanhankelijkheid zijner nieuwe parochianen verheugen. Met groote
voortvarendheid en met den inzet van
al zijn gaven en krachten toog de nieuwe herder aan het werk om zijn opdracht ten uitvoer te leggen, n.l. het
stichten eener nieuwe parochie en het
bouwen van een kerk op de grens van
de gemeenten Maastricht, Ambij en
Heer. Op de manier, pastoor Janssen
aangepakt en
eigen, werd het werk
nauwelijks een jaar na zijn benoeming
in November 1935, kon in een inmiddels
gereed gekomen gebouwtje, het huidige
parochie-zaaltje, waar het Marmercabaret zijn triomphen vierde, de eerste H. Mis worden opgedragen. Dat was
op 1 November 1936. De eerste steen
voor de kerk was inmiddels op 20 September d.a.v gelegd. Een week na het
houden van de eerste H. Diensten, werd
hij als Pastoor van Scharn plechtig inMaastricht,
Ezelenmarkt
te
naar
Sepulchricnen-kerk
de
de
voorgevel
van
aan
mooie
gehaald. Intusschen vorderde het bou(Foto
Koerier).
archief Limb.
een teekening van Alex. Schaepkens (1832).
wen van de kerk uitstekend en op 12
Juli 1937 kon de eerste H. Mis in de
MAASTRICHT.
Er zijn thans werden in één jaar tijds (1672) niet minder parochie-kerk worden opgedragen.
definitieve plannen om de voormalige dan driemaal door brand geteisterd en vrijBonnefantenkazerne aan de Eze'markt wel geheel verwoest. Eerst rond 1700 werd
«m te bouwen en daarin de Middelbare eerst het klooster, en ruim tien jaar later
Kunstnijverheidsschool
te Maastricht de kerk, herbouwd. Architect van de kerk
te vestigen. Deze plannen zijn niet van was Gi'les Doyen, een in dien tijd bekend
*en allerlaatsten tijd, maar de oorlogs- bouwmeester.
omstandigheden
hadden de voorneEen kleine eeuw lang heeft het complex
mens om de voormalige kerk en kloos- gebouwen voor het werk dei Sepulchrienen
ter der Sepulchrienen een waardig her- gediend. Op het einde van de 18e eeuw
stel te doen ondergaan, opzij geschoven. was het voor het klooster en de kerk met
Thans is het ombouw-plan van de ar-' hun eigenlijke bestemming gedaan. In 1798
chitecten ir. M. P. J. H. Klijnen, den werd het klooster opgeheven, terwijl de kerk
Haag, en Jos. Muré, MAASTRICHT, als kazerne werd ingericht.
door de medewerking van de betreffende Sindsdien heeft het gebouwencomplex als
instanties van onderwi»» rilksgetiou- kazerne blijven dienst doen, totdat er aan
■wendienst en cultureele ontwikkeling, de behuizing van militt.iren andere eischen
goedgekeurd en voor uitvoering rijp.
gesteld werden, merkt de heer Muré op in
De doorvoering van de plannen om een beschouwing in het Bouwkundig Weekin de omgebouwde en herstelde Bon- blad Architectura. Het bleek echte'- wei
Uefantenkazeme aan de Middelbare nog geschikt om te dienen als woon-_aKunstnijverheidsschool een waardige, zerne!...
goede huisvesting te geven, hangt nu
Zoo lag dan het vrij omvangrijke gebouw,
nog slechts af van de meer onderge- in het hartje van onze oude stad overgeschikte regelingen op financieel gebied. leverd aan de willekeur van het lot, nog
wachtend op het werk van den sloo-De Bonnefantenkazerne, zooals zij nu nog s'.echts
per, dat bij het verval van het verwaarjT <ien volksmond heet, was in vroeger loosde gebouw onvermijdelijk scheen.
Uu-en het gebouwencomplex, gevormd door Zoover
zou het intusschen gelukkig niet
Voormalige kerk en klooster van de Zus-8 van het Heilig Graf (Sepulchrienen), komen. Wel" is de betreurenswaardige vervaltoestand, waarin de Bonnefantenkazerne
(Foto W. Mantz).
j^e zich in het begin van de 17e eeuw te zich
bevindt, nog even verlengd in den
vestigen
uit het Luikfastricht
kwamen
groote
moeilijkheid,
maar de
oorlogstijd,
se gebied.
Op 5 September van hetzelfde jaar
waarvan de schijnbare Onoplosbaarheid dit
°igens
de kroniek Van Gulpen werd het klooster der Grafzusters in de vergetelheid werd het kerkgebouw door Mgr. Dr. G.
kj
<
in tegenwoordigheid van den
3ster
va nleri dezer zusters gebouwd op de bouw- gedoken hield, het vinden van een bestem- Lemmens
heer Schoenmaeckers, deken
hoogeerw.
t,'
eener laat-middeleeuwsche verster- ming, welke het herstel van een dergelijk
llS. Het vermoeden bestaat, dat ter plaat- gebouwen-complex wettigt, werd op een van Wijk, geconsacreerd. Rond deze
nieuwe kerk had zich intusschen een
.jj bUiten de stadsomwalling van 1229, het zeer gelukkige wijze opgelost.
ontwikkeld, waarvan het
zou
zal,
„Lenculenhof"
hebkasteel
als de voor- villa-wijk
De Bonnefantenkazerne
kerkgebouw het archigelegen
prachtig
Bestaan, waar eens ook het hoogge- teekenen niet bedriegen, omgebouwd wormiddelpunt vormt. Doch de
ch-t
tectonische
gevan het graafschap Vroenhoven
v
den voor de huisvesting van de Maastricht- pastoor zat niet stil, want tot zijn vu*!%! was.
sche Kunstnijverheidsschool, welke tot nu rigste wenschen behoorde ook nog een
SePulchrienen, die in het Luiksche ge- toe gevestigd was in de oude overdekte
*>ioj<*l*vf1 gemoedelijk
toren bij de kerk, die dank zij zijn
„Les Bons Enfants" wer- speelplaatsen van de scholen aan de Her- ijverig
arbeiden en zwoegen in Septemn genoemd, hebben
met deze volksche benuss'traat, voor een deel ook in een
aa
kwam.
gereed
jj^uiding den lateren naam van Bonne- „noodgebouw" dat nu al vijftien jaar oud berHet geestelijk
leven stond in dien tijd
nt*n-kazerne aan het gebouw verleend. i's en zelfs in eenige kelders van een der ook niet stil, want
door de ijverige bekerk en het klooster, welke daar in de aangrenzende scholen!...
moeienissen van den herder werden er
eeuw werden gebouwd, zijn niet alleen Het is eigenlijk onbegrijpelijk, dat een volksretraites gegeven, tridua en vorlang, thans ongemingsweken gehouden, die alle een ono^, historisch oogpunt van belang maar dergelijke toestand zoo
in architectonisch opzicht.
blijreeds,
heeft
kunnen
gekend succes hadden. Een bloeiende
veer vijftien jaar
maar
van de Katholieke Actie is een
afdeeling
alleen;
school
e
de
bestaan
niet
gebouwen konden door de Sepulchrie- ven
ï,
aan onder, inte- sieraad voor de jonge parochie, terwijl
niet
gelukkig
ging
met
er
nu
gebouwd
hoofdzakelijk
dé
worden
-1iri
tot bloei. Maar de het vrouwelijk jeugdwerk op een hoogen
vo jfncieele hulp van de toenmalige land- gendeel, ze kwam zelfs
den duur niet houd- trap van bloei staat. Geen wonder dus,
op
Sdes
was
toch
Neder'.anden,
Isabeltoestand
la 6 «er Zuidlijke
dat de parochianen hun pastoor hebeen Sroot deel van de bouwkosten baar.
v
a
n
Bonnede
ben leeren kennen als een edel priester,
De beslissing tot ombouw
J- haar rekening nam.
behoorlijk
een
onaernaast den levensernst, een opgewekt
die
aanvankelijke kerk en klooster zijn fantenkazerne voor
hj e
vrijwel en royaal karakter heeft en die iederis
thans
inrichting
dak
van
deze
meer behouden, want klooster en kereen te allen tijde gaarne met raad en
daad ter zijde staat. Daarom hebben de
parochianen de handen in elkaar geslagen en besloten hun Pastoor als dank
voor al Het goede en schoons, dat hij
voor hen gewrocht heeft, een stoffelijk
huldeblijk aan te bieden in den vorm
van het marmer voor de bekleeding van
het priesterkoor en de altaartrappen
Ook het schitterende carillon in den
toren zal ongetwijfeld mede er toe bijdragen om de feestvreugde te doen
uitgalmen, die er op den eersten Paasch
dag in Scharn zal heerschen.
Niet alleen in Scharn heeft pastoor
Jos. Janssen zijn zegenrijk priesterkerk
verricht.
Zijn eerste standplaats was
de na
rochle Haelen, onder den rook van ziin
geboortestad, Roermond. Alras hw_
dat de jeugdige kapelaan naast Ven
goed priester, ook een
uitstekend organisator was. Want hij was het die den
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tholieke Radio-Beweging. Op den laatsten dag, dat de vroegere Hollandsche
Draadlooze Omroep uitzond, sprak kapelaan Jos Janssen, in tegenwoordigheid van den Gouverneur, der Provincie
voor de microïoon.
Vlak daarna gaf hij het sein voor de
omroepbeweging van den K.R.O. Spoedig volgde toen in samenwerking met
dr. Jos. Indemans en dhr. Cor. Baeten,
de oprichting van den Ned. Katholieken
Bond van Radio-vereenigtagen.
Deze harde werker wist er ook nog
voor te zorgen, dat de concessies voor
de exploitatie van Limburgsche radiocentrales in handen van de katholieken
bleven.
In 1931 werd hij Bondsadviseur van
den Ned. Banketbakkersbond, die onlangs op 5 Februari 1941 zijn tienjarig
bestaan herdacht. Hij aanvaardde ook
nog het adviseurschap van den Bond
van Ned. Katholieke Drogisten. Ook als
leeraar gaf hij zijn beste krachten aan
het onderwijs. Sedert 1921 is hij verbonden als Godsdienstleeraar aan de Maastrichtsche Ambachtsschool, terwijl hij
aan dezelfde inrichting Staatsinrichting
doceert.
Als reiziger en publicist is hij ook een
bekende figuur, want in verschillende
Nederlandsche dagbladen verschenen
artikelen van zijn hand, over de door
hem bereisde landen, o.a. over Spanje
en Italië. Over het eerstgenoemde land
verscheen in 1935 een boek, dat overal
in den lande gretig aftrek vond en werd
gelezen. Ook is hij mede-oprichter en
adviseur van de Ned. Reisvereeniging
voor Katholieken.
In de parochie van den H. Martinus
te Wijk verbreidde hij vooral de devotie
tot de H. Theresia van Lisieux.
Intusschen maakt Scharn zich gereed
om dezen dag te maxen voor den pastoor en de geheele parochie tot een onvergetelijken.
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ROELFZEMA
HAZELHOFF
schreef een nieuw boek
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BACHMANN NOG EENS NAAR DE PALACE
Boyd Bachmann en zijn orkest hebben nog
eens eer. week toegevoegd aan hun verblijf in
in dit
Maastricht. Blijkens een advertentie
blad betreedt het gezelschap Vrijdag weer het
tooneel in de Palace na het optreden in Royal'
waar het heeft laten zien (en hooren!) dat
het eiken dag de ramp in de Heek's Lunch,
room te Utrecht weer te boven komt. Boyd
Bachmann wenscht Maastricht niet te verlaten alvorens bewezen te hebben, dat hij
en zijn mannen een zaal ook met een auiver
muzikaal program in bedwang" kunnen houden. Dit keer zal de ,_;how" geheel ontbreken en zal er te genieten zijn van opera-

—

fantasieën, populaire concert-arrangementen

Zooals gemeld, is Hein Jordans en wat dies meer zij. Da daarfusschen ook de
VENLO.
tot
benoemd
directeur van Eindhovensch jazz-muziek door Bachmann niet vergeten
Mannenkoor. Door een betreurenswaardig kan worden, behoeft wel nie* nader betoogd te
misverstand plaatsten we Donderdag bij dit worden.
besluit het cliché van zijn vader. We plaatsen
hierbij het goede cliché van den nieuw-beHET PESTHUIS TROK
noemde.
BELANGSTELLING.
Het den laatsten tijd weer eens veel besproken Pesthuis heeft dezer dagen een bevan verdachten aard onderGROEI VAN DEN R. K. MIJNWERKERSBOND langstelling
gaan. Gemeente-personeel heeft ontdekt,
dat

üit

het gebouw

eenige

paardekribben

verdwenen zijn.
De recherche heeft naar den diefstal een

In het jongste nummer van
„De Mijnwerker", het vakblad van den R. K.
Mijnwerkersbond wordt mededeeling gedaan
van het resultaat der propaganda-actie, welke op 1 April afliep. Het hoofdbestuur had
voor deze actie aanvankelijk als parool uitgegeven duizend meuwe leden te winnen, later werd .dlt getal verhoogd tot 1250. Deze
1250 nieuwe leden zijn bereikt. Op 29 Maart,
twee dagen voor het afsluiten van den termijn, waren 1276 meuwe leden ingeschreven.
In verband met den aanhoudenden toevloed
van nieuwe leden zal de wervingsactie worden voortgezet.

Zilveren Priesterjubileum.
Regent H. van de Riet
te Venlo.

—

Op Dinsdag 8 April a.s. zal
VENLO.
H. v. d. Riet van de Bisschoppelijke Kweekschool alhier den dag herdenken, waarop hij vóór vijf en twintig
jaren tot priester werd gewijd.
Regent van de Riet is een man van
hoog karakter, die de taak, waarvoor hij
geroepen is, op uitstekende wijze verzorgt. Hij laat zijn goede zorgen gaan
zoowel over leeraren als leeilingen en
nooit is hem iets te veel. De leerlingen
hebben een trouwen steun aan hem:
ook na d.e schooljaren is hij de kweekelingen tot hulp.
De armen hebben in hem een goeden
vriend.
Regent van de Riet werd geboren te
Sevenum den 31 Mei 1885. Zijn eerste
lessen ontving hij van pastoor Berden
te Afferden. Vervolgens studeerde hij te
Rolduc en te Roermond.
Onmiddellijk na zijn priesterbenoeming werd hij als rector werkzaam gesteld aan de Kweekschool te Mook, waar
hi] tot 1 Mei 1921 verbleef. Op dien datum volgde zijne benoeming tot regent
aan de Bisschoppelijke Kweekschool te
Venlo, als opvolger van regent Petry. die
naar Roermond werd overgeplaatst.
regent

dertienhonderd nieuwe leden.
HEERLEN.

HEERLEN

—

AFSLUITEN WEGEN.

É
—__,—

MAASTRICHT

De Bisschoppelijke

onze stad was

Kweekschool in

bij zijn benoeming pas in

opkomst: ze werd in 1917 gesticht on-

der het directeurschap van dhr. P. van
Tiel. Ze is in de jaren uitgegroeid tot
een flinke onderwijsinrichting. Na het
ontslag van dhr. v. Tiel volgde dhr. A.
Smeets hem als directeur op.
Wegens de omstandigheden zal het
zilveren priesterfeest van regent van de
Riet op zeer bescheiden wijze gevierd
worden

JUBILEA OP DE STM. EMMA

-

Donderdag herdachten
HOENSBROEK.
dihrn. W. Wüermans uit Nuth en G. Navis,
wonende te Merkelbeek, beiden werkzaam op
de Staatsmijn Emma, den dag waarop zü
voor 25 jaar in dienst traden van de Staatsmijnen. Dhr. v. d. Drift, hoofdingenieur, huldigde de jubilarissen in h.t bijzijn van hun
directe chefs en bood hun de gebruikelijke geschenken aan.
De „ailveren" mijnwerkers dankten voor de
hartelg'k. hulde.

——

de Raadhuisstraat;
de Keekstraat, vanaf de
Heulsstraat tot aan de Bremstraat;

de Sofiaweg, vanaf de Schandelerstraat tot aan den Kloos702»
terkoolhof.

KERKRADE

ONZE KERAMISCHE INDUSTRIE
Technische aanpassing en
sociale voorzieningen.
muurtegels
De productie-afdeeling
van de Sphinx, op de Bek te Limmel,
heeft haar bedrijf in de laatste jar-n
een diepgaande wijziging doen ondergaan. De veranderde tijdsomstandigheden met haar geheel andere eischen
van afzet op de goederenmarkt, de wijzigingen in den aanvoer en herkomst
der grondstoffen, enz. hebben op het
karakter Van de productie grooten invloed gehad. Zoo is de fabricage van
wand- en muurtegels sterk uitgebreid
over een aanverwant gebied: de bouwkeramiek, welke b.v. voor de productie
van geheel keramisch-uitgevoerde keuken-aanrechten, closetbakken, vensterbanken, zitgelegenheden, enz. nog nietoverziene mogelijkheden biedt. Verder
vindt het vervaardigen van siervazen,
schotels, bloempotten, en andere producten van kunstkeramiek thans in (Je
fabriek te Limmel plaats.
Naast deze technische aanpassing van
het bedrijf aan den nieuwen tijd, welke
zich in een vlot tempo mocht verheugen, is er nog een ander verschijnsel
van innerlijke vernkuwing, welke bijzonder tot uiting komt ln het treffen
van sociale voorzieningen voor de arbeiders; daaraan schenkt de Sphinx-directie thans haar volle aandacht.
Deze sociale voorzorgen dagteekenen
intusschen niet van den allerlaatsten
tijd: reeds in Mei van het vorig jaar
was b.v. de bouw van groote schaftlokalen onder handen, en, na een korten
stilstand in de eerste oorlogsmaand,
werd de inrichting van de frissche eetzalen voor mannen en vrouwen, met de
daarbij behoorende kleedgelegenheden
voortgezet. Het werk is nu vrijwel klaar:
de schaftlokalen hebben een overvloed
van licht en lucht; de betegelde muren
en vloeren bevorderen een deugdelijk
schoonhouden der lokalen en alles getuigt van den wensch om het belang van
den arbeider in sociaal èn hygiënisch
opzicht te behartigen.
De netjes gedekte tafels, de fleurige
bloemversieringen in de vensterbanken,
de inrichting der waschgelegenheden,
kleed-ruimten en toiletten zijn practisch en eenvoudig, maar smaakvol van
Meer en meer dringt het besef door,
dat de dagelijksche zorg voor de lichamelijke gezondheid, voor ieder mensch
reeds zoo belangrijk, voor den fabrieksarbeider vrijwel onontbeerlijk is; bovendien is men ervan overtuigd, dat de
maatregelen ter bevordering van
een
gezond lichaam de arbeidsvreugde, en
daardoor ook den werk-lust, verhoogen.
Thans zijn er bij de Sphinx-dü-ectie
ook plannen in voorbereiding, om op de
Bek zalen met douches te bouwen, welke aansluiten op de kleedlokalen.
Een aardige bijzonderheid bij de plannen van inrichting is daarbij, dat deze
douches keramische werkstukken van
de fabriek zelf zijn. Daarmee zal dan
weer een nieuwe toepassings-mogelijkheid van de keramiek bewezen worden,
waarmee het bedrijf nieuwe productiemogelijkheden voorziet.
De krachtige, zich zelf vernieuwende
maar ceaanpassing van onze oude
lukkig niet verouderde
Maastrichtsche aardewerk-industrie .op technisch
èn sociaal gebied, is 'n verheugend verschijnsel voor onze stad met haar
duizenden arbeidskrachten, die door en
rond onze fabrieken hun levensbestaan
vinden.

In verband met de in uitvoering zünde werken zijn onderstaande wegen gedurende het
tijdvak van Zaterdag 5 April
tot en met Vrijdag 11 April 1941
voor alle verkeer met rij- en
voertuigen en motorrijtuigen afgesloten:

i

BROEDEREVARISTUS
Hoofd van de St. Jozefschool.

Woensdagavond is in het klooster van de
eerwaarde Broeders van het Arme Kind Jezus te Bleijerheide, plotseling aan een hartverlamming overleden de eerwaarde Broeder
Evaristus, sinds tal van jaren hoofd van de
St. Jozefschool in de Pannesheiderstraat.
De overledene, in de wereld Heinrich Jozef Girnstein, werd geboren te Schaufenberg
bij Herzogenrath op 25 Februari 1880 en bereikte dus den leeftijd van 61 jaren. Woensdag stond Broeder Evaristus nog voor de
klas en niets deed vermoeden, dat het einde
van zijn leven zóó nabij was. In Kerkrade,
doch vooral in Bleijerheide was de overledene, ook buiten de kringen van het onderwijs, zeer populair. Hü had een dichterlijken
aanleg en bij bepaalde belangrijke gebeurtenissen schreef hü goedgeslaagde poëzie.
Broeder Evaristus was een trouw bezoeker
van de vergaderingen van den R.K. Onder
wüzersbond; begin dezer week was hij nog
aanwezig ter vergadering van de plaatseUjke afdeeling Ongeveer 50 jaren geleden
kwam Broeder Evaristus in Kerkrade. Hü was
in het bezit van de hoofdakte. Sedert tal
van jaren was hü een sieraad van de Congregatie van de Broeders van het Arme
Kind Jezus, die door zijn verscheiden een
gevoelig verlies heeft geleden. Het zoo plotseling overlijden van dezen onaerwüsman,
die bekend stond als een uitstekend paedagoog, en bij zün vele honderden leerlingen
en oud-leerlingen zeer geliefd was, werd door
de inwoners van het rectoraat Bleüerheide

-

met ontroering vernomen.

A.s. Zaterdag heeft de plechtige lükdienst
plaats in de kapel van het klooster, waarna
begrafenis op het kerkhof van het klooster.
Hü ruste in vrede.
POLITIEZAKEN.
heeft
verschillende personen gepolitie
De
verbaliseerd wegens niet voldoende verduistering van hun woningen; wegens het niet
bü zich dragen van de identiteitskaart; wegens het gebruiken van zaklantaarns met
wit licht; ook werd een aantal personen bekeurd wegens het luidruchtig zingen op den
openbaren weg.

PRIJSBEHEERSCHING-VERORDENING.
Tegen verschillende personen werd dooide politie proces-verbaal opgemaakt wegens
overtreding van de Prüsbeheersching-verordening.

OPHALEN VAN ASCH EN VUILNIS.
B. en W. hebben den gemeenteraad voorgesteld aan te koopen van de Gebr. Kerres
Bleüerheiderstraat 12, den reinigingswagen,
gesloten vrachtauto, merk Opel, voor den
prijs van
4800 verminderd met de kosten
van den ingebouwden anthraciet-gasgenera1798.50.
tor ad
Verder verzoeken B. en W. den raad hun
te machtigen de met de Gebr. Kerres aangegane overeenkomst, inzake het ophalen van
asch en vuilnis, tusschentüds te doen beëindigen op een nader door B. en W. te

afwerking.

jaar
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E» HET BOEK VAN DE WEEK:

BENOEMING HEIN JORDANS

KERKRADE.
Volgende-week Dinsdag herdenkt de Z. E.
heer K. C. Hutschemakers, leeraar te Rolduc
zijn 25 jarig priesterfeest. De jubilaris werd te
Noorbee_ geboren en studeerde te Rolduc en
aan het groot Seminarie te ROERMOND. Uit
de handen van Z. H. Mgr. L. Schrijnen ontving hij op 8 April 1916 de H. Priesterwijding. Datzelfde jaar werd hij door den
schop benoemd tot leeraar te Rolduc. Hij
behaalde de M. O. A. akte Duitsch en studeerde vrervoigens aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, waar hij het candidaatsexamen aflegde in de Duitsche taal en
letteren. Ruim 20 jaren doceert prof. Hutschemakers de Duitsche taal aan de H. B. S.
en het gymnasium te Rolduc. Zijn bijzondere
zorgen gingen steeds uit naar de zieken van
de onderwijsinrichting, ook als zoodanig heeft
hij zich groote verdienstenweten te verwerven
Daar de 8ste April iin de Goede Week valt,
zal het zilveren priesterfeest van de Z.E. heeren K. C. Hutschemakers, drs. H. M. H. Reynen en A. M. J. H. Smits gevierd worden op
een alsnog te bepalen dag na de Paaschvacantie.
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DE KRUISSTRAAT
B. en W. stellen den raad voor, ter beperking van het gevaar voor verkeersongelukken en om het voetgangersverkeer te gemoet
te komen ter plaatse, het gedeelte van de
Kruisstraat, van den zuidebjken zijgevel van
perceel Kruisstraat 38 tot aan den noordeüjken zygevel van perceel Kruisstraat 22,
over den mijnspoorweg, gesloten te verklaren voor alle verkeer met motorrü tuigen en
rijwielen en andere rü- en voertuigen en
rij- en trekdieren en vee in beide richtingen.
DUITSCHE SCHOOL.
Tot hoofd van de 1 Mei a.s. te openen
Duitsche school, Kerkrade-kom, is benoemd
dhr. H. Gravenkamp.

Eygelshoven.

—

I Uitbreiding politiekorps.
Hoewel het
HIJ MOCHT NIET VERKOOPEN!
aantal veldwachters voor deze gemeente is
uitgebreid en bepaald op vijf, zal de benoeIn samenwerking met den ambtenaar van ming van een vijfden politieman voorshands
den Distributiedienst heeft de politie proces- toch niet kunnen plaats hebben, zulks m
verbaal opgemaakt wegens het verkoopen afwachting van een nader te treffen algevan textiel-waren, zonder dat hij daarvoor meene regeling.
een textiel-vergunning had, tegen den koopPrijsopdrijving.
man L. A v. D. uit HOENSBROEK.
De gemeente-politie
Deze koopman stond Woensdag met zijn heeft tegen een winkelier proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding der PrijoOptkramerijen op de „vrije ni.-kt" te Maasdrijvingswet. Men zij gewaarschuwd.
ïrlc_tt,
1

—

LIMBURGER KOERIER VAN

■i

—

Restauratie oude R. K. Kerk.
De restauvan de oude R. K. Kerk kan als volh id worden beschouwd en zoodoende is er
v.or Eijgelshoven een prachtig monument.al gebouw behouden.
Het gemeentebestuur heeft bij de betrokken instanties stappen ondernomen om beschikbaarstelling van de benoodigde gelden
ujor het aanleggen
van een centra e verwarming in bedoe'd gebouw: een maatregel
welke zeer valt toe te juichen

FORUM SITTARD
Vanaf heden t/m Maandag 7 April:

ROERMOND
PLEEGDE VALSCHHEID
IN GESCHRIFTE.
Ook verduisterde hij een bedrag van

JONGEMAN

driehonderd gulden.
De recherche te Roermond heeft de 21-jarige P. H. als verdacht van verduistering van
een bedrag van f 300 en valschhe:d in geschrifte in dienstbetrekking gepleegd gearresteerd. Deze arrestatie had plaats in de
gelagkamer van een hotel hier ter stede, waar
de jongeman nog een poosje vertoefde, ng
met den laatsten trein van een reis te zijn
teruggekomen. Reeds werd hij een paar dagen door de recherche gezocht, in verband
mot deze feiten, doch toen kwam hij juist in
het hotel, waar hij gewoonlijk vertoefde.
Het ged verduisterde hij, door-een rekening, die hij voor zijn patroon
betalen, zelf voor voldaan te teekenen moest
geld
en
het
in eigen zak te steken. Dit was een bedrag van
ongeveer driehonderd gulden. Dit geld verteerde hij in cafés. Toen de betreffende firma na een poosje op betaling aandrong en
zijn patroon met. de voor voldaan geteekende
rekening op de proppen kwam kwam het bedrog uit.. De valschheid in geschrifte pleegde hij met benzinebons. die hij op kantoor
moest uitschrijven. Door meer van zu ke bons
uit te schrijven, dan strikt noodzakelijk was.
kwam hij zelf in bezit van benzinebons die
hij particulier verkocht en het aldus verkregen geld
sloten en zal aan den Officier van Justitie
worden voorgeleid.

VENLO

L/
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KINDERSOKJES ONTVREEMD.
Donderdagmorgen werd mej. S. alhier betrapt toen zij ettelijke paren kindersokjes in
't magaziin van Vroom en Dreesmann trachtte te ontvreemden. De po'itie bemoeide zich
met de zaak. de de goederen, weke op haar
gevonden werden, in bes ag nam.
Na verhoor is de dame weer op vrije voeten gesteld.

>_______

AUTOBAND GESTOLEN.
Wegens diefstal van een autoband met wiel
deed de chauffeur A. V.. tiide'ijk alhier woonachtig,
aangifte bij de politie

Br r^

WEERT
DIPLOMA-UITREIKING AAN DE
LANDBOUWSCHOOL.

(Recl.-adv.

no.

7026)

SITTARD
„ACHT OM DE LANGE”

Een kegel-jubileum.

Paaschmaandag zal het twaalf en een haf
bestaan gevierd worden va» de kegelclub
Jaar
A. o. d. L.
De vereeniging welke haar ups en downs
heeft gekend, werd opgericht 9 Juli '1928 in
de bovenzaal van Hotel de Kroon, onder voorohap van den heer Hub. Cals Jr.
In het eerste bestuur zaten als voorz:tter
Leo Schmeits. secretaris Jos. Pfennings, penningmeester Lamb. Derrez, baancommissarissen: Hub Hermans en Hub. Cas.
Nadat er een half jaar gekegeld was, werd
op 1 Febr. 1929 de eerste jaarvergadering gehouden waarop als voorzitter werd gekozen
dhr. Hub. Hermans, de van dien datum of onafgebroken voorzitter is gebleven en welke
dus op 1 Augustus a.s. zijn twaalfeneenha'-fjarig voorzitterschap gaat vieren.
In 1929 werd de koning van dat jaar Hub.

In het schooückaal der Lagere Landbouwschool vond dezer dagen de d'p'oma-uitreiking
plaats onder groote belangstelling van 'eerlingen. ouders, schoolbestuur en verdere genoodigden w.o. Ir. Dewez. rijksJandbouwconsulent te Roermond en de heer Dings. secretaris van den L. L. T. B.
Aan de uitreiking ging de eindles vooraf,
waarbij bleek dat dit jaar een zeer goede
kas de school gaat verlaten. Het hoota der
school, de heer Orbon, hoopte dan ook dat
ve en hun studie zullen voortzetten aan de
Landbou wwinterscholo.
Ook Ir. Dewez uitte zijn voldoening over
de resultaten die hier bereikt werden en
sprak de hoop uit dat de jongens gebruik zullen maken van a les wat de L. L. T. B. b:edt
door zijn cultuurcommissie zijn voorlichtingsdienst, zijn landbouwonderwijs, enz. Ook
wees hij nog op de organisatie van Jonge
Boeren en sprak woorden van dank tot den
zeereerw. heer Pastoor Stevens, den godsdienstleeraar der school en dhr. Oibon
Dan voerde nog de heer Dings het woord
over de hooge plaats, die de Nederlandsche
landbouw in Europa inneemt. En toch kan en
moet er nog veel verbeterd worden, ondanks
den nood der tijden.
Een der ieeriingen dankte in een keurige

toespraak, namens zijn medeleerlingen voor
het genoten onderwijs en bood aan de heeren
Orbon en pastoor Stevens een geschenk aan.
Dan reikte Pastoor Stevens de diploma's uit

aan de volgende leerlingen:
J. Adriaens J. Bax; P. Bogers. Th. Breukers; P. Crijns; P. Hermans. G. Knapen; A.
Lammers; J. Leen; P. Lenders H. Moonen;
M. v. Nieuwenhoven. P. Peeters; H Ramaekers: J- Saes: C. v. d. Schoor; A. Verhagen,
en met de bemerking ..zeer goed" aan: M. v.
d. Boon; A Camp; J. Geraats. J. Hermans:
Cals gekozen in een stedentiental en won M. Peeters; H. Reijven; W. Schroeien en F.
v. d. Wiel.
hierin het koningschap van Zud-Limburg.
In 1935 werden wederom in het bondstiental voor het Nationa'e Concours in Utrecht
eenige leden van A. o. d. L. gekozen, te weten
E. Schmeits, Hub. Cals en als invaller Hub.
Hermans.

MIJNSTREEK

Dit bondstiental werd kampioen in klasse
B en ging daarom over naar klasse A. Bij deze gelegenheid wierp de voorzitter a's invaller het hoogsie hout van dit tiental. In 1936
werd wederom deelgenomen door eenige afgevaardigden in het LL-iburü^che tiental op het
Nationaal Concours te Utrecht.
PrinDe vereeniging voert het
selijk door het feit dat vier van hare leden
Prins Carnaval zün geweest en wel Maurice
C'aessens in 1923, Hubert Cals in 1929, Hu-

Geleen

Schaesbera.

—

Sportvereeniging R. K. U. L. O.
Na een
periode van rust in de wintermaanden heeft
Zondag een combinatie van het eerste en
met

door Joep Hagemann.
Het bestuur is thans a's volgt: voorzitter:
Hub. Hermans; lste secretaris: F. Habets; 2de
secretaris: Hub. Kleikamp; penningmeester:
Em. Schmeits. baancommissaris: Joep Pleus.
Leden zijn: H. van Binsbergen; A. Colaris;
A. Damoiseaux; L. Derrez; J. Derrez; Th.
Dullens- J. Gieskens;
Hub. Martens; PStöcker; P. Verhesen en A Wijnhoven.
Acht om de Lange moge in de komende
jaren in onderlmgen sportleven strijd en naar
buiten nog vele lauweren oogsten.
Ter gelegenheid van het jubileum za' op
Paaschmaandag om half twaalf in ,De
Zwaan" een receptie plaats vinden, en zal er
's avonds een feestavond gehouden worden.

—

.

—

—

—

—

Bestuursverkiezing O.T.V.
In de bestuursvergadering der tooneelvereeniging O.
T.V., werd het bestuur als volgt samenge-

steld: le voorzitter W. Reintgens; 2e voorz.
S. Beugels; le secretaris Jos. Zelissen; 2e
secretaris N. Süstermans;
penningmeester
Jos. Brassée.

samenwerking.

der

—

Tot

commissie
voor bijzondere nooden

—

Ontslagname.
Dhr. M. Savelkoul alhier,
directeur van enkele muziekgezelschappen,
heeft ontslag genomen als directeur van de
harmonie St. Jozef te Sittard. Reeds vüftien
jartn was dhr. Savelkoul directeur dezer
harmonie, welke hü tot flinke' hoogte en
herhaalde successen wist op te voeren.

BEKEURINGEN.
Kakert.
Terzake van het maken van muziek zonDe vereeniHandwerk-tentoonstelling.
der vergunning werd zekere H.L. bekeurd.
Wegens het onvoldoende verduisteren werging ,De Naaikrans", onderafdeeiing van
den weer enkele waarschuwingen gegeven; aen R.K. Vrouwenbond te Kakert, zal op
bij herhaling valt een bekeuring.
de beide Paaschdagen een handwerktenDcor W. werd aangifte gedaan van bedrei- toonstelling organiseeren in de zaal der bewaarschool. De opening zal verricht worden
ging gepleegd door JR, De politie doet ondoor burgemeester Mr. Lempers.
derzoek.

—

—

-

—

-

—

hoofdpost

„betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit het inwisselen van rentelooze
schatkistaandeelen" gestegen van 30.66 tot
82.96 milliard RM. Daar echter tegelükertüd
het door het Rük bü den Rüksdag opgenomen bedrüfscrediet met ongeveer 0.5 milliard
verminderde, is de geheele vlottende schuld
maar weinig gestegen n.l. van 32.80 tot 34.70
milliard RM. Wanneer men den oorlog in
aanmerking neemt en voorts de vergelü'king
treft met de staatsschuld in Engeland kan
de vermeerdering van de niet geconsolideerde staatsschuld gering genoemd worden.

noodig oat

aan de

derlijke

spanning

geeft,

zoo

zü nu ni*"

geeft

alleen een hechting van de molton-be_tóe"
ding aan het rubber zoo „vast als een muur «
doch bovendien van de twee molton-lapJfs
aan elkaar.
En dan volgt nog een bewerking in e*"
machine met roteerende borstels om het vciol'
ton ruiger te maken. Waarna ze speelklaar

zün.
Doorloopende controle.

.

Eij usschen dat alles door een doorloopen-e
controle. Weike toegepast wordt met de >""
strumenten -welke de voorzitter van deu
bond, de heel Croll, direct beschikbaar ge*
steld heeft. Gewicht, doorsnede, compressie

sprong, alles wordt gecontroleerd. De directie
van Vredestein heeft zlch zeer erkenteUjk oa~
toond voor de beschikbaarstelling van de»
werktuigen. Ei _" er nog een in een gro-i*ruimte opgesteld, waarmee de bal met groö'
te vaart weggeschoten wordt, tegen een ster*e
breede plank aan en terugspringt ln fc"
groot net van jute. Voor het traject, liel
terugspringen cc andere verschünselen cc"

zeer

nuttig werktuig.
Op de Jaarbeurs heeft de bal, die het aa""
trekkelüke uiterlijk van de ons bekende bal-11
len heeft, veler aandacht gehad. Zoo tussch*" 1
en bespreking**

de vele zakelüse connecties
door hoorde mtr menig tennisser-zakenrna"
opeens verwuiiderd uitroepen: „een Nede-""
landsche bal! ' Ei: dan volgden series vragt^'
Op Vredestein heeft, na de publicatie va"
het fabriceeren van den bal, de telefoon 1"
letterlüken zin, niet gezwegen. De directie1'
heeft maatregelen moeten nemen om nis
heelemaal door die telefoons in beslag geno- 1
men te worden. We hoorden dat iemand vvvoor een kwantum van 5000 dozün wilde con-

tracteeren....

Wanneer en hoe in den handel?

"?*

En wannéér komt de bal, is natuuriük
voor 15 Mei" is het o"I
woord van de directie van Vredestein gew-8*"
toen we er naar vroegen.
Een andere vraag is deze, komen de balie"
gewoon in den handel of worden zü via
-<"
KNLTB gedistribueerd. Overleg
is gaande
meer is er op het oogenblik nie'
te zeggen
groote vraag. „Nlet

—

daaromtrePj

ATHLETIEK

HOCKEY.
EEN HOCKEY-CLUB REIST PER
GOEDEREN WAGEN!
Een extra-trein voor de sport.

van rubber

toepassing

dc
zulk een enorme beteekenis gegeven heeft:
vulcaniseering. Zooals deze in tweede instantie niet alleen der: bal zuiver rondde, doch -e
vloeistof tot gas maakte, welke een onveran-

WEER IN TRAINING
Het werd hoog tijd!

ONZE ATHLETEN

Naar wü vernemen, zal het hoofdbestiutf
van de N. A. U. in zün vergadering, welK"
Zondagmiddag te Amsterdam wordt geho"
den, ztch beraden over het voorstel om a~
centrale training van Nederlandsche athlet3"
wederom te hervatten. Zooals bekend, is d?^
tra-ning gedurende eenige jaren om ft"*"
cieele redenen stopgezet. Vooral nu de ath*-*'
gevoe-S*1
tiekwereld den laatsten tijd zulke heenga»
verliezen heeft geleden door het
van verschillende eerste-klasse athleten,be-i*
de hervatting van deze training van groot
lang voor de toekomstige periode. Hiervai
zal het voor een groou deel afhangen of <j
in de teekoiï**
Nederlandsche athletiekwereldbeschikking
evenals in het verleden de
J*
hebben over prima krachten Daar de vo***
deze centrale training noodzakelüke ge.l"^!
reeds büeengebracht zün, kan men vrijvve
zeker aannemen, dat het hoofdbestuur van
«^1
N. _. U. zün goedkeuring aan de hervatti"»
zal geven en dus de technische commisste
opdracht zal geven de centrale training

WIELRENNEN.

melden, dat het bekende

Overeenkomstig

Hoensbrocksc"*

de desbetreffende mededeelingen op de vergaderingen te Venlo en K. K. K.-comité besloten had, op
aanstaande weer de bekende Ror>a
's Bosch,
heeft het bestuur besloten een 25 Mei
Hoensbroek te organiseeren. Verlede'
halve competitie vast te stellen voor de van
noodgedwonKel
dames-kampioens-elftallen van afdeeling II jaar moest deze wedstrijd
moeiiy*
onoverkomelijke
uitvallen,
daar er
111 en IV. De kampioen van deze halve heden
waren met het kiezen van een w-°
competitie, speelt evenals het heerenkamstrij ddatum.
pioens-elftal van afdeeling II twee wedstrijHoensbroek is er ditmaal vroeg bij 5
den tegen de kampioens-elftallen van afweest en nu reeds is men bezig met "L
doe',ing I.
Dit zijn evenwel geen wedstrijden om treffen van de eerste voorbereidingen. *v
een officieel kampioenschap van Zuid- profs en de onafhankelijken rijden een w?r.

Zona»!

.

van 115 K.M. Daarnaast krijgen, z°ji
als vroeger, ook de amateurs (60 K.M.) y»
de nieuwelingen (30 K.M) in Hoensbroe
een startkans, iets dat ongetwijfeld de "",
langstelling voor deze Ronde nog zal oo
toenemen.
Men heeft oos te Hoensbro^
plannen om aan deze wedstrijden een "j.
(Iris 2))
cachet te geven en men de",.
Kamp. afd. IV (Iris 2)—kamp. afd. III; ternationaal
in dit verband zelfs aan een schare *
Kamp. afd lII— kamp. afd. n.
re'dberoemde buitenlandsche renners,
Indien de kampioens-elftallen van de af- getwijfeld wordt daarom deze Ronde, die
MODEVAK-EXAMENS
doelingen II en IV van één vereeniging
1939, toen zij het laatst ven-eden werd,
gehouden examen der zijn, wordt de wedstrijd IV—III op een neu- kleinigheid
_P?
van 20.000 toeschouwers i'°' i
Modevakschoo'. E. N. S. A. I. D. traal terrein gespeeld.
,!_ Ned'srli
het
befaamde
circuit bracht, ook diti"?,^
slaagden
voor het diploma coupeuse de naiets .heel bijzonders,
een wedsti^g
weer
volgende
dames:
Limburgsche wielersportwei0*
waarop
de
gs
Bleierheide M. Frings Bocholtz,
»„G:_T
K.rll} Chèvremont,
DE KAMPIOENS- EN DISTRICTSWEDSTRIJDEN.
trotsch mag zijn.
M. we_iels
M. Heekmans en L.
Tt- Keeren en A. Peters
Mi;".vHaanrad«'
meuwenhagen, en L. Weerts ult Voerendaal.
Er wordt een volledig programma

ONDERWIJS

Nederland. Bovendien worden deze wedstrijden onder neutrale leiding gespeeld.
Deze halve competitie tusschen de kampioens-elftal'en van de dames afdeelingen
11, 111 en IV is vastgesteld als volgt.
Kampioen
afd. ll—kampione
afd. IV

afgewerkt.

NIJVERHEIDSONDERWIJS.

cfe^f^?T
JSïIl

Distributie.
De distributiedienst zal
DAM ' 3 APril- Geslaagd voor de
melk- en cacaokaarten uitgeven op Dinsdag aêoro
de dames p J- C S. Gdumans
8 April a.s. voor personen wier namen beginND, M. C. J. Michielsen. WEERT
nen mer. de lettere A. tot en met K, voor de- en h. m. W. Nieuwhoff, ROERMOND.
genen, wier namen beginnen met de :etter.
L. tot en met Z op Woensdag 9 April, telkens
EXAMEN LEERARES N VIII.
van 9 tot 12 en van 14 tot 17
Vl-?ter(lam slaagde voor het examen
vni 'koken
voedingsleer) mej.
t,’ "!_
Vink *?te Maastricht. en
Mechelen. M.
In vasten dienst.
Van den 29 Maart af
R.K. HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL
is in vasten dienst als postbode voor Mechelen en omgeving aangesteld dhr. L. J. DeROERMOND.
fesche. Deze was reeds eenige jaren ter
te Amsterdam gehouden examen
,-9.F het 8"5
plaatste werkzaam.
NVII (huishoudkunde en
Sm,?
de daUitbreiding commissie W.H.N
Daar het "^handeling) slaagden 2 April
Munckhof,
Thomassen
en
M.
v.
d.
„_?-*'
is,
complaatseHjke
dat in de
wenschelük
van Roermond. Nog behaalden de aanmissie W.H.N, iedere volksgroep zooveel mo- ""£!?,,
m
voor opvoedkunde de dames M.
gelijk is vertegenwoordigd, werden bü een _fiJi;, ing
etl te Weert en N- Goumans te Venonlangs gehouden vergadering van de comn leerlingen der Huishoud- en Indusmissie W.H.N, van de gemeente Wittem, door ;So«_v.
Roermond.
ot
den burgemeester mr. Merckelbach, twee ni
' Kloosterwandstraat,
ue examens
duren nog voort
geïnstalleerd,
leden
nl.
Jan
nieuwe
v. Wersch
jr., Kosberg, en Peter Schuüeren, Kosberg.
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Gewestelijke Sociale School.
De cursussen van de gewesteüjke sociale school hebben vanaf 11 Maart j.l. wederom een aanvang genomen. In October a.s is deze driejarige cursus voleindigd. Nadien zal met een
nieuwen eenjarigen cursus een begin worden
gemaakt. Deelnemers hiervoor kunnen zich
als zoodanig' aanmelden bü de plaatselijke
bestuurders van vak- en standsorganisatie.

ces

Duitsche

io3!Li

Grevenbicht.

—

Eindelük is er meer en gelukkig goed
nieuws gekomen over den Nederlandschen
tennisbal, die tot nog toe nog met een zekere
geheimzinnigheid was omgeven. De redacteur
van het officieeie bondsblad „Lawntennis"
heeft een -ük.le mogen nemen in de ballenkeuken van „Vredesteyn" in Loosduinen en
vertelt over de fabricage om. het volgende:
Niet alleen leeken doch ook experts hebben meermalen hun ongeloof ln den Nederlandschen tennisbal onverhoen te kennen gegeven.
Bü de leeken berustte dat ongeloof eigenlük uitsluitend op het onwaarschijnlüke dat
zulk een bofje de tenniswereld van ons Inno
ten deel zou Vallen. BU de experts was het
ongeloof van ar.deren aard. Te veel meeren
zij te weten van vergeefsche pogingen om n
behoorlüken ba te maken, dan dat zü maar
voetstoots BUik een belangrük bericht zou
den aanvaarden.
Maar opeens kwam er een meer definitief
bericht. En eer. paar dagen daarna 'n trlomfantelük teleioontje, dat we de eerste konden
zün dle de fabricage van den Nederlandschen
bai zouden zien
Op welke uitnoodiging we natuurlijk grif
zyn ingegaan!
Zonder eenige terughouding, met volle inlichtingen jp de vragen welke we stelden,
nebben we net uitermate interessante beloop
van de fabricage kunnen volgen.
Dat uit het ongelüke, bykans kneedbare
maar nog met elastische velletje rubber dat
ons getoond wero een tennisbal kon ontstaan, konden we nauwelükr .gelooven. We
zagen het als een open zakje tusschen dne
opengeslagen machine-onderdeelen hangen,
we zagen toen een nauwkeurig afgemeten
hoeveelheid, vlotistof op den bodem van net
rubber-zakje brengen, de machine-deeien
klapten toe, een handle werd aangedraaid
even later klapten de machine-deelen weei
open en het lapje was een gesloten geneei
Echter nog geenszins een „bal"l Dien vorm
zagen we even later te voorschün komen uit
een tweede vuic_nlseer-machine, zooiets ils n
kleine poffertjespan. met zuiver halfronde
openingen, we Kf precies op elkaar sloten. De
oervorm van den tennisbal werd in die uitgeslepen bolien gelegd, weer deed een vulcaen zuiver rond
niseermachine zün werk
kwamen de zwarte rubberballen uit deze machine. Een kleine moeite om de „hechtingen"
de twee helften te verwijderen. Daarna
kwam de bestrijking met de kleefstof. Die, zoo
als bü het plakken van 'n fietsband, zijn tijd
moet hebben om te drogen. Als leek zou men
meenen dat de droogte veel te ver gegaan
svas. Maar de lapjes molton welke inmiddels
zuiver op maat gesneden zyn, zoodat zü

elkaar passen, als zij om den ronden bal gevmwen worden, „pakken" enorrtj'
Toch is er meer noodig om hen de hechtheid,
's
ja de eenheid met het rubber te geven. Er
opnieuw een bewerking met dat wondere pro-

prachtig in

mede het doel der bondgenooten, n.l. het stond voor ons op het tweede perron De lospoedig herstel van den wereldvrede, te tor- comotief en een goederenwagen (wat best hervatten.
leuk ls voor een keer) brachten ons naar
pedeeren."
Schijndel en kwamen ons daar 's middags
ouk weer halen. Dit is een bewijs van de buitengewone bediening van de Nederlandsche
Spoorwegen, maar niet minder van de sporrijksschald.
De vlottende
tiviteit van den stationschef te Boxtel.
HOENSBROEKS RONDE IN AANBOUW.
(V.P.8.)
Het Duitsche ministerie van fiProfs, onafhankelijken, amateurs en
nanciën heeft den stand van de vlottende
DISTRICT
ZUID-NEDERLAND.
nieuwelingen aan den start.
rüksschuld van 31 Jan. 1941 gepubliceerd.
Enkele bestuursbesluiten.
In vergelükiag met 31 December 1940 is de
Eenigen tijd geleden konden wij reed*

Amby.

—
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Een beknopte beschrijving
het fabricage-proces.

gunstig gevolg deed.
In het orgaan van den Nederlandschen
Gouden huwelijksfeest.
Gevolg gevend
troffen we onderDit komt slechts overeen met zijn syste- Hockey-Bond, Hockey", pleit
aan den wenSch der beide gouden echtelievoor den vlotontworpen methode, volgens welke staand stukje, aari, dat
matisch
familiekring
geden is dit feest alleen in
vierd, 's Morgens om negen uur werd in de hij een volledig herstel van de ziekte tracht ten en sportieven geest, welke er tegenwoordig heerscht bij de Nederlandsche Spoorweparochiekerk van den H. Lambertus door den te bereiken.
gen.
Zeereerw. Heer Pastoor Rhoen, een Hoogmis
Dhr. C. van Sprong, secretaris van Play
In deze beeldspraak liggen alle elementen,
tot dankzegging opgedragen. Den heelen dag
Fair te Tilburg schrijft:
noohet
vormen
van
een
oordeel
we'.ke
voor
vergezeld
binnen,
kwamen felicitaties
van
Zondag 23 Maart 1.1 moesten wij
(Play
bloemen. Het heele huis was als 't ware in dig zijn, vervat. Men zegt in Berlijn, dat
Tilburg), competitie-wedstrijden spelen
Fair.
'n bloemenshow omgezet. Burgemeester Ga- het goed is, niet te vergeten, wat de minis- te Schijndel.
Wij vertrokken 's morgens om
briëls, secretaris Fleischeuer, pastoor Rhoen ter van buitenlandsche zaken, Von Ribbenacht uur 59 en na 20 minuten kwamen we in
en kapelaan Fnjns, Ir. Ross van Lennep en
ter gelegenheid van de Boxtel aan. De trein Boxtel—Schijndel is
verscheidene andere notabelen der gemeente trop, in zijn rede, Japanschen
minister van reeds geruimen tijd uitgevallen, zoodat daarden
ontvangst
van
persoonlek
plaatsekwamen
feliciteeren. De
Matsoeoka,
zaken,
zeide: „De voor een bus gaat. Gezien het groote aantal
lijke vereenigingen, o.a. schutterij, fanfare, buitenlandsche
tooneelvereeniging O.TV. en anderen lieten lotsverbondenheid van de landen, die bij het passagiers en daarbij nog vijf en twintig ruspeelsters en spelers, was de bus
hun felicitaties vergezeld gaan van geschen- Driemogendheden-pact
aangesloten, moerige
zijn
natuurlijk veel te klein. Wij moesten de bus
dag,
ken. Alles bü elkaar een
die de beide
noodzakelijk zich tegen ieder te wederom
verlaten en in de wachtkamer gaan
krasse gouden echtelieden en familie nog maakt het
verzetten,
die
het mocht probeeren, den oor- zitten. Nog geen tien minuten later werd er
gedenken.
lang zullen
log uit te breiden of te ver'.engen, om daar- aigeroepen, dat er een extra
trein klaar

danig.
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dhr. M. H. R. Mulleners als opvolger van dhr. V. S. Petri, aan
wien eervol ontslag werd verleend als zoo-

no.

—

—

van samenwerking
alhier werd benoemd

(Recl.-adv.

—

-

Commissie voor

ROXY-LUTTERADE

—

HOE DE NEDERLANDSCHE TENNISBAL

De

—

secretaris-penningmeester

(Zie

's GRAVENHAGE, 3 April, ( V.P.8.)

overwinning op Rimburg.
De vereeniging staande onder leiding

—

VANAF HEDEN IN

Wat Joegoslavië betreft: de geneesheer
gaat slechts in acute gevalleu tot
operatie over, ais zachtere
middelen niet helpen.

een

—

1936 toen hij onder dienst was. geregeld competitieleider is geweest van de competiies Sittard—Geleen. Ook was hij gedurende 3 jaar

De as als geneesheer.

geopend houding
van Duitschland tegenover Joegovan slavië heeft momenteel de belangstelling van
dhrn. Reinartz en Wolfs zal voortaan gere- de geheele wereld. Het is een teeken van
geld aan de wedstrijden deeinemen.
innerlijke kracht en evenwicht, dat de ernstige beleedigingen, die men in het Servische
Simpelveld. deel den Rijks- en volks-Duitschers aandoet,
niet oogenblikkelijk tot gewelddadige reacDinsdag j.l. vergaRaadsvergadering.
derde de Raad dezer gemeente onder leiding ties aanleiding hebben gegeven.
Dat men in deze houding geen aarzeling
van Burgemeester Houbiers.
Diverse ingekomen stukken werden voor mag zien, daarvan geeft de Berlijnsche
kennisgeving aangenomen. Een verzoek van V.P.B.correspondent.
ontleend aan een
dhr. J. H. Frissen om een tegemoetkoming in onderhoud te bevoegder plaatse
een duide kosten voor het rijden van grond over het delijke uiteenzetting. De bee'dspraak welke
jaar 1940 werd, conform het voorstel van
in dit verband wordt gebezigd, is niet voor
B. en W., Ingewilligd.
Naar aanleiding van het verzoek van het tweeëeriei uitleg vatbaar.
Electrizita tewerk
.Rheinisch Westfalisc h
Officieeie Duitsche kringen hebben voorAktien-gesellschaft" te Essen-Ruhr inzake speld,
dat in de lente groote gebeurtenissen
aanleggen
tet
eener hoogspanningsleiciing,
verwachten
zouden zijn. De ontwikkeling
te
werd besloten, op voorstel van B. en W. het
van den toestand in de maand Maart heeft
gevraagde zakelük recht te verleenen.
De gemeentebegrooting 1941, alsook de be- de belangsteling voor den aard en den tergroeting 1940 werden conform d* voorstellen mijn, waarbinnen zich deze gebeurtenissen
van B. en W. gewyzigd. Inzake wijziging ver- zouden afspelen, weer doen toenemen. Maar
pachting van de ..landerijen" der gemeente
journa'isten in het
werd door B. en W." het voorstel gedaan het alle pogingen, welke de
college van B. en W. te machtigen de toebe- werk stellen, aan welingelichte instanties
hoorende landerijen onderhands te verpach- nadere mededeelingen te ontlokken, zijn teten voor den als nader te bepalen duur en vergeefsch. Men komt slechts tot de conclutegen jaarlijksche pachtprüzen, thans voor- sie, dat het moment van handelen, ondanks
komende in bestaande pachteontracten be- de pogingen van andere zijde, meer dan
houdens eenige noodzakelijk- verhoogingen
ooit bij Duitschland en de As-mogendheden
en verlagingen van pachtprüzen. Conform het ligt.
voorstel werd besloten. Voorstel iz. aanstelling
poetsvrouw voor het gemeentehuis werd aanIntusschen echter geeft de beeldspraak,
gehouden. Voorstel van B. en W. i.z. Algemeewaarmede men ons in Berlijn den Eurone begraafplaats op een gedeelte perceel ka- peeschen toestand schilderde, eenig houvast.
dastraal bekend gemeente Simpelveld Sectie
Eenerzijds.
aldus dee'de men ons mede.
C. no. 1484 (toebehoorende a_ii de gemeente)
Europeesche
begint
vasteland zich
het
werd aangenomen, na een korte rondvraag
zijn lotsverbondenheid te beseffen, andervolgde sluiting der vergadering.
zijds is Europa door het verdrag van VerZondag j.l. hield sailles kunstmatig met ziektekiemen geR. K. Begraafplaats.
bovengenoemde instelling
haar algemeene ïnfecteerd.
jaarvergadering, die door tal van leden werd
De behandelende geneesheer kan bij het
bs_-cht. De penningmeester bracht verslag
beschrijven van de ziekte gebruik maken
uit van den financieelen toestand, waaruit
hij.
bleek, dat de bodem der kas nog niet leeg van hoemoeopathie, doch meermalen zal
was. Tot leden der kascontrole-commissie vooral wanneer het gevai ernstig is, moeten
werden gekozen dhrn. Bonten. Heuts en Hou- overgaan tot operatief ingrijpen.
ben. In verband met de hoogere uitgaven
Een goede arts tracht echter zoo'ang movoor lijkkisten, aanzeggingen en het wachten gelijk een operatie te voorkomen. Hij bevan den lükwagen bü de kerk gedurende de schouwt een operatie als „ultima ratio".
plechtigheden, werd de contributie, na gehouden stemming, verhoogd met twee centen
Bij de patiënte ..Europa" konden reeds
per gezinshoofd. Met instemming werd be- vele ziektesymptomen langs homoeopathigroet het voorste 1 van een der leden om te
weg genezen worden. De feiten hebkomen tot vaste lükdragers. Gedurende de schen
bewezen, dat de As. als geneesvergadering gaven drie leden te kennen hier- ben echter
operatief ingrijpen niet terugheer,
voor
voor in aanmerking te willen komen. Ten
schrikt,
wanneer het welzijn van de patiënte
slotte spoorde de geestelijk adviseur allen
aan trouw lid te blijven van deze bü uitstek dit eisrht. Dit zal ook in de toekomst blijzoo mooie instelling, waardoor het mo?
ken, want voor het volledig herstel van de
blijft ook den minst bedeelde onzer parochie patiënte
is het noodzakelijk, dat de oorzaak
een passende begrafenis te bezorgen.
der ziekte volledig wordt weggesneden. Bij
een zoo hardnekkige patiënte, als Europa
eenmaal is, is het logisch, dat zoo nu
Oirsbeek. nu
en dan instortingen voorkomen.
dit
Tooneelvereeniging.
In de gehouden Ook dan, wanneer de homoeopathie,
vergadering der plaatse'ijke tooneelvereeni- -is in dit geval een vreedzame op'.ossing
ging O T. V. werd dhr. W. Reintgens tot langs den weg der verdragen,
reeds sucvoorzitter gekozen.
ces gehad scheen te hebben. Wanneer echter mocht blijken, dat het homoeopathisch
verduistering.
In verband met de veris, dan zal de geduisteringsvoorschriften dient er op gelet middel volkomen mislukt
verantwoording
zijn
neesheer,
door
geleid
bij
worden,
te
dat
verbranden van afval 'i
gezondheid
het
van d<=
leven en de
vuil in de tuinen en weiden het vuur vóór voor
zonsondergang volkomen gedooid is. Tegen patiënte, even resoluut tot operatief ingrijovertredingen wordt
uiterst streng opge- pen op het ziek lid overgaan, a's hij vroetreden.
ger in dergelijke acute gevallen reeds met
tweede elftal 't voorjaarsseizoen

ERNSTIG ONGEVAL.
Het büna tweejarig zoontje van de familie B. te Kerensheide, had het ongeluk met
In onze gemeengeneesheer.
het rechterhandje onder de waschmachine te Vestiging
heeft zich als geneesheer gevestigd dhr
te komen, waarbü het in aanraking kwam
met den drijfriem. Twee vingertjes van den J. E. A. Huurdeman, apotheekhoudend arts.
In de betreffende advertentie vond men
armen kleine werden afgeknepen, terwül 'n
bort Hermans in 1930 en Nol Wijnhaven in derde zoo ernstig gekwetst werd, dat het Dinsdag nadere mededeelingen opgenomen.
1931 en 1932.
in het ziekenhuis te Sittard geamputeerd
Bij alle voorkomende recepties van vereeni- moest worden
preSchinnen.
gingen, clubs enz. werd steeds acte de
sence gegeven, waardoor A.o-d.L. in het verAanbesteding;.
gemeentehuize
Ten
werd
eenigings-even geen onbekende bleef.
aanbesteed
der gemeente
voor rekening
Vermeldenswaard is ook dat A.o.d.L. vanaf
Schinnen het leggen van een bestrate goot
1930 tot 1939 ieder jaar een competitie wierp
in de Nagelbeeker-dorpstraat De volgende
succes,
van Sittard—Geleen met afwisselend
inschrijvingen kwamen binnen.
al'een in 1934 w st A.o.dL. het kampiienschap
Aann en Wegenbouw-bedrijf „Limburg"
te behalen. In 1930 sloot A.od-L. zich aan bij
te Valkenburg f 2191.— ; F Gorissen Schinden SG.K.B. Sittard-Geleenschen Kegelbond
nen f 2480.—; P. Gorissen Schinnen,
nadat zij eerst was aangesloten bij den H. K.
f 2540.—; L. Slegers Hoensbroek f 2490.—;
'Heerlenschen Kegelbond). Eenmaal bekend
H. Larne Schinnen f 2370—; Fa. Janssen
in de kegelwereld sloot A.o.d.L. zich in 1933
en de Jong Horst f 2450—; G. Wetzels
aan bij den N.K.B. (Nederl. Kegelbond).
Opvallend en zeker te vermelden is 't feit
Schinnen f 2635.—. De gunning heeft nog
dat Hub. Hermans, uitgezonderd een jaar n.l.
niet p'aats gehad.

voorzitter van den Sittard—Geieenschen Kegelbond.
Tal van successen heeft A.o.d.L. in deze
12'ó jaar weten te behalen, hetzij als vereeniging, hetzij door de leden persoonlijk.
Een opsomming zou te veel vergen.
Hef club-konJngschap in de vereeniging
werd in 1929 behaald door Hub. Cals. in 1930
door Th. van Kempen Wegens uittreden uit
de cub van Th. van Kempen waardoor de
ciub zonder koning kwam. werd opmeuw geworpen en thans was winnaar Hub. Hermans.
In 1931 Leo Schmeits; in 1932 Hub. Hermans.
in 1933 Hub. Cals; in 1934 niet verkegeld: in
1935 Hub. Hermans: in 1936 Lamb. Schmeits;
in 1937 en 1938 wederom Hub. Hermans.
Ook was het werpen om de gouden wisselmedaille steeds een groot gebeuren. Deze
werd in 1931 gewonnen door Hub. Hermans;
in 1932 door Jos. Pfemrnas; in 1933 weer door
Hub. Hermans: in 1935 door Hub Hermans
en in 1937 door F. Habets. De gouden ba', die
voor het tweede vijftal was bestemd en slechts
cons verkegeld werd werd in 1935 gewonnen

Limburcer ∫port-Koerier

Konijnendiefstal.— In
dag op Dinsdag werden

voor zichzelf uitgaf.
Bij zijn arrestatie en het daarop volgende
verhoor, legde hij een volled ge bekentenis af.
Hij is voor'oopig in het politiebureau inge-

4^_______________r ü__b_-_■

LAATSTE NIEUWS

Nuth.
den nacht van Maanuit een hok, staande in den tuin van dhr. H acht groote en
enkele kleine konijnen ontvreemd.
De politie stelt een onderzoek in De dief
zal gedacht hebben: vleesch zonder bon!

1941

VRIJDAG 4 APRIL

VERGADERINGEN

strijd

SCHAKEN

BOTWINNIK LEIDT IN LENINGRAP
Woensdag werden wederom eenige part!!*'
gespeeld ln het schaaktornooi om het kaI je
pioenschap van Rusland welke de volgelW
resultaten opleverden:
Ac
De partü Botwtnnik—Lilienthal eind'sjL
remise, de partüen Bondarewski—Bolesl»*
competitie: Venlo—H. D. M.;
Op 20 April: districtscompetitie:
Oost- ski en Keres-_3myslow werden afgebroK*,,
Nederland—Zuid-Nederland; Noord-Holland Momenteel heeft Botwirnik zich van de 'v,
ding verzekerd met vier punten en twee »_j
—Zuid-Ho "land.
gebroken partüen. Daarop volgen Lilient"
April:
27
kampioen Oost—Venlo;
Zuid- en
Kerec, ieder met 3 punten.
Holland— Noord-Holland.
4 Mei. H. D. M. tegen den kampioen der
Oostelijke afdeeling; Zuid-Nederland tegen
In tegenstelling met vorige jaren wordt

de kampioens- en districts-competitie dit
seizoen volledig afgewerkt
Het programma voor de resteerende wedstrijden ziet er uit als volgt:
Op 14 April (2e Paaschdag) kampioens-

Noord-Nederland.
11 Mei: Noord-Holland-Oost-Nederland:

Zuid-Holland—Zuid-Nederland;

18 Mei: kampioen Oost—H. D. 'm.
22 Mei: Oost-Nederland-Zuid-Holland; .
25 Mei: H. D. M.—Venlo.
1 Juni: Venlo—kampioen Oost:
2 Juni: Zuid-Nederland—Oost-Nederland

WATERSTANDEN

.
3'%

*s-Gravenhage, 3 April.
Keulen 40.87 (—0.18): Lobith 13'%l
(—0.01); Nijmegen 11.31 (0.00), St And I
5.09 (+0.02); Arnhem 11.09 (+0.01): V„"
WEDSTRIJDEN ONDER NEUTRALE
tervoort 11.62 ( + 0.01); Deventer 5.03 <+°. 0,,75
Kampen 024
(+-0.05);
LEIDING.
Maastricht 7,'s.
(—0.14); Belfeld 13.04 (—0.42); Venlo V'ï*
Op verzoek van de vereenigingen Molshoop (—0.40);
en Hopbel worden de competitiewedstrijd-.. (—0.62). Grave 5.48 (—0.71): Lith
Molshoop—Hopbel, we^ke vastgesteld zijn op
Stuwen open te Lith.
14 April (2e Paaschdag) onder neutrale

*

leiding gespeeld.
De wedstrijden V. K. H. 2—D W. H. C
STAND DER MAAS
Vrijdag 4 April, nam. 8 uur in
Patronaat Algemeene vergadering Ned. 'dames en V. K. H.—D. W H. C. (heeren),
MAASTRICHT-BÖRGHAREN, 4 Aprü 4
in B' voor Luchtbescherming, Afdee- worden eveneens onder neutrale leiding
Ira
v_n. 42.84 M. boven N. A. P. 12 c_vl. was.
gespeeld,

„fEJ^.

,
net

Be'?

—

*

LIMBURGER KOERIER VAN

taak van de Nederlandsche SS.

De

In verband met de marschen,
welke de Nederlandsche SS dit
weekeinde zal houden te Groningen en Leeuwarden, had een redacteur van de V. P. B. een onderhoud met den plaatsvervangendleider der, SS, den heer J- P. Wolffram te Utrecht, waarin deze een
belangwekkende beschrijving gaf
van de taak en het werk van dit
corps, welke het publiek nog niet
in voldoende mate bekend zijn.

gezondheidsleer, die, hoe ingewikkeld ook op
het eerste gezicht, een groote aantrekkings-

kracht op onze mannen, die in opleiding

zijn, blijken uit te oefenen".
„Hoe geschiedt de opleiding zelf?"
..Gebaseerd op leidersbeginsel en kameraadschap. De eigenschappen, die reeds in
bepaalde mate aanwezig moeten zijn, voordat een jongeman tot de opleiding wordt
toegelaten, worden natuurlijk op alle manieren bevorderd. De opleiding geschiedt Jn
kleine groepen, wat de kameraadschap zeelten goede komt. Er wordt bijzonder veel
gedaan aan lichamelijke opvoeding, sport en
exercitie. De geestelijke scholing besteedt
veel
aandacht aan het Nederlandsche volks(VJP.B.)
3
Een
April
nieuw eigene;
a
er wordt veel gedaan aan heemt in het beeld van ons openbare leven
frnt het laatste halve jaar de Nederland- kunde, volkskunde, enz. De S.S. zoekt naft« SS-man. Men is thans in de meeste groo- melijk de gemeenschappelijke Germaansche
waarden der volkeren naar voren te brengen,
j s**_en gewend aan de keurige zwarte unlin communistischen zin,
'ttl met de dubbele Siegrune en den wolfs- doch niet om,
nS«l, doch men weet meestal nog niet, wat de karakteristieke verschillen, welke er beS^nHjk <je taajj y^ dlt corps, dat evenals staan, te vervlakken.
Voorts trachten wij den mannen een eigen
zuster-organisatie opvalt door
Duitsche
8
stijl van houding en optreden bij te brenen correct optreden, is.
er dit onderwerp hadden wij ten bureele gen, die uitmunt door eenvoud, bescheidenÖp
waardigheid en correctheid. De exerjjr -tafleiding der Nederlandsche SS te heid,
citie-oefeningen spelen daarbij een belangcht,
vraaggesprek
een
met den SS-on{)
rijke rol.
plaatsvervangend voorman J.
j,

—

J^RECHT,

YQCetl'

.

—

—

r^

Wolffram, die, nu voorman Peldmeyer
<o stist
heeft genomen in de Duitsche waffen

T-_a€t

*

leidillS belast.
Nederlandsche SS" aldus onderstorm\Jt*
Qer Wolffram, die voor de capitulatie als
eerste luitenant bij de llde verkenvan het 2de luchtvaartregiment
e ' "neeft tot taak. de positieve Germaan
*ci_f
v l* waarden in het Nederlandsche volk te
en te bewaren. Dit blijkt reeds aan.
Ho
tJr'Wuit de selectie, welke op de candida_-T,VOOr het corps wordt toegepast. De jondie tot de ss w*l toetreden, wordt
tiwan'
aJleen
volgens zeer strenge maatstaven
Bek Ur^ op een
gezonde lichamelijke gestelddoen °°k °P afstamming. Tot de NeSS kunnen alleen Nederlanders
afn°-ren, Arigchafstamming van het jaar 1800
-Uiver
yooa dg ieiders gaan wij
s
n<>g
vijftig
jaar
verder terug. Bü' dlt
on i
rZoek
reeds gebleken, dat menige jon6ea
eenvou<ll(re afkomst van heel ws
beu» Van
zuiverder afstamming is, dan candida(w «it de zoogenaamde
betere standen"
J1wat zljn karakter betreft, moet de canwj*at aan zware eischen voldoen. To
\Vij.rnaaniste karaktereigenschappen rekenen

tih--f
felf.'

.

Mi" trouw,

oprechtheid, gehoorzaamheid,
opgewektheid.

S.S.-MAN EEN VOORBEELD.

jjit deze

zware eischen, welke bij de vorreeds worden gesteld, vloeit voort, dat
d"SS.s.-man
eon voorbeeld moet geven van
t^
». Gertnaansche levenshouding en levenswelke hij bovendien met het
\
gpJr^ en de daaa moet kunnen verdediDe Germaansche gedachte kan niet
leven, dan in een nationaa'.-socialistjJJY^s
e samenleving; daar voor den S.S.-man
w Positieve raselement echter voorop staat,
bij zijn opleiding niet zoozeer aan(U*^t
ht geschonken aan de kleine dingen der
politiek', doch eerder aan de
gj^ijksche
te kwesties van volksgezondheid en erf-

e

iw"

Italiaansch schip over den

Ons Beeldfeuilleton.

Interview met SS-onderstormleider Wolffram.

VELEN WORDEN AFGEWEZEN.

Het is ons niet meer mogelijk,
beste jongens en meisjes, bepaalde
beeldfeuilletons alsnog te publiceeren. We beëindigden daarom gisteren
..King", die toevallig normaal afliep,
maar „Ver van huis" moeten we nu
wel wat ontijdig afbreken.
Zooals elders in dit blad wordt aangekondigd, geven wij morgen een
nieuw. Nederlandsch beeldfeuilleton,
terwijl we voor de jongens en meisjes, die hun hart hadden verpand
aan „Paps met de eeuwige parapluie", ter geruststelling mededeelen,
dat binnenkort een nieuw, soortgelijk verhaal kan worden te gemoet
gezien.

Overigens zijn we naarstig op zoek
naar nog wat moois en interessants.
De kleine teleurstelling en het tijdelijk geduld van onze trouwe vriendjes hopen we binnen zéér korten tijd
rijkelijk goed te maken.

DE MOORD TE HOLTEN

Vrouw wijst thans verdachten
als de daders aan. Zaak

teruggewezen.
——

—

—

.

ONS KORT VERHAAL
Droomerij
Naar het Duitsch van
LDWIG TREUSEIN

had hij gewandeld, den ruin de hand, den ransel op den
ty e J HiJ had z^n weg langs de indruk«. «kende rivier genomen, haar bochVg/ en wendingen volgend, genietende
jU* de prachtige vergezichten en van de
berglucht.
0 tid
"^S was hij °P >t; Pad -eSaanQe rweg zijn brood etende en drinkeneen flescn> welke hij voor zijn verk
in de herberg waar hij
ö-n ad Sevuld doorgebracht,
£. öacht had
hw lieP precies langs den oever, over
£ smalle pad, door de duizenden stapder voetgangers gemaakt in het
e gras. Wat verder, misschien een
.?
ïes
zeventig pas, liep de groote weg
nJ gs nu reeds auto's vrachtwagens
tij p^rrijwielen in een onafgebroken
st I-°kken. Ze reden naar de groote
bisafp* welke hij in den avond hoopte te
Eerst hadden het Seknal- het
en
der
motoren hem gehinderd,
Ö.chn
nu hoorde hij het al niet meer.
1 ging
hij msten op het gras aan den
,rHij
had het plekje wèl gekozen.
Via v
°or
hem,
aan zijn voet, de niet zeer
br 6g
hoogbepluimde riet
rivierliet
ïutspKhte
het
zacht en dit ruischen werd met
t0 Kabbelen en klotsen van het water
°v e ,J?.n zacht, droomerig geluid. Aan de
der rivier, tegen den bergrug
tilg
eens
den stroom naderde, dan
*-er lep
"
in het land dronS zag hij een
k otl el met zijn tinnen en torens. Hij
_eh niet zien of het oud was of nieuw
Vor,Wd ia den styl der middeleeuwen.
Öo 0f r het kasteel een kolossale tuin,
en groote steenen balustrade afgedien tuin een paar hooge kleu*ig "
waaronder hij, naar hrj
vrouwen zag. Het moet daar
6erii zÜn,
dacht hij, welk een schitteó> gezicht op het dal, op de rivier, op
V1 e
aaii de overzijde. Als ik geld
»
ik zulk een kasteel koopen, het
n naar mÜn smaak; met zestien
zestier,.rwTn Kan men heel veel doen
*lij r , Uioen, dat geeft een rente van
het uit. Men kan zijn geld
x'et alse nien
zestien millioen heeft.
aMi_
Qoen rliJk zou ik veel aan de armen
si-ro e J'' " Tweemaal in de week zou ik
*_ truj Jll, voor ze houden, dan zouden
Un nood komen klagen
Maar
Vil ,r-e_ len zou mijn vrouw het niet goed2o°veel aanloop van arme men*:"" Ik zou veel feesten geven.:..
n £amihe
Onder hun servet
*°u ik een
portefeuille leggen met tien
"ti v d guiten erin. als een verrassing,
de dames kocht ik prachtige
dat zou er best van af kundie rente van zestien millioen..
IV
tlet uitgerekend
hoeveel was
« weer?.... ik zou ook avondpargeven _n den tuin.... Mija tuin

hj*1 stok

tfeifit

hor!
wJ^i

**te!

o^*
(.

d,

sloete.?

>tteParasols,
en

*enri i!

w^

QKend

Pi'--

disselkeu
Jju^g

n^cte
j^u vn
?etoo%^

—

Voedselvoorziening

—

Tr'

..

V^"

zo^ *""?"
dee^S _££'

z«n

—

BROOD EN GEBAK

MARKTBERICHTEN

taffi^"

opgem^Tt*?I,jke,l«r'

berustenS

doS S

.

Heden .overleed tot onze
van de
H. H. Sacramenten der
Stervenden, zacht en kalm,
in den ouderdom van
71 jaar, onze geliefde Vader, Behuwdvader, Grootvader, Broer en Oom,

—

■—

Geven met vreugde kennis van
de geboorte van hun zoon

DE wttoh

Mathias
DECKERS
eduwnaar van

Theodorus Jozef
Johannes
Chr. C. van den Berg

V,

M.
J. M. P. van den Berg-Frehe
MAASTRICHT, 2 April 1941
Elisabeth Strouvenlaan 2.

Hubertina HEUNEN.
De bedroefde Familie:
Elise Dorscheidt-Deckers.

—__———————————.———————————"

Maria Pötgens-Deckers.
Antoon Pötgens

Harry

Deckers.

Jozef Geilenkirchen.

Willy Deckers.
Billa Deckers.

Het heeft God den Almachtige behaagd heden
tot Zich te nemen in den
leeftijd van 14 maanden,
onze Jonaste lievphng

Jozef Deckers.

hebben

TRUUSJE.

Zaterdag

a. s.

5 April in de Rectoraatskerk van den H. Antonius
te Bleyerheide om 10.45 uur
Bijeenkomst ten sterfhuize,

Pannesheiderstraat 19, om
10.30 uur.
zy, die onverhoopt geen

van Dokkum.
Heerlen, 3 April 1941.

kennisgeving mochten ontvangen hebben gelieven dit
toe te schrijven aan de

Oliemolenstraat 11.
De H. Engelenmis op Zaterdag 5 April om 8 uur in
de Kapel van het Sint Jozefziekenhuis, waarna be-

treurige

omstandigheden

waarir wij verkeeren en
deze als zoodanig te beschouwen.
7052

7055
_______________

grafenis.

TANDARTS
HEYDENDAEL

OOK IN DEZE TIJD
wordt het „KEKERS"
rijwiel uitsluitend vervaardigd door eerste
klas vakmenschen.
DE SPECIAAL RI.fWIELZAAK

Vrijdag en Zaterdag

GEEN SPREEKUUR.

HET EI

van Maandag'
Gedurende het tijdvak
7 April tot en met Zondag 13 April a_t. geeft
de met „93" genummerde bon van de ..bonkaart algemeen" recht op he'. koopen van een
ei. De bonnen, welke op 13 April nog niet
gebruikt zijn, blijven geldig tot en met Zondag 20 April a.s„ met dien verstande, dat zij
gedurende de week van 14 April tot en met 20

April niet gebruikt mogen worden in hotels,
restaurants e.d. In verband met het paaschfeest zal in den loop van de volgende week

een bon werden aangewezen, welke recht
geeft op een extra-rantsoen van een ei.

KAAS
Gedurende het tijdvak van Maandag
7 April as. tot en met Zondag 20 April as.
geven de met „63" en „73" gemerkte bonnen
van de „bonkaart algemeen" elk recht op het
koopen van 100 gram kaas. De bonnen, welke
op Zondag 20 April nog niet zijn gebruikt
blijven voorts nog geldig tot en met Zondag
4 Mei a.s.

HUISSLACHTING i'AN SCHAPEN.

De Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg deelt het volgende mede:
Met ingang van 25 Maart j.l. is het thans ook mogelijk om voor
schapen een machtiging voor huisslachting te verstrekken.
De voorwaarden, welke voor het verkrijgen van deze machtiging
zijn gesteld, zijn dezelfde als die, welke voor het huisslachten van
varkens zijn gesteld.
De machtigingen voor huisslachting van schapen dienen aan het
Bureau van den Voedselcommissaris voor Limburg, Afdeeling Huisslachtingen, te Roermond te worden aangevraagd, onder overlegging

van:
a. Een verklaring van den plaatselijken Distributiedienst, waaruit blijkt, hoeveel kg. vleesch de aanvrager tot 16 November nog
tegoed heeft.
b. Een verklaring van het Gemeentehuis of plaatselijke keuringsdienst, waaruit blijkt, hoeveel schapen door den aanvrager in een
der tijdvakken van 1 Augustus 1937 tot 1 Augustus 1938, 1 Augustus
1938 tot 1 Augustus 1939 of 1 Augustus 1939 tot 1 Augustus 1940 voor
eigen huishoudelijk gebruik zijn geslacht.
7046
NIEUWE BONNEN VOOR GELEVERD RUNDVEE
AAN DE NEDERL. VEEHOUDERIJCENTRALE.
De Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg deelt het vol-

gende mede:

Kerkrade, 3 April 1941.
De begrafenis zal plaats

M. Graven- van Dokkum.
G. Graven.
Tinneke.
FamUie Graven-

.

Dorscheidt
en kinderen.

en kinderen.
Finle Geilenkirchen-

f

van Maandag
Gedurende het tijdvak
7 April tot en met Zondag 13 April a.s. geeft
de met „11" genummerde bon van de bóterkaart recht op het koopen van 250 gram boter
De met „11" genummerde bon van de vetkaart geeft gedurende bovengenoemd tijdvak recht op het koopen van 250 gram boter
ol margarine of vet naar keuze.
De mei „11" genummerde bonnen, die op
13 April nog niet gebruikt zijn, blijven voorts
nog geldig tot en met Zondag 20 April a.s.

van het Departement van Landbouw en Visscherij.

droefheid, voorzien

MAASTRICHT, 2 April 1941
6978
Scharnerweg 117.

Ook 250 gram vet.

OFFICIE^* ~ PUBLICATIE

f

GERTRUDE

BOTER EN VETTEN

DISTRIBUTIE-NIEUWS

Het Italiaansche schip Imalaia is. naar Stefani uit Rio
dc Janeiro meidt. Donderdag aldaar uit Somaliland aangekomen In politieke en jourGedurende het tijdvak van Maandag 7
nalistieke kringen heeft dit diepen indru_
April a.s. geeft
gemaakt, daar de Italiaansche boot er in is April tot en met Zondag 13
der
bonnen van
genummerde
elk
.11'
met
geslaagd, ondanks de Britsche blokkade in
op het koopen van onde
broodkaart
recht
te
den Indischen Oceaan, in Brazilië aa
geveer ICO gram brood.
komen
Voorts geeft elk der met ..11" genummerde
broodbonnen recht op het koopen van eon
rantsoen gebak .Dit omvat voor de hierna
genoemde bakkerijproducten telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammen:
R. K. VEILINGSVEREENIGING
MAASTRICHT EN OMSTREKEN.
Beschuit 75 gram.
Veiling van 3 April 1941.
Biscuits en wafels 90 gram.
Chichorei per 100 kg
14—16- Boerenkool
Speculaas 140 gram.
per 100 kg. 2—5.20; Koolrapen per 100 kg. 3
koekjes 200 gram.
Andere
per
—3.70; Prei per 100 kg. 6.90—8.50; Peen
gram.
Koek
160
100 kg. 3.60—5.50; Spinaze per 100 kg. 2—
Cake 300 gram.
10; Spinazie blad per 100 kg 10—15. Spruiten Der 100 kg. 30—34. Spruiten los per 100
Gevu'd klein korstgebak (b.v. amandelkg. 16—18.50; Schek per 100 kg. 2—20.20: Sa- broodjes) 400 gram.
voyen per 100 kg 5.40—6.80; Schorseneeren
Gevuld groot korstgebak (b.v. boterletter)
per 100 kg. 7.50—8. Uien Dikke per 100 kg.
6; Veldsla per 100 kg. 2—16; Witlof I per 100 500 gram.
Taart en gebakjes 600 gram.
kg. 10—20; Witlof II per 100 kg. 3—B: SelVoor geheel of ten deele uit meel of bloemderij per 100 kg. 3—4 Rabarber per 100 kg
8—14.30; Radijs per 100 bos 4.
gebakken producten, welke hierboven
niet
genoemd zijn geldt, dat een rantsoen een hoeMAASTRICHTER MARKT.
veelheid omvat, waarin 70 gram meel of
Marktbericht van Donderdag 3 April
Prei 4-—5 per bos; Selderij s—ll per st boem is verwerkt.
Uien 10 per kg. Nieuwe wortelen 14 per kg.
De op 13 April nog niet gebruikte bonnen
Roode kool 10 per kg. Savoye kool 9 per kg. blijven voorts nog geldig gedurende de week
kg.
kg.
kool
12
per
Bladspinazip
per
Witte
8
Struikspinazie 6—7 per kg. Salade 11 per st. van 14 April tot, en met 20 April a.s.. met
Andijvie 25 per kg. Roode bieten 8 per kg. dien verstande dat zij gedurende laatstgeSchorseneeren 10—11 per bos. Witlof 20 per noemde week niet mogen worden gekg. Sp-uiten 24—26 per kg. Rabarber 18 oer bruikt in hotels, restaurants e.d.
bos. Scheik 25 per kg. VPldsla 20—40 per kg.
Witte uien 7 per kg. Radjjs 8 per bos.
ROME, 3 April. (D.N.B.i

VOOR DIRECT GEVRAAGD

Vanaf Maandag 31 Maart j.l. zijn nieuwe afrekeningsbonnen van aan
de Nederlandsche Veehouderijcentrale geleverde runderen in gebruik

genomen.
Na Zaterdag 12 April a.s. zullen daarom geen bonnen van oud
model (roode bonnen) meer door de plaatselijke bureauhouders worden ingenomen.
Aan de nieuwe bonnen, welke op z.g. waardepapier zijn gedrukt,
bevindt zich een strook, die als ontvangstbewijs bij het innemen van
den bon door den plaatselijken bureauhouder wordt teruggegeven.
Bon en ontvangstbewijs moeten daarom steeds aan elkaar worden
ingeleverd.
Van de Afrekeningen, waarop runderen voorkomen, welke niet
aan de eischen voldoen, zal het ontvangstbewijs reeds bij de levering
door de marktadministrateurs worden verwijderd. Bonnen, waarvan
het ontvangstbewijs is afgenomen, zijn dus bonnen, afgegeven voor
runderen, welke niet geschikt zijn ter voldoening aan den leveringspltcht. Deze bonnen zullen dus ook nimmer als geldig levermgsbewijs
kunnen worden ingenomen.
7047

STROO-LEVERING.
De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor
Limburg maakt het volgende bekend:
De telers worden met aandrang verzocht alleen droog en frisch
stroo voor levering aan te bieden bij de hiervoor aangewezen fouragehandelaren.
Stroo, hetwelk niet aan deze eischen voldoet, zal zonder meer
worden geweigerd voor inname.
Binnenkort zal door de Pl. Bureauhouders worden bekend gemaakt op welke data in de hiernavolgende persplaatsen stroo zal worden ingenomen:

Afferden, Wellerlooi

(Hamert),

Sittard, Beek,

Valkenburg.

Schinnen en

De Kind. Claessens, Kerkstr 2, Heerlen-Weiten, zijn door de
P.I.C.A. gemachtigd stroo in te nemen van de telers, welke een vordering hebben ontvangen.
7048

GELDIGHEIDSDUUR TOEWIJZINGSBONS MENGVOEDERS.
De Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg deelt het vol-

LOODGIETERSZINK WERKERS
en eenige JONGENS

gende mede:

Bon gemerkt I en

week.

van 16 jaar. Te bevr. Fa. J. van

-

HOENSBROEK

Duijnen-Kanters, Hamstr. 42,
7043
Roermond.

7007

n is direct

geldig met ingang van de eerste

Bon gemerkt 111 is geldig met ingang van de tweede week.
Bon gemerkt IV is geldig met ingang van de derde week.

TEL. 537

De stempel van den Pl. Burenoihouder geeft aan hoelang de toewijzingsbons geldig blijven b.v. van 31 Maart 1941—28 April 1941 wil
zeggen, dat de bons geldig zijn tot Maandag 28 April 1941 of tot en
met Zaterdag: 26 April 1941.
Verwisseling bij aankoop van de diverse mengvoeders, vermeld op
de toewijzingsbons, is uitsluitend mogelijk voor C 1. n.l. Ochtendvoer
enz., waarvoor in de plaats afgenomen kan worden C2n.l. gemengd

graan, enz.

—

—

..

Oceaan.

ARNHEM, 3 April.
In den nacht van
11 op 12 April 1939
het was op tweeden
Paaschdag
werd in een buurtschap onder
de gemeei te Holten een afschuwelijke roofoverval gepleegd op het bejaarde echtpaar
Leetink, waarbij de man zoo zwaar werd mishandeld, dat hü kort daarop overleed. De
vrouw werd ernstig gewond, doch z_ bracht Geven met vreugde kennis van
er, na een langdurige verpleging, het leven de voorspoedige geboorte van
af.
een dochtertje
Als verdacht van dezen roofoverval werden gearresteerd de 30-jarige klomp-nmaker
G V., en de 45-jarige koopman H. H. Th. D.
Jean Baarts
beiden ult Deventer, die evenwel hardnekkig
Clara
Baarts-Canton
schuldig
dezen
roofmoord
te
aan
ontkende

..Heeft de zware keumg niet ten gevolge
dat velen worden afgewezen?"
„Inderdaad blijkt gemiddeld 60 tot 70 pet.
der candidaten ongeschikt, doch dat is bi.i
de zware eischen, welke wij stellen ten op
zichte van lichamelijke gesteldheid, karakter en afstamming ook niet te verwonderen
De kern, welke op deze wijze gevormd moet
worden,
en die noodzakelijk is voor de
instandhouding van ons volk,
moet volmaakt zuiver zijn. Trouwens, ten gevolge van ziji.
het afstammingsonderzoek. dat zeer veel tijd
De officier van justitie bij de Almelosche
in beslag neemt, kan definitieve opname in
achtte na een zeer uitvoerig getuirechtbank,
practijk
gevallen
in de meeste
de S.S. in de
genverhoor, hun schuld bewezen en eischte
opleivan
het
derde
loop
in
den
pas
toch
tegon beide levenslange gevangenisstraf.
dingsjaar plaats vinden."
De rechtbank te Almelo sprak hen echter
„Welke zijn de leeftijdsgrenzen?"
vrrj
en gelastte hun onmiddellijke invrijheid„Van achttien tot dertig jaar. maar het
stelling. Tegen dit vonnis teekende de offiwij
nog
liefst hebben
candidaten tusschen
cier hooger beroep aan. Vandaag stonden beide achttien en vijf-en-twintig. Wanneer
het Arnhemsche gerechtshof tetoetreden,
is daarvoor een den voor
ouderen willen
recht.
speciale vergunning noodig. die maar in enEr was een lange reeks van getuigen.
Kele bijzondere gevallen wordt verleend.
Voor hen. die de groot-Germaansche geOok de vrouw werd, steunende op een
dachte, zooals die in de S.S. tot uitdrukking
geleider, binnengebracht. Haar verkomt, wil.en steunen, doch zelf geen actief
hoor bracht het verrassende feit aan
lid kunnen worden, bestaat de mogelijkheid,
het licht, dat zij thans verklaarde,
als begunstigend lid mede te werken."
de beide verdachten als de indrin„Gelden de eischen voor den S.S.-man.
gers te herkennen.
wat betreft zijn afstamming en lichamelijke
gesteldheid, ook voor zijn vrouw of aanZij gaf allereerst een beschrijving van de
staande vrouw?"
gebeurtenissen die zich in den Paaschnacht
„Ja, want de S.S. is niet slechts een bond van 1939 in haar woning
hadden afgespeeld.
van mannen doch ook een bond van sib- Nadat zij buiten had hooren roepen, had zij
be. De taak: het bewaken en behoeden van de deur geopend. Zij zag
twee mannen staan,
de wereldbeschouwing, die uiteindelijk leidt van wie de dikste haar een slag met een knuptot de nationaal-socialistische samenleving, pel gaf. Zij hoorde vervolgens, dat de Indrinbrengt dit met zich mede. Waar andere pogers haar man om geld vroegen. Toen kreeg
litieke stroomingen te gronde zijn gegaan zij een tweeden slag van den dikken man en
door gebrek aan zelfreiniging en bezinning daarop verloor zij het bewustzijn.
op ds gronds'agen van haar idee. daar wii
President: „Lijken deze twee verdachten op
de S.S. een orde zijn, die dit wel doet voor de mannen, die 's avonds bij jullie waren?"
het nationaal-socialisme!"
Getuige: „Zij lijken er wel op."
President: „Heeft die dikke jou geslagen?"
Getuige: „Hij was het".
President: .JMaar waarom heb Je dit in Almelo niet gezegd?"
Getuige: „Ik durfde het niet."
De president onderhield de getuige vervolgens over de beteekenis van den eed en ondervroeg haar uitvoerig of zij de mannen wel
met goed herkende. De vrouw bleef bij haar verzou ik mooi laten inrichten
prachtige bloemen en planten
ik zou klaring, dat de twee verdachten het geweest
mijn tuin zelf bewerken— neen dat is waren die den roofoverval hadden gepleegd.
onzin
ik neem een tuinman, die kan Zrj herkende den dikke, d.i. den verdachte D.
met zijn vrouw en kinderen in het tuin- als dengene, dle vroeger wel eens in de buurt
ik zou 's morgens heel met goederen had gevent. Verdachte D. verhuis wonen
vroeg opstaan, om zooveel mogelijk van klaarde, dat het uitgesloten moet zijn, dat
hem kende.
den dag te kunnen genieten
Ik zou de vrouw
advocaat-generaal mr. Hermans, merkDe
er niet van houden 'n halven dag in bed te in zijn requisitoir op, dat het bewijs van
te liggen.... Ik heb vreeselijk het land de schuld van deze verdachten aanmerkelijk
aan dagdieverij....
versterf; is door de verklaringen van de wedat
mijn
ontbijt
Ik zou last geven,
om duwe L.
Het betreft hier evenwel een ernstig misgereed
zijn.
uur
moet
Maar
acht
mijn
drijf, waarvoor in eersten aanleg zelfs leKoffie moet ik om zes uur al hebben
venslange gevangenisstraf werd geëischt en
Daar moet Frits, mijn bediende voor zordaarom
achtte spr. het gewenscht, deze vrouw
hij
niet heeten,
gen. Nee, Frits noet
nog
eens te doen hooren en dan in de rustige
het zou al te
want zoo heet ik zelf
sfeer
van bet kabinet van den rechter-comdwaas zijn, als heer en knecht denzelf- missaris. Bovendien kunnen dan enkele geden naam hadden. Nu ik zooveel geld heb tuigen nog eens aan een verhoor onderworwed ik, dat een van de dames van het pen worden.
kasteel daar, wel met mij zou willen Spr. vorderde derhalve de terugwijzing van
trouwen. Maar ik nam niet de eerste de de zaak naar den rechter-exmuiiissaris en,
beste
O nee! Ik zou goed uit mijn aangezien hij een veroordeeling zou vragen,
gering zou zijn,
eischte Mr. Heriemand die zestien mil- welke nietgevangenneming
oogen kijken
de
van de beide vermans
eischen
dat
mag
hij
een
heeft,
lioen
dachten.
mooie vrouw krijgt. Mijn vrouw moet Nadat het Hof in raadkamer was
geweest
piano
goed kunnen zingen en
spelen.. deelde de president mede, dat het Hof
geen
da.
ook niet. Een termen aanwezig vond om de -evangemneof eigenlijk behoeft
vrouw die mooi zingt en mooi piano ming van de beide verdachten te gelasten en
speelt dat gaat maar zelden samen
dat besloten was, de zaak terug te wilzen
En ik wil vóór alles een mooie vrouw. Ik naar den rechter -commissaris.
moet de lui de oogen kunnen uitsteken.
Ze moeten zeggen: „Wat heeft die rijke
tegengewerkt.
Frits Bockelman toch een beeld van een
vrouw!" Ik geloof niet, dat tk 's winters
Ik ga naar het
op het kasteel blijf
Straffe maatregelen tegen Amsterdamsche
Zuiden
naar Egypte, of naar de Rifirma.
Enfin, dat moet ik met mrjn
viera
GRAVENHAGE,
April.
't
's
zoover is
3
vrouw overleggen als
Het rijks- "
daarover wil ik niet alleen beslissen. We bureau voor de voedselvoorziening xn 1^
deelt het volgende mede:
rijden er dan met een auto heen.... nee, logstijd ernstig
geval van tegenwerking
Een
der
niet naar Egypte natuurlijk, dan moeten overheidsmaatregelen op het
mijn
auto per voedselvoorziening is onlangs gebied van de
we over zee. Dan zou ik
door den een
boot kunnen laten verzenden.... Dat tralen crisis-controledienst in samenwerking
maar
hinkosten,
geld
wat
zal een schep
met de Amsterdamsche politie aan
het licht
dert dat, als je zestien millioen bezit. Ik gebracht.
Wat
moet een prachtige auto hebben
De Nederlandsche Zuivelcentrale h«»f'
minder dan twaalf cylinder is, komt niet eenigen tijd geleden bij handelaren V"
in aanmerking.... ik zal niet op een mager me-cppoeder een dccl van hun vr_Jr
paar gulden kijken, als ik een auto koop raad geblokkeerd. Deze poeder moest
ter beschikking van de central hiii'
Ik neem in geen geval een tweedehand- halve
yen. Bij controle naar de hoedanigheid
vasche; óók koop ik 't beste merk wat er te llet poeder bleek echter, dat
bij d , „Z
bekleeding
van
kleur
krijgen is.
welke
P. Bindt en zn-. te Amsterdam een gedeStp
s^u-eioe
zal ik nemen?.... Zoo moet de livrei van niet meer aanwezig was.
mrjn chauffeur ook zijn.... Ik neem
Tegen het uitdrukkelijk gestelde
groen.... daar heb ik altijd het meest in. heeft deze handelaar een _ed«itveriv-i
/an gehouden.... groen, altijd groen om handeld, terwijl een ander deel tot v
..kunstroom" verwerkt was.
me heen.... net als hier.
bleek, dat het
Voortrestant
Toen stond hij op en wierp zijn blik- zienlijke hoeveelheid, deels
0D
nu
dat
door
de
ken weer op het kasteel,
doende wijze was bewaard, waa-S-J onvo
van
Het
weefsel
zon werd beschenen....
in de hand was gewerkt.
wlls moed"
zijn fantasie rafelde uiteen. Hij zag weer willig was beschadigd.
hij voelde,
volgende
De
maatregelen
werkelijkheid....
de naakte
ziin „_
Schorsing der firma als «eo__»ni.BM? nen:
zijn ransel op zijn schouders drukken.
1* bij
de zuivelcentrale alsmede
Het was een mooie droom, zei hy. al is tuchtrechtelijke
g van een
vervolging.
het oncwaken nu niet direct prettig....
Voorts is tegen de verantwrvwi-i"",
Hij keek om zich heen en zette
sonen proces-verbaal
voetreis voort. In de herberg waar hij nog onder de firma """"««k ' rwijl de
men hem beslag zijn genomen.
voorraden in
een glas bier dronk, verteldeoude
kasteel
Uit het voorgaande blijkt j„ ,
van het schandaal op het
bewoond door een rijk geworden spek- benden er goed aan
a
van stelde voorschriften te hou*-», &an de go"
slager, die altijd dronk en nu een
en
_ij zioh anders aan strenge
se maatregelen
zijn beste vrienden biJ een twist had bloot-telleo.
doodgeschoten.

—

4 APRIL 1941

VRIJDAG

___________________■___!

HEERENKAPPER

gevr. voor terstond. Br. o.
no 7041 Agt. Limb. Koer

7041

Hoensbroek.

BAKKERSLEERLING
gen. brood te
bezorgen.
Houbcn-Schepers, Steenweg 71, Sittard.
7042
gevr. tev.

"

"""

LOODGIETERS,

T

_55____________________

PIANO

te koop gevraagd. Br. met
prijsopgave o. no 656 Bijk.

Limb. Koerier, Heerlen.

[■■■■■-■■■■■■ïl
| y.^|
W_||

'

>J I_#j l
____■_________________!

-"

GEKEURDE PLANT
aardappelen. Industrie C

30/40 van Zeeland

met

zinkwerkers en eenige jongens van 16 Jaar voor direet gevraagd. Te bevr. fa.
J. van Duijnen-Kanters,
Hamstraat 42, Roermond.

certificaat (plombe) en
zak f 11.50 per 100 kg., 50
kg. f 6.— franco thuis.
1803
w. Waare, Venlo.
:—

___^

Alle bestelde poters en
die nog besteld worden,
worden (altijd) geleverd.
tj moet vandaag ook wat
rekening houden met het
vervoer. W. Waare, Venlo.
1804

2£__

NETTE LOOPJONGEN
gevraagd. Maison Chic,
Groote Staat 22, Maastr.
Aanmelden tusschen 9-11
7039
uur.

.

LEERJONGEN
voor kleermakerij gevr.
Cox. Dautzenbergstr. 40.
Heerlen.
661
LEERMEISJE
voor manufacturen en
dagmeisje of werkster voor

3 dagen gevr F. Muller,

Pieterstr. 51, Chèvremont.

7045

R.K. MEISJE
voor keuken en naaiwerk in gezin van 2 personen. Br. o. no 6662 Bijk.
Limb. Koerier, Heerlen.
gevr.

____

POOTAARDAPPELEN

~Z_____________________T
iMW-WWWT-i
I____[

____■
WwWB_MMMWP^B
______________-___------

BENEDENHUIS
of le étage te huur gevr.
Klein gezin. Liefst eentrum WiJk. Br. o. no 91,
bur. dezer.

_____

I ___________________-_» I

_^_^Ti^^^^Rfa^M

(■

verloren

vanaf

f-^^_______—______ll
B-YVJff^ffl
il_|
II

1 GASHAARD
zoo goed als nieuw en andere meubelen te koop.

WERKHEMDEN
te k. 4.50 gld., prima, 100
C.M lang, iets aparts. Gez.
Hpynen, Pappersjans 20,

Akerstr. 296. Hoensbroek.
7040

’

’

INLEVERING VAN EIERBONNEN DOOR PLUIMVEEHOUDERS.
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt
bekend, dat niet, zooals op 2 April j.1.. is gepubliceerd de met 75 t/m.
100 genummerde bonnen van de algemeene distributiekaart door de
pluimveehouders bij de plaatselijke distributiediensten moeten worden
ingewisseld, doch de nummers 81 t/m. 100.
Deze bonnen moeten door de pluimveehouders in het tijdvak van
7 April t/m. 12 April a.s. bij de plaatselijke distributiediensten worden
ingeleverd. De pluimveehouders moeten niet alleen hun eigen bonnen,
doch ook die van de inwonende gezinsleden (inwonend personeel
wordt hierbij inbegrepen) bij de distributiediensten inleveren.
Voor de ingeleverde bonnen zal door de distributiediensten een
ontvangstbewijs worden afgegeven, hetgeen vóór 16 April a.s. bij
den plaatselijken bureauhouder moet zijn ingediend, of indien tot
iusverre voeder werd betrokken op een winkellijst, bij de sectie bijzondere diergroepen van het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd te Apeldoorn.

De pluimveehou- rs, die aan deze bepalingen niet hebben voldaan, komen na 28 April a.s. niet meer in aanmerking voor een voedertoewijzing.

5e TREKKING HAIGHTON & CO.

Wettige Premleleening 1912
Ie KLASSE, 3e LIJST
TREKKING VAN DONDERDAG 3 APRIL 1941
PREMIËN VAN ’2o.—

Slamput

KL. WIT FORNUIS
zeer voord, te k. Burgem.

90

BONNEN AFGEGEVEN VOOR WRAKKE DIEREN.
De Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg deelt het volgende mede:
Met ingang van 12 Maart j.l. is de eisch, betreffende de opbrengst van
100.— komen te vervallen, zoodat de bon voor deze
dieren afgegeven geldig is, mits de wrakke dieren 350 kg. of meer
wegen. In dit geval kunnen de bonnen ingeleverd worden m mindering op het te leveren aantal.
Voor de wrakke dieren, geleverd in het tijdvak van 24 November
1940 tot 12 Maart 1941, blijft echter de bepaling gehandhaafd, dat
deze 350 kg. of méér gewogen moeten hebben, terwijl de opbrengst
(zonder aftrek van assurantie)
100.— of méér moet hebben bedragen. Deze bonnen kunnen dus niet ingeleverd worden.
7051

BEURS MET GELD

11 Sa [%"__"_
■&iWoHfgw«-H^H|
Ceulenstr. 10, Maastr

WEIDECONTRACTEN
De Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg deelt het volgende mede:
Vetweiders, die voorheen steeds vee geweid hebben, worden alsnog
in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 15 April a.s. weidecontracten af
te sluiten. Het aantal is echter beperkt. Desgewenscht kunnen als
voorwaarden worden gesteld, dat de eene helft vóór 1 Augustus en
de andere helft vóór 1 September a.s. worden gesteld. Gaat het om
eer. enkel aantal, dan is thans levering vóór 1 Augustus vereischt.
Dit geldt ook voor hen, die reeds vóór 15 Maart j.l. een contract
hadden aangevraagd, maar nog niet hadden afgesloten.
Bij levering van de gecontracteerde runderen moeten de contracten mede ingediend worden. Geschiedt dit niet, dan wordt de levering
niet beschouwd als levering ingevolge contract.
7050

MJ

Heerlen tot Heereweg. T.
Del- tpr- bez- Geitstr. 13,
657
Heerlerheide

Bl^BTiW|F'|W|

70_)

BM

1 Heerlerheide.

659

267
2227

5223

7051
9430

12106
13482
15168
17092

18927

824 1181 1335 1336 1410 1.14 1532 1807 1889
2262 2266 2557 2674 3224 3320 3492 4203 4315
5416 5524 5577 5625 6241 6384 6557 6735 6967
7128 7177 7978 8420 8868 9083 9203 9241 9356
9461 9541 10184 10522 10621 10840 11170 11659 11769
12317 12327 12536 12553 12734 12831 13160 13346 13393
13702 13761 13856 13977 14186 14357 14629 14961 14974
15258 15405 15620 15732 15785 16081 16225 -16632 16825
17316 17487 17528 17791 18050 18213 18650 18714 18906
19022 194-9 19732 19873 19987 20399 20459 20620 20993

ONGECORRIGEERD
lijst. Premie van t 20.—: te»

Teftetertßg ïe klasse. 2e
_Jioet
20878.
iajn

LIMBURGER KOERIER VAN
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HOLLANDIA
I
ROYAL-THEATER I I ROYAL
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VANAF HEDEN
UUR DOORLOOPEND
PREMIERE VAN 'N PRACHTIGE FILM NAAR 'T BEROEMDE

Wtr' _r^^_r__-_-

_f9n_l

1

_

-K/'-S BB ft'

N-^_r'

__^__lV

__v"_______■

r_V2K_R

ii_c'R_r_£

__H

______h.

_\

I

Tm

E?

- „mS

HB ','i

/^^^^_B

f

I"

\ j S-^-i
R___

_■

\W' /Si

K

E_> ;s'"

■

"ha

______*

______'J-

i\

„BISMARCK"

I

= VAN TWEE JONGE MENSCHEN ! ==___■
Spannend.
Pakkend I
Aangrijpend I

Dagelijks 2 uur doorloopend
Zondag van 2-3 uur populaire prijzen
BINNENKORT:

I

UFA'S ONTZAGWEKKEND SUPERWERK

DE ROTHSCHILD'!

|

Dt nobeie eerHjice acteur

I

ANOELA

S-k

De hoogst begaafde actrice

I

KR ANL I
MILDE
Z-j verovert tedere hart I

I

J
LUTTERADE

VANAF HEDEN tot en met MAANDAG 7 APRIL 1941 :
De veeHjesproken en grandioze
Veit-Harlan-Terrafilm der UFA

flS__^

:#___■
ZIENII^j

MEISJES-

in_9

VERWACHTEN i

_____r^^
_______T
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MtOOAOPRUMN!

I
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IN

GIEREN

Q_F* TEVENS BIJPROGRAMMA

In verband met de drukte op Zondag raden wij U
BEZOEKT REEDS DE ZATERDAGAVOND

»£rti
VOORSTELL*^

==

Aanvangsuren:
en Maandag su.
Zondag 4 u. (doorloopend)
Zaterdag

DONDERDAG

I

I

Jj

_L

--

--

-

-

Prijzen
0.30

’

der plaatse"'
f 0.40 f 6S6'

-

Balcon

’

-

0.75.

10

VOORSTEL^

Groote FAMILIE- en

uUY

KINDER-voorstelHo^
f£!&,

Hoofdfilm: „Het waterrad des doods". Een zeer spannende
Tevens kluchten, enz.
Verwacht: TRAUM-MÜ**^

I

HH

j

■ SPEKHOLZERHEIDE HOLLANDIA

WILLY BIRGËk
I
'"
II DAS HERZ DER KöNIGIH \

B-8.-,______f_j_rrj_tt9s_jji:

in
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____■

JÊ*
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DONDERDAG A.S. IN DE „POPULAIRE":

VON ESCHNAPUR"

I

LA JANA, FRITS VAN DONGEN en GUSTAV DIESSL
in de grootste avonturensensatie der laatste jar-^n !

Verwachten : „Die Rothschilds",
en

Willy

Forst's

„OPERETTE".

I

fl ï

„Wunschkonzert"

wonderwerk

lang verwachte

Superwerk

der

UFA

'n Film grootsch en heftig van gebeuren, maar oo*
gratie ! Boeiend, ontroerend is deze film van Maria Stuart's leven en doodVorige week in ASTORIA te BRUNSSUM een enofl11
succes, het was avond aan avond daar een stormloop
en een ieder was enthousiast over deze prachtfi'ol'
KOMT VROEG !
KOMT REEDS ZATERDAG '■

van treffende schoonheid en

in DOSEN

„DER TIGER

het

(VÓRSTENTRAGEDIE)

EEN HUWELIJK OP AFBETALING =_=
EEN AMUSEMENT ZONDER WEERGA !!!!!!
EEN LACHSCHLAGER ALS NOOIT TEVOREN ! ! v l
»

In de hoofdrollen: Ferdinand Marian Kristina Söderbaum
Heinrich George
Werner Krauss
Eugen
Klopfer
Hilde von Stol/
Theodoor Loos, e. v. a.
Een film rondom een wereldprobleem, van imponeerende
kracht en schoonheid, grootsch van spel en regie.
39897 personen zagen in de eerste 7 dagen in 't RembrandtTheatêr te Amsterdam dit meésterwerfc. Dit zegt U alles.
Verder uitgebreid en varieerend VOORPROGRAMMAToegang vanaf 18 j. Zorgt tijdig voor Uwe plaatsen a.u.b-

.

APRIL POPULAIRE
MET GEHEEL NIEUW PROGRAMMA!
Zondagnam. 2 uur:
Zondagnam. 2

-

»^____K l^^i___rfflll

BISMARCK

In de hoofdrollen : Paul Hartmann, LH Dagover, Werner H'",!
Friedrich Kayssler, Maria Koppenhöfer, Dorothea Wiedt.
Als met prachtige penseelstreken wordt in dit grootsche flln»*S)s*
de strrjd geschilderd van den genialen tacticus Bismarck, *Je
wezen gekenmerkt werd door zrjn groote veelzijdigheid, d« V, t
rechte liefde voor zijn volk en zijn nooit aflatende enetP"
Een kleurig en boeiend schouwspel.

■^n_______H_______i

KEER TERUG MIJN KfNIT -*^mim
,

- Venlo - Tel. 2171.

ZARAH LEANDER

____■

"

Maaskade
6838

wÊ*^'

"-> ■**-;■.■

________

K_Ml

n

Zaterdag 5 April, Zondag 6 April, Maandag 7 Aprll:

—CW—■_

var doorl.
Aanvang op werkdagen
ZOMOAd VAN 2 TOT 2 UUR POPULAIRE

____»_.__

Voor werk VENLO.

______-_$i«__l

W :^É___l___i
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HILDE HILDEBRAND
RUDOLF PLATTE
8 STERREN in de allernieuwste REVUE-OPERETTE:

EEN PRACHTFILM IN DEN
VOLSTEN ZIN PES WOORDS
W'J

_________

H. ROOK & ZONEN N.V.

LENY MARENBACH
GRETE WEISER

DE GENIALE REGIE, DE HEERLIJKE MUZIEK
EN HET ONTROERENDE SPEL MAKEN DEZE
FILM TOT WAT ZIJ IS :
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Deze week weer een grootsch filmwerk !! !
Het
meesterwerk van den regisseur WOLFGANG LIEBENEIN*^
ZATERDAG 5, ZONDAG 6 en MAANDAG 7 APRIL
DE ALLES OVERTREFFENDE SUPER DER TOBIS

RALPH ARTHUR ROBERTS
HILDE WEISSNER, JOHANN RIEMANN
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De grootste lachbui van Uw hééle leven,
wacht U deze week in ons theater ! ! ! !
ZATERDAG 5, ZONDAG 4 en MAANDAG 5 UUR

Muzisk: RALPH BENATZIO
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50 Vrachtwagens,
trailers
Kipauto's en
vaste bakken,

KERKRADE
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gevestigd te MAASTRICHT,
te houden op Zaterdag 19April
1941, des middags te 12 uur
te haren kantore te Maastricht.
Deponeren der aandelen kan
geschieden tot en met 12 dezer
ten kantore der vennootschap
te Maastricht en ten kantore
van de Heren Willeumier van
Tyen & van Laer te Amsterdam.
De agenda ligt ter visie ten
kantere der vennootschap te
Maastricht.
7012

LACHEN, BRULLEN EN

CAPUCIJNENSTRAAT 69
MAASTRICHT
Telefoon 3017, na zes uur 3339.
7038

EEN FILM DIE U EEN TWEEDE
MAAL ZULT KOMEN

Regie: QEZA VON BOLVARY.

DE D E TTE
\J I CIV L I IC

te koop gevraagd. Liefst nieuw.

PILMA-IMPORT

j

Een frisch, sprankelend verhaal, dat ontroert en tegelrjK
bli^ maakt. Een stuk jeugd met alle dwaasheid en schoonheid,
alle overmoed en droefheid !! !
TOEGANG 14 JAAR-

der N.V. Tabaksindustrie
v.h. Gebr. Philips

ABONNEERT V
OP HET
NIEUWE MOOEBLAO

2 TONS BESTELWAGEN

DEZE ECHTE FIJNE FILM SCHENKT U DE
INTENSE ONTROERING VAN EEN GROOTE
OPRECHTE LIEFDE!
In de Hoofdrollen:
HB____7"'"^al
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Voor direct te hnnr gevraagd:
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van Aandeelhouders

Chocolade, bonbons, koekjes.

HEERLEN BRUNSSUM

,—,—__,

Algemene Vergadering

HEEREN-MODES
TRICOTAGES
de afdeeling:
CHOCOLATERIE.
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Een Jong, ontluikend meisie... «on ervaren.:
<*udere man... «an ernstig conflict in aan boelende ftimff
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LEDERWAREN
PARFUMERIEëN
GALANTERIEëN
SCHRIJFWAREN
RIJWIELONDERDEELEN
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Ondanks de moeilijkheden handhaven wij ons devies : HET
BESTE VOOR DEN LAAGSTEN PRIJS. Een sprekend bewijs
hiervoor leveren o.a. onze afdeelingen :

Paascheieren, mandjes, netjes en figuren.

lcn zeldzaam mooie film!!

hörbiger!
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PRESENTEERT VANAF HEDEN VRIJDAG

ATILLA
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in ons hwWM»-do grootst, ollor films
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WE ;RjjgIR|Ju^|iUl tß MANN,

MET HET OOG OP DE PAASCHWEEK A. S. DONDERDAG
EN VRIJDAG GEEN VOORSTELLINGEN.

en zéér zeker :
STOFFEN
DAMES-MODES
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Sinds lang hebt U zich niet meer zoo vorstelijk geamuseerd.
Geestig !
Vermakelijk !
Gezellig !
Toegang alle leeftijden.
Toegang alle leeftijden.
VERWACHT MET PASCHEN:
Een der grootste wereldsuccessen van den laatsten tijd

—

j/lf±. HET VERSTAND STRIJDT MET DE HARTSDE LIEFDE MET DE VERWARRING
<IUfQ TOCHT,
HET VUUR VAN ST. JAN
DER ZINNEN
\J/
LAAIT HOOO OP EN BESLIST OVER HET LOT
V

PRESENTEERT DEZE IVEEK: .
Een prachtige, oprechte film... een fijn genot voor oog en ooU-

HEERLEN

I
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mst ANNA DAHH OTTO WERNICKE
ERNST VON KLIPSTEIN
GETR.
HEYBN
HANS BRAUfEWETIER

VOORSTELLINGEN :

.

VAN JE FAMILIE MOET
JE 'T MAAR HEBBEN

(JOHANNESFEUER)
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Gebr. van Bergen
Tel
4200

fi Paschen

VUUR IN I
ONACHT
j.

THEATER
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ROERMOND

Een oerkomische schlager

Een dolle comédie.
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HERMAN BRAUN

de hartstocht van een
door
liefde
__ deie film
_VMP
Htt
Rta

TEL. 2550

DEZE WEEK 150 pCt. AMUSEMENT
'n nieuwe schaterlach
schlager der Tobis
HEINZ SALFER
ELSE VON MöLLENDORF

'ÏÏSÜVS HERMAN SUDERMANN
Als aen storm..... blaast
M_Kr MB MBi
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GEBR. VAN BERGEN

I

ZONDAG AANVANG REEDS OM 4 UUB:
3

VOORSTELLINGEN.
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Heden Vrijdag 4 April en Dinsdag 8 April POPULAl p
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WATT en \ WATT
in Patt en Pattechon als CoincdiantcH* |
U zult weer brullen met de Koningen der Clowr»s' |
EEN LACHKANON VAN BEGIN TOT EIND Ë' 0
ZONDAG 2 UUR:

KINDER-VOORSTELLING

Watt en Vz Watt laten de kinderen brullen
en gieren.
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