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machts-

Nationalistische bewegingen in
Zwitserland en Zweden. - De trouw der

***
**

en

Britsche

Daarnaast moet men letten op de ver-

**uiv_ngen

in de bondgenootschappeverhoudingen, welke door het Rusve*rdrag
van het vorig
1", door het uit elkaar spatten van de
Cordiale, en door het pas gesloj*ll Pact van drie het wereldbeeld totaal
gewijzigd. In Brittaniüe wil men
ch troosten
door de steeds meer aanvriendschap met de Vereenigen tevens met de verwachting,
Cat Rusland zich zeer onbehaaglijk moet
Kaan voelen bij de „omsingeling" door
e
totalitairen. Een zeer nuchter comvan de officieuse ..Pravda" kan
~-*e
verwachting geenszins steunen. Moskou schrijft het ontstaan van het nieuwe
eenvoudig toe aan de Engelsch—
politiek. De Sovjets wereri van tevoren op de hoogte gesteld en
Reenen nu rustig hun politiek van
"■""^ede en neutraliteit" verder te kunnen
*°eren. Ook voor zoover het de Sovjety-Je betreft, blijven de niet-aanvalsver""agen met Duitschland en Italië volkoongerept. De diplomatieke ontwik"*elmg houdt dus gelijken tred met die
~7r militaire machtsverhoudingen. De
kunnen ze niet remmen.
°e verschuivingen in het wereldbeeld
"«Hreffen tenslotte ook de binnenlandverhoudingen in verschillende lann* We zien daar overal democratie en
j
afdeinzen. In Europa grijpt
Jt Veranderingsproces ook die landen
*ari, welke niet rechtstreeks bij den oorbetrokken waren. Roemenië is wel
meest frappante voorbeeld uit den
tijd. Het heeft zijn buitenlandPolitiek ook volkomen gelijkgescha*eld met die van de as en het ziet er nu
ftle t tegenop Engeland te prikkelen door
*eil aantal opzienbarende arrestaties van
ri tsche onderdanen.
Landen, die niet zoo ver gaan en die
et vaandel der neutraliteit van den
Uclen stempel nog hoog houden, zien
eveneens beroerd door den nieuwen
1- We hebben al eens gewezen op het
ntstaan van een jonge nationalistische
eweging in Zwitserland, welke daar in
Partij enkamp veel rumoer heeft verekt. _) e zwitsersche bondspresident
het gewaagd 'den leider, Jacob
cl-affner, in audiëntie te ontvangen en
at -feit alleen heeft het aanzijn gegeven
an Protesten en betoogingen met
J^wverklaringen aan de oude demo-

n-ie
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f^ente
ftebben

metenden
<*e-State

nog meer kopschuw door nu ook Madagascar in de blokkade te betrekken, omdat de gouverneur-generaal de instructies van Vichy blijft uitvoeren.
Door zulke methodes wordt het Fransche rijk als het ware met geweld de
nieuwe orde" binnen gedreven.
Zien we tenslotte nog buiten Europa
naar Japan, waar de binnenlandsche
hervorming met strenge energie wordt
aangepakt. Er ls een speciale kabinetsraad gevormd, bestaande uit tien persoonlijkheden van het leger, van het
politieke en van het economische leven.
bijDeze raad z»l de regeering moeten
van
de
brengen
op
gang
staan in het
hervormingen
en
bestuurs- en politieke
tevens bij het opwekken en leiden van de
eenheidsbeweging, waarin de nieuwe
wilsvorming van het Japansche volk gestalte zal krijgen.
Zoo voegt Japan zich in zijn binnenlandsche structuur ook geheel naar de
nieuwe orde.
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Het kind aan de familie
Steinmetz toegewezen.
Het gerechtshof te 's Gravenhage
heeft Maandag arrest gewezen in de
procedure tusschen de families Steinom het bemetz en Van der Winden,
waarvan, zoozuigeling,
van
de
zit
bomins'ag in
als men weet, na den
de Bsthlehemkliniek, te 's Gravenhage. op 10 Mei niet vast stond, aan
welke moeder het kind behoorde.
De president der Haagsche rechtbank heeft
toen in kort geding de zuigeling, die zich ten
behuize van de familie Van der Winden
vond, toegewezen aan de familie Steinmetz.
In hooger beroep heeft het gerechtshof toen
een interlocutoir arrest gewezen, waarin een
onderzoek bevolen werd ten aanzien van het
vinden van twee kinderlijkjes in de puinhoopen van de kliniek.
Thans heeft het hof het vonnis,
door den president der rechtbank gewezen, bekrachtigd.
Hier_edo is ieze treurige procedure naar

In Zweden is iets dergelijks gaande.
vormde zich een nationaal ver°°n*i. in welks leiding ox.. dr. Sven Hedin
I» een beroep aan het Zweedsche
01k geeft dit verbond uitdrukking aan
en wil, om op den grondslag van natior^e solidariteit, sociale rechtvaardigei<l- gezonde rassenpohtiek, moreele

aar
b
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De bedrijfsgroep sociaal beheer bij den
rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsch-* gebeiden, buitendienst Tilburg,
heeft in ROERMOND een bijeenkomst
belegd. Onder de deelnemers bevonden
zich o.m. de vertegenwoordiger van den
zaakgelastigde van den rijkscommissaris
in Limburg, een vertegenwoordiger van
het Landesarbeitsamt Rhetaland en de
leiders, resp. de Arbeitseinsatz-Referenten van de Duitsche grensarbeidersbureaux en de directeuren der Nederlandsche arbeidsbeurzen.
De leider van den buitendienst Tilzijn
burg Reg. Rat. Klein, teekende in
resulbehaalde
voordracht de tot nu toe
taten op het gebied van het Duitsche
bestuur der werkverschaffing in Nederkon
land De werkloosheid in Nederland
meer dan
met
4
maanden
nauwelijks
in
Dit re100 000 man verminderd worden. groote
sultaat werd bereikt ondanks vonden
moeilijkheden, die hun oorzaak

Iroot-Duitsche

Jinen

öeefu'e

Killeden

chtVSrSChaffen*

Bürckel, te Metz.

voltrekken.

—

De aankomst van gouwleider

(Weltbild.)

r

N. B.)
zijn, naar
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andere

Ondanks wisselende weersomstandigheden
konden de afzonderlijke afdeelingen hun doelen nauwkeurig vastste'len en met bommen
van alle soorten kaliber bestoken, waardoor
nieuwe buitengewone schade werd aangericht, hetgeen door de ontploffingen kon worden waargenomen.
De aanvallen op Londen waren voornamelijk gericht tegen de dockinstallaties ten zuiden van de Theems. Er ontwikkelden zich
'uchtgevechten, in het verloop waarvan, naar
tot dusverre bekend is, 38 vijandelijke vlieg-

werden neergeschoten. Veertien

het

nachtelijk

— —

mingsbrandweer en de drijvende motorspuit
„Jan van der Heyden" werden bij den brand
samengetrokken.

Na ongeveer een uur was men den brand
meester en kon een gedeelte van het materiaal inrukken.
Zooals reeds gemeld, is een brandbom
neergekomen in het perceel Hoogtekadijk 16.
De bom sloeg door een opkamer, waarin
zes kinderen sliepen. Een zevenjarig meisje
werd getroffen en kreeg een groote buikwond. Zij is in hoogst zorgwekkenden toestand naar het binnengasthuis gebracht en
daar later overleden. De bom kwam terecht
in een onder de opkamer gelegen keuken en
veroorzaakte hier een begin van brand.
Door het snelle optreden van den oudsten
zoon, die vastberaden een emmer over de
bom heenzette, kon deze gebluscht worden.
Ook in het perceel Hoogtekadijk 22 sloeg
een bom door het dak. Zij kwam terecht in
de voorkamer op de derde verdieping. Ook
hier kon een begin van brand gebluscht
worden.
Achterzijde van

een kerk

getroffen.

Maandagmorgen hebben Engelsche vlieonder de puinhoopen aangetroffen.
gers twintig brandbommen geworpen in des
perceel
sloeg
Hoogin
het
Een brandbom
tekadijk 16, waardoor een zevenjarig meis- buurt van de St. Bonifaciuskerk, te Zaandam (N.H.). De bommen kwamen neer op
je zeer zwaar werd verwond. De kleine is
eenige woningen, ontploften en stichtten
later overleden.
begin van brand. Hoewel uiteraard de
DUITSCHE
Ook op de Ruyterkade zijn brandbommen een
DER
UITWERKING
DE
verwarring onder de bevolking groot was,
107
110
werden
perceelen
geworpen.
De
en
BOMBARDEMENTEN
geraakt, doch de ontstane branden konden behielden de menschen toch hun tegenwoordigheid van geest, zoodat in de meeste geP.
BEen
V.
worden gebluscht.
spoedig
September.
BERLIJN, 30
vallen
de branden met eigen middelen konbrisantbom
nog
geworpen
Voorts is
een
correspondent meldt:
den worden gebluscht. Een perceel evenwel
nauwkeurige op een tuinhuisje in de volkstuinen der vergrond
van
op
hier,
Men heeft
werd geheel door brand verwoest. De achwaarnemingen, de overtuiging, dat de laat- eeniging „Nut en genoegen", in het Spaarnterzijde van de katholieke kerk is eveneens
huisje
grootenaanwerd
onverpoosde
Duitsche
dammerkwartier.
Het
ste acties van de
door projectielen getroffen, waardoor kerpunbelangrijke
deels vernield.
vallen op Londen en andere
kelijke gewaden en ornamenten zwaar wergelukkig
gehier
niet
*sijn
sterke
uitwerSlachtoffers
bijzonder
ten in Engeland een
den beschadigd.
king hebben gehad. De Duitsche vliegtuigen. vallen, hoewel er twee gezinnen, onderscheiHet is ongetwijfeld aan het krachtig opnegen
personen,
denlijk
en
in
van
zeven
hun doel
die fn duikv'ucht tot kort boven
treden
van de brandweer en het personeel
paard
kipzijn
een
en enkele
Wel
zich van hun bommen ontdoen, hebben voor- woonden.
van
den luchtbeschermingsdienst te danken,
pen
gedood.
konijnen
en
al de laatste dagen ontzettende verwoestindat er geen slachtoffers te betreuren zijn.
gen aangericht. In het bijzonder de vliegtuigTerzelfdertijd werden in de gemeente
bedwongen.
Zware
brand
tenslotte
dagen
de laatste
fabrieken te Bristol hebben ondergaan,
nog eenige brisantbommen geworZaandam
zooonherstelbare vernielingen
Ten zuiden van het Kadijksplein hebben pen, welke evenwel geen schade van beteeals duidelijk blijkt uit foto's, die Duitsche de Engelsche vliegtuigen vijf of meer brand- kenls hebben aangericht.
verkenners hebben medegebracht.
bommen uitgeworpen. Een daarvan heeft
Zondagmorgen vroeg hebben Engelsche
een ernstigen brand veroorzaakt in de op- vliegtuigen zes brisantbommen van klein
De omvang van de Duitsche actie spreekt slagplaats van de firma H. J. van der Rijn, kaliber geworpen in de omgeving van Naarduidelijk uit eeen bericht, dat ons van be- en het daarnaast gelegen pakhuis van de den (N.H.).
voegde Duitsche zijde wordt medegedeeld, vol- N.V. Veem- en expeditiebedrijf, voorheen
Brandplaatjes.
gens hetwelk eeen enkel eskader tot gisteren Visser, Galavazi en Co. Aanvankelijk werd
k.g.
bommen het alarm
niet minder dan 5 millioen
middelbrand" gegeven, doch I Zondag werden in Temaard (Friesland)
heeft neergeworpen, waarvan 80 proc. op de spoedig moest dit in „groote brand" worden en in de omgeving van dit dorp talrijk.
militaire doelen in de Britsche hoofdstad.
veranderd. Drie motorspuiten, twee ladder- Engelsche brandplaatjes gevonden. Som»
wagens, een personeelwagen, een gereed- mige kinderen vonden er twintig en meer.
Het ononderbroken karakter van de Duit- schappenwagen, een slangenwagen, de staf- Ook in Hantumhuizen trof men dergelijkt
sche aanvallen Wijkt uit de mededeeling, dat wagen, vijf spuiten van de luchtbescher- Iplaatjes aan.
■-■d Londen «edurende dr- 'antsto veertien
"dagen vrijwel zonder uitzondering van 8 uur
'S avoneis tot 5 uur 's ochtends luchtalarm
heeft gehad, terwijl de stad zich ook overdag
biina voortdurend in alarmtoestand bevond
Deze ononderbroken Duitsche aanvallen
zijn niet zonder uitwerking op de Britsche

—

het D. N. B. verneemt, nieuwe golven
Duitsche gevechtsvliegtuigen voor den
aanval op Londen en de zuidkust van
Engeland opgestegen.

tuigen

van

gen.
Verschillende voorgevels zijn ingedrukt.
De lijken van twee bewoners yar de ingestorte woning en den schipper van een
vrachtboot werden onmiddellijk gevonden.
Een gezin
bestaande uit man, vrouw en
kind
werd aanvankelijk vermist. Later
werd het stoffelijk overschot der vermisten

Ononderbroken Duitsche luchtaanvallen ondermijnen de Britsche weerstandskracht.
BERLIJN 20 September
In den loop van den dag

bescherming

duister verschenen de vliegtuigen boven de
stad en het mag zonder twijfel een groot
geluk genoemd worden, dat de bevolking
tijdig gewekt wnd door buitengewoon hevig afweervuur van de Duitsche luchtdoelbatterijen. De Engelschen hebben hun bommenlast neergeworpen op eenige woonwijken, waar burgers genoten van hun rust.
In de omgeving van de Rechtboomsloot
werden drie brisantbommen geworpen. Een
woning en een drukkerij stortten hierdoor
in, terwijl alle ruiten in de omgeving spron-

GEEN OOGENBLIK TIJD OM
TE HERADEMEN

vlieg-

j tuigen worden vermist.

MINSTENS HONDERDDUIZEND
DAKLOOZEN.

—

In vier maanden tijd verminderde de werkloosheid met* honderdduizend man.
Reorganisatie der arbeidsbeurzen.

.

conc

van het Groot-Duitsche Rijk.

De bestrijding der werkloosheid.

!

otirf

Lotharingen, deel

brengen

en een groot-Zweedsche
politiek de deelneming
an een nieuw Zweden te verzekeren
3n den opbouw van een nieuv/ Europa.
e
de ontoereikendheid van t Nederland
bunnen
uit de verte niet beoordeeien, ta
Meer
sche
beheer der werkverschaffing. meest
°e diep deze beweging de volksziel reeds
de
van
50.000
Nederlanders
b
dan
vonden tedoch het politiek klimaat is on- verschillende beroepsgroepen
in het
.twljfei_ buitengewoon gunstig voor gelijkertijd weer werk en brood
Sepbegin
sedert
rijk. De
**■*611groei en uitbreiding. Hoe zullen tember toegestane sociale voordcelen
als Zweden en Zwitserland het voor de familieleden der in het ruk wer(le
sucNederlanders hebben zeer veel
kunnen handhaven, als overal el- .kende
öers ln
opgeleresultaat
het
Europa het autoritaire gezag en ces gehad en reeds vrijwillige
<j
krachten
talrijke
gebonden economie geldend zijn ge- verd, datarbeidsbemiddeling
bij de arvoor
de
iden ?
beidsbeurzen klaar staan om t.z.t. naar
et verslagen Frankrijk koerst dezelf- het rijk te gaan.
rt e
Van den anderen kant zijn de weder«chtlng mt. Als er nog neigingen rechtelijk
uit het rijk teruggekeerde Nem
te
,
aan
het
verleden
bestaan om
derlanders onmiddellijk weer naar hun
Sn zljn die door de Engelsche ka- standplaatsen teruggekeerd. De medische
ui'
hon
wegge- dienst is nu eveneens bij alle beurzen
wel
Dakar
persovoor
Oran
en
van
kring
b
tricht en doende den
Dit eeldt
alleen voor 't Euro- nen, die voor de werkverschaffing: in
sch Frankrijk) maar o ok voor de aanmerking komen op de gM"st*ef
deze maatgebiedsdeelen. Hun trouw daartoe be onderzoeken. Door
gelichamelijk
aan hHSche
Vichy is regelen worden slechts
au
toritaire
van
bewind
eenQ voor
schikte krachten gebruikt,
Engeland verbazingwekkend echter worden ook arbeidsschuwe Krachhen geschikt
Brittannië schijnt nu met ten ontdekt en aan voorverzorging
een ChiJnsel'
der
gezet. De medische
werkende anderen generaal dan De Gaulle werk
ruk
het
van
de
ta
l eri trouw nogmaals op de proef te wtf- de Nederlandsche krachten is 'reüig gegouonberispelijk
Vg stellen. Georges oatroux, die als
steld en zal zich overal
ook verafkonden
Intusscnen
ge,peur-generaal van Indo-China is
Ingevoerd met beDe
worden
beteringen
Wordt voor die rol bestemd.
overmatrekking tot den duur van het
essies,
Weike Vichy aan Japan deed,
familieleden
zull
de
naar
van
de
loonen
ken
n
ten hem de noodige argumenten moe- "n~ het rijk uit. De beurzen resp de geopdracht gekregen
Aan den anderen Kant meenten hebben de
e er
de famlbete»iaakt Engeland de Franseben de loonsvoorschobten aan

J^oert,

Onder

NEW VORK, 30 September (D. N B.)
De „New Ycrk Herald Tribune" nieidi *-it
al.e waarschijnlijkheid ten einde. Weliswaar Londen, dat minsens 100.000 personen door
staat voor de'verliezende partij nog een toe- de luchtaanvallen op Londen dakloos zijn geroep in cassatie open, doch het is niet waar- worden, waardoor een vluchtelingenvraagstuk
schijnlijk, dat dit in de thans gevallen be- is ontstaan, dat a'.le soortgelijke vraagstukslissing, dat het kindje toebehoort aan de ken, welke men op het vasteland heeft leeren
familie Steinmetz, nog veranderng zou kun- kennen, in de schaduw stelt.

J***

"^tie.

dichtbevolkt stadsgedeelte geteisterd.

BESLECHT

7^

f**ga*l

Bij een Engelschen luchtaanval op
Maandagmorgen
Amsterdam,
welke
vroeg werd uitgevoerd, hebben de vliegers wederom de burgerbevolking in een

STRIJD OM ZUIGELING

mentaar

Steenweg 17, Tel 3216

Zeven dooden in de hoofdstad. - Aanzienlijke
schade aangericht. - Brandbom trof een
kamer, waar zes kinderen sliepen.

Fransche koloniën aan Vichy. - De bin" nenlandsche hervormingen in Japan.

jrschiliende

*

'

Bommen op Amsterdam
plaatsen.

verhoudingen.

de wereld ls aangegrepen, vertoont
aspecten. Het is allereerst
n verandering van militaire machtsrnoudingen. waarvan de overwinnin°en der as getuigen.
Nog heeft Eneeland
e hoop niet
verloren, dat daarin een
kan komen. Het uitblijven van lanngspoging
en de veronderstelling,
nevel en storm die ook voor den cern tijd zullen verdagen, laten die hoop
n°e
wat opflakkeren. Van Duitsche zijje
seft men
ze echter als volstrekt ijdel gerakteriseerd. Het gaat nu alleen nog
'Taar
om den termijn en den vorm van
e
Ineenstorting.
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weerstandskracht gebleven. Duitsche vliegers
hebben vastgesteld, dat de Britsche jachtafweer aanmerkelijk zwakker geworden is en
buiten de Britsche hoofdstad nog al'een maar
de allerbelangrijkste doelen^ beschermt. De
Duitsche vliegers hebben tevens den indruk,
dat het prestatie\*ermogen van hun Britsche
collega's sterk gedaald is. Men leidt hieruit af.
dat het Britsche luchtwapen met persoonee'moeilijkheden te kampen heeft en, na de
zware verliezen der laatste weken niet voldoende geschoolde reserve-vliegers de lucht
in moet sturen.
BRITSCHE BOMMEN OP KEULEN,

Langdurig onderhoud
te Berlijn

Besprekingen tusschen Hitler.
den rijkscommissaris en de
heeren Mussert, .Van «Geelkerken en Rost van
Tonningen.

VOEDSELVOORZIENING
Gunstige vooruitzichten
voor den winter.

_

BERLIJN, 30 September. (D.N.8.)
De
leider van de Duitsche voeedselvoorziening
ln oorlogstijd, rijksminister Darré, heeft ln
een aan de „Nachtausgabe" verleend interview verklaard, dat de voorspellingen van
Engelsche en Fransche deskundigen over
een ineenstorting van de Duitsche voedselvoorziening niet alleen omver zijn geworpen, doch dat het tegendeel waarheid i«
geworden.

—

In
BERLIJN, 30 September (D. N. B.)
groote opschriften wijzen de Duitsche avondbladen er op, dat ook bij de laatste Engel-

De broodvoorziening van Duitschland ls,
Naar wij van bevoegde zijde
evenals vroeger, voor eeen lang tijdvak geden slechts in gedeelten, aangepast aan
de
de
Fuehrer
vernemen,
heeft
waarborgd.
de draagkrachten in te houden. Voorts
vorige week den rijkscommissaAan aardappelen zullen wij, aldus d**
werd medegedeeld, dal in de naaste toe- sche luchtaanvallen uitsluitend niet-militaiminister, waarschijnlijk een oogst binnenkomst een Duitsch-Nederlandsche com- re doelen, b.v. een landgoed, een gedenkteeris voor het bezette Nederlandhalen van 60 millioen ton, hetgeen 5 milmissie gelegenheid zal hebben zich te ken voor gesneuvelden en een tehuis voor dasche gebied, Seys-Inquart, in
overtuigen in talrijke plaateen van het mes getroffen werden.
lioen ton meer is dan in het laatste vr-sdeswiens gezelschap de commissarisrijk van de voor den Nederlandschen
jaar.
Te Keulen, zoo betoogt de „Nachtausgade
generaal Schmidt, alsmede
arbeider tot stand gebrachte inrichtin- be". kwam Britsche brand- en brisantbommen
De grootte van het huidigs yetrantaoen
Geelkerken
Mussert,
Van
gen alsook van de goede verzorging van op dichtbevolkte woonwijken terecht, zoodat
heeren
-rordt gehandhaafd.
deze arbeidskrachten. Tegen arbeiders, vier dooden en twaalf gekwetsten te betreuzich
beTonningen
van
en Rost
De vleeschrantsoenen zulle*-, tn den kodie verdragbreuk hebben gepleegd, d.w.z. ren zijn. eOp een landgoed in het Rijnschrijkskansenieuwe
menden
winter eveneens onveranderd blijvonden,
ih de
zonder verlof hun standplaats hebben Bergische district vielen niet minder dan elf
langdurig
ven.
een
larij te Berlijn voor
verlaten, zullen dadelijk na hun terug- brisant- en tachtig brandbommen. In de
De vooruitzichten voor de groemtevoorziekeer naar Nederland de noodige maat- gouw Wezer-Eem werden opnieuw brandonderhoud ontvangen. Een offining in den aanstaanden winter zijn beter
regelen genomen worden. Ook worden plaatjes over dorpen, landerijen en bosschen
eieele mededeeling over het bedan in 't afgeloopen Jaar. Slechts de voorde zonder aanwijzing van de arbeids- uitgestrooid.
verstrekt.
niet
uitzichten voor ooft zijn slecht.
werd
sprokene
beurzen op de wensen van het luchtwaDe „Boersenzeitung" merkt op, dat de
Wij
noch bij de verzorging voor de
pen ta Nederland terecht gekomen arbei- vergeding van het Duitsche luchtwapen zich
on- bezettezullen
met
dit
verband
in
ons,
gebieden,
werd
noch voor de verzorging
ders aan een onderzoek onderworpen en tot dusver slechts op militair belangrijke doeWel
derhoud, van bevoegde zijde herinnerd van andere Europeesche staten in d<»zen
al naar gelang dr omstandigheden be- len in Engeland heeft gericht,
zigheden verschaft, die aan hun vakkenoorlogswinter bijzondere moeilijkheden heiJaan de rede, welke de rijkscommissaris
Churchill, dat dit altijd
Gelooft
bijeenkomst van den ben, verzekerde de minister.
op
de
Zaterdag
j.l.
nis en bekwaamheid beantwoorden Er
maar zoo zal blijven, of wil hij het
Kultuurkrtag, te s-Grawerd op gewezen, dat elk eigenmachtig
Nederlandschen gehouden
luchtwapen uitdagen, tot
Duitsche
en wel ta het
heeft
venhage
aannemen van personeel op deze werken
De moeilijkheden der voedselhet geheele steden in vlammen laat
volgende woorden van
verboden is. Ook mogen de ondernemers
aan
de
bijzonder
positie in Nederland en België
opgaan?
op grond van geldende overeenkomsten
den rijkscommissaris: ,Ik kan U verzeheeft men in het buitenland aanaanstellingen slechts doen over de beurOp keren 'dat juist- die Nederlandsche ma*n_
zienlijk overschat.
BERLIJN, 30 September (D. N. B.)
zen. Over een doelmatiger en met de een kleine stad in het Rijnland hebben gis- nen, die men boosaardig of onnadenkend
eischen van den algemeenen toestand teren Engelsche vliegtuigen een nachtelijken verraders noemen wil, bij de opperste leiWanneer eenige Fransche steden in den
overeenkomende tewerkstelling van zon- aanval gedaan Verscheidene brand- en bri- ding van het Rijk heel goede en waardiv inter honger zouden lijden,
aanstaanden
Nederlandaangestelde
vertegenwoordigers
der verlof
van de
vaklui en hulp- santbommen werden boven een kweekschool ge
niet geloof, dan is dit
hetgeen
overigens
waik
vrijheid
krachten beslist de arbeidsbemiddeling ta voor onderwijzers
aldaar uitgeworpen. Een sche zaak en Nederlandsche
De
zware schade, die
eigen
haar
schuld.
Rijk
geval
ta
het
overleg
punt
door
ieder
met de Kommandeel van het gebouw stortte in en in een zij- ren, over welk laatste
va.i
de Fransche landeigen
door
de
schuld
danturen en de leiding van de bouwwer- vleugel brak brand uit. Toen de brandweer, nooit eenige tijfel-was gelaten."
leiding is ontstaan, is niet
bouwers
in
hun
■
ken. Werkkrachten van alle beroepen waarbij zich kweekelingen en leeraren van Dit beteekent, werd ons gezegd, dat
zonder meer op te heffen.
worden zoowel voor de tewerkstelling in de school gevoegd hadden, de blusschingsmannen, juist van die
vooraanstaande
het Groot-Duitsche rijk als voor de te- werkzaamheden ter hand nam, opende een
beweging, die men steeds als verraders
werkstelling ta Nederland
zelf noe voort- Britsch vliegtuig in verscheidene salvo's een heeft aangeduid, metterdaad de mannen
durend gevraagd. De Duitsche en
Neder- hevig mitrai'leurvuur op den brandhaard. zijn geweest, die bijzonder sterk voor het
landsche bemiddelaars bij de
ge- Het blusschen moest tijdelijk gestaakt worbeurzen
behoud der vrijheid van Nederland hebven iedere gewenschte inlichting over de den. Toch
spoedig daarop de brandhaard
kon
ben geijverd. Hieraan kan worden toegearbeidsvoorwaarden en -mogehl
ingeperkt en de brand gebluscht worden.
voegd, dat de betrokkenen met dit pleit
De Nederlandsche
bij de leiding van het Rijk de meest voleen reorganisatie worden
onderworwn
Er zullen veranderingen
komen instemming hebben gevonden.
Monroe-leer.
het personeel, het zakelijke komen
Er werd verder van dezelfde zijde in
gebied
ruimte, om reeds in korten tijd
De houding der Vereenigde-Staten.
gegeven te bedenken, dat in
overweging
een inDinsdag 1 October. Zon onder:
strument tot stand te brengen dat
WASHINGTON,
30
der
Nederlandsche zaak juist
belang
September
(A.
het
P.)
~n
N.
Planmatig richten van de tewerkstelling
kunnen,
bereiken
Berlijn
iets
Transocean me'.dt, dat Early, de secretaris diegenen in
mogelijk maakt. Het doel moet
19.18 uur.
het van het Witte Huis. Zaterdag j 1. namens pre- die toentertijd een koers hebben aangeopheffen van de werkloosheid
maar
in
westelijke,
sident Roosevelt een verklaring heeft afge- geven, welke niet in
Woensdag, 2 October. Zon op:
in
land en de inschakeling van aHe
legd, waarvan de belangrijkste deelen
richting ging. De zegsman
oostelijke
voora.dus
handen krachten, die tot werk ta
luiden:
7.42 uur.
meende, dat slechts zoodanige mannen
zijn in het arbeidsproces.
reeds geHet
bereiken
die
ligt
zijn
niet
in
de
iets
te
bedoeling
regeedeze
van
de
in
staat
maat
regelen zullen vooral de talrijke
ring der Vereenigde-Staten zich te mengen ruimen tijd voor een engere vriendschap
Men is verplicht te verduisteren
tot nu toe ledige krachten
in
eenige territoriale kwesties in Europa of en een nauwere samenwerking met
bereikt
den en Productief
van zonsondergang tot zonsopde voor Azië. De Amerikaansche i-egeering is van Duitschland zijn opgekomen, en niet de
V
naar
Londen
en
Pameening
altijd
toegepaste
menschen,
dat er een
die
Monroe-leer
maa geillhun
gang.
°k -de arbeitlaschu- voor elk van deze vastelanden diende te be- rijs hebben gekeken, en voor den oostelijrken m Nederland to- staan, en aou gaarne zie», dat dit ook inder- ken nabuur slechts afkeer, critiek en
minachting hebben overgehad.
daad het geval was.
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Een derde luchtformatie heeft onlangs
tuigen des nachts de
de opslagplaatsen van Haifa
Schotsche steden De 400 meter
zij ook met het grootgebombarAberdeen. Edinburgh en Leith met hom- ste gemak. Dat won
deerdin gevechten met vijandelijke ja- men
de wereldrecordhoudstei
van zwaar kaliber. In de
gers, die onze vliegtuigen
ingespannen had,
?,*??? _n f.. _noelnenswaard
blijkt uit
werd werd een bijzonder belangrijkeMid'ands
haar tijd van 5 min. 40 sec, welke
een vijandelijke machine aanvielen
wapenneergeschoten fabriek
40 sec. boven het
in een duikvlucht aangevallen. vrijwel
we ke in zee stortte.
wereldrecord is,
zij de vorige week gevestigd heeft.
dat
Een
voltreffer
van
het
zwaarste
kaliber
oost-Afnka werd bij vijandelijke richtte in de
Ook op de 100 meter
kwam de
r
groote vernielingen Deensche uit. Wel won zijrugcrawlstrijd,
STUITEND GEDRAG TEGENOVER
Men weet, dat Prof. Dr. A. A. van luchtaanvallen op Burgavo (Somaliland) aan. Voor defabriek
dezen
maar
ALTAAR LEEG GEROOFD EN A
Engelsche
ti)d
van
geGura.
Vassßb
Oostkust
haar
1
wijst
en Passo-Carrin. een inlanmin. 18 sec.
op, dat
er
EEN VLUCHTELINGE
Schelven, hoogleeraar aan de Vrije UniBRAND GESTOKEN
het,
lukte
zij
twee
ditmaal
konvooien uiteen te driiniet in haar besten vorm v/as
y
versiteit te Amsterdam, tot Nationaal der gewond.
ven.
De
gebouwen
Voor de rechtbank
der Oude Karthß>
Front is toegetreden. In de gereformeerBrussel ver- te
Bij de nachtelijke vluchten
van gisteAUTOMOBILISME scheen een zekere De P. tebeschuldigd
de kerkelijke pers heeft dat veel opzien
van renLeuven (Vlaanderen), voor enkeW
ren naar t gebied van het Duitsche Rijk
neg verlaten en bouwval'ig
inbraak met geweldpleging en het toeMEN TIMMERT AAN DE AVUS.
en verzet gewekt.
drong de vijand met afzonderlijke vliegonder
brengen
het beleid der paters Capud
van
„Süd-Kurve"indemaak.
Ip het „FRIESCH
.etsel met voorbedachten
tuigen tot de mark Brandenburg
KERKBLAD" advihersteld. Er werd in den ruimen bitf
door
De Avus, de beroemde Ber'iinsche autorace- .-ade.
seert Dr. Veldkamp openlijk hem deswezonder echter de
hof
te' baan waar men vooral tijdens de laatste wed- De beschuldigde
ge uit zijn ambt te zetten:
BERLIJN, 30 Sept. (DNB.) Het opper- kunnen bereiken. Op Rijkshoofdstad
op 17 Mei met een prachtige kruisweg ot>ged
eenige plaatsen in strijden ontzettende snelheden reed doet op 'savonds getracht had
in het midden een statie? H.
een
bevel van de weermacht maakt bekend*
te Antwerpen
Wl?
net westen werden bommen geworpen dit oogenblik haar picht als schakel in den
■? icjaeën prof. v. Schelwoonachtige vluchtelinge in een woning beeld en een grot van O. L Vroutf
De
vergeldingsaanvallen
.üeiclisautobahnring"
welk rond Berlijn werd van de Brogniezstraat
op Londen en Er werd geen militaire schade aange-©*_, moet hij matuurlijk zelf
Lourdes.
aangelegd, en waardoor de
binnen te lokken,
hoofd- zoogenaamd
*, maar hij dient, evenzeer te weten op voor de oorlogvoering belangrijke doe- richt. De aangerichte materieele schade
Duitsche'
Dezer dagen nu werd tijdenom haar gastvrijheid te
dat d'czee oepvaiMn'-jen onverean-iigibaar zijn' len in Engeland en Schotand zijn zonder aan objecten der burgerbevolking is niet stad bijvoorbeeld van Westelijke richting uit
nacht
de binnenhof door dieven be»
een
half
uur
-erleenen.
sneller
is.
onderbreking
te bereiken
voortgezet. De voornaamste van beteekenis. Daarentegen
met zijn hoogleeraarscbap aan de V U. Zoo
het altaar in de grot geplunderd en
werden onStraks echter, als er weer plaats is voor de
Plotseling
wierp
hij
zich
op
zijn
doelen
van
slachtden aanval waren weer Lon- der de bevolking weer talrijke personen i-ace-wagens. za. de Avus ook
denflat, diaar ben ik zeker van, ons geref achaar eigenlijke >ffer en gedurende de daarop volgende ging de gcdsdiensthaat zoo ver. &>
gewond.
functie als renbaan weer
tJHrev. volk er in zn overgroot? m-eend«T- den en Liverpool.
krijgen.
toebedeeld
misdadieers het vuur in het altaar
ontruktet cd man ahar een ken,
Zij werden door gesloten formaties en
-heid o-v-er. Di: volk is. om hat ou
dit doel is men op dit oogenblik bezig de worsteling
In de luchtgevechten van 29 September Toegelukkig werden de vlam
eenes
in talrijke afzonderlijke
zakje,
waarin
zich
befaamde zuider-bocht geheel te vernieuwen.
4000 francs bevonden tijdig doch
vliegtuigen gebom- werden 17 Britsche jagers
heel gDed en verstaanbaar Ne_te_ad_lh te
gedoofd.
e
het
welk
Zij wordt opgehoogd cri kriigt een andere
zij om de hals dro eg
en
geeen
bardeerd.
zegsem, wel goed maar niet gek. Het wil,
Zware verwoestingen en groote vechtsvliegtuig neergeschoten. Vier
Buren, welke op het gerucht van het
waardoor zij nog sneller geworden is.
Duit- D'aats.
zoo blij-kx v-/00-_urar__ weeer bij a_> gele«en- branden vertoonden de uitwerking op sche vliegtuigen zijn niet
Zooals men zich herinnert werd de
breken
eener ruit. waren toegesneld konONDER BIERWAGEN VERPLETT
teruggekeerd
belangrijke
noorderdoelen in de havengebieden
hedeen wél offeren, maar bat weigert
De vermelde aanval op een wapenfa- bocht reeds enkele Jaren geleden gehee' ver- den de ongelukkige
Eenige jonirens waren dicht bi) ]
vrouw
bevrijde;n
der beide steden. Andere aanvallen golperse, te offeren voor des ;
nieuwd,
en bere:kte men op dit baan-gedeelte deze moest echter
briek in de Midland-s werd door een ge__g den
twaalf dagen in een woning te Lauwe (Vlaanderen) aan
verscheidene havens in Zuid-Enge- vechtsvliegtuig onaer bevel
fantastische snelheden.
lacv **■*"
ea-r opvßi:e;ir.i*jen verkonziekhuls verpleegd worden, tengevolge spelen, toen een wagen, geladen
va-n
land.
den
Voorts
bestookten gevechtsvliog- eerste luitenant Von Butlar
T.e regen zijn bee_*_e_en irlaffen aanval
tonnen bier. naderde De knapen &
uitgevoerd
WIELRENNEN vanDe dezen
driiischen.
rechtbank vero.ordeelde De P. tot ten hun spel en liepen naar den W»1
GROOTHEDEN OP VOLLE TOEREN.
dne jaar gevangenisstraf en 1400 francs om er aan te hangen. Een negen)l
voor een vrij talrijk publiek
dagmiddag op de Kreekbaan tewerden Zonjongetje verloor het evenwicht en
Rotterdam
wielerwedstrijden verreden. De uitslagen
tusschen
het vóór en achterwiel
luiAan „DE UNIE", het orgaan van de
den ais volgt:
den wagen Het ongelukkte knaapje*
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Hub,
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verminderde en thans 1 935.086 bedraagt. had namelijk op straat zijn gezakt.
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eens
bedrag
taald
sec;
1
m.
ware
verzameling
10
4.
gestolen
van
goederen
vallen. Drie vijandelijke v'iegtuigen van 5. P. Bergmans, Pr. Selen. 1 m. ll sec te hooi en te gras ooereerden.
Een zware rookontwikkeling ontstond van veudachteaan onkosten. Het bed"-.
gevonden.
1
werd
m
18.2
sec;
6
bloeide spoedig zoo, d„
Br
Crél
2n
dagen
Hurncans-type
het
Dezer
deed vele ing.^tenen naar het ter- er in een
werd op het veld een ploegwerden in luchtge- mers. 1. 30.8 sec.
De politie is nog bezig orde op de
half jaar al 25 000 gulden erf
schaar
i
van
neergeschoten.
ontvreemd.
De
rein
den
gedupeerde deed -4 w> stellen
spoeden. De omtrek diet was
yechten
Aan een andere .4. 50 m. borstcrawl dames fclubkam- aangifte
aangevraagd, waarvan 2500
want de gevonden voorwerpen e «vera terstond brand
formatie van torpedo-vliegtuigen
van bij de politie en deze, die reeds
afgezet omdat een ont- den was verleend.
gelukte p:oenschap) 1. Mia van Gasselt 35.7 sec
z«n
zoo
talrijk,
dat men alles nog niet iploffing niet was uitgesloten.
het inmiddels een vijandelijk slagschip 2 Hannekc Smets. 37 sec : 3 Riek Lebesquè" voor zoovele raadselen had gestaan, nam
De Maasr
[
*nB aan op een
met n torpedo te treffen. Het schip stop- 37.1 sec; 4 N. Engbersen 37,1 sec; 5 P;en daarvan meer dan normale notitie. Zij stelde tnuis heeft kunnen brengen. Het staat >n- ;luische brandweer tastte nadat
tussehen
eerst inke boete, met de voorwaarde, dat v*[,
vast,
38,2
dat men hier de hand heeft ' .50 meter slang was
sec; 6 Bertha Joosten 42 2 s
te en werd terstond door vijandelijke Raijman,
uitgelegd
«et de verschillende weten te leggen op inbrekers, die
IZL, ,verbindin«
5. 25 m_vrije slag Jongens
brand dachte zijn zaak die hij niet kan
torpedojagers on-ig-even.
beneden 16 J.: ■_!_■?
Jaren lang aan en na ongeveer anderhalfden
iJen m GemieP en «af een hun bedrijf
I W. van Soest 24,4 sec; 3 Harry
uur
was zetten, op de juiste wijze zal liquidein stilte hebben weten uit te het
van G*_ nauwkeurig signaement yan de gestolen oefenen,
1
vuur bedwongen. De tanks brandden want er loopen
'vrijwel
over he*m nog veel ëel I
ult.

Politiek christendom.
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ZUID-LIMBURG
6",
eers^H
■B«»gmS, B.*?

1*

beginnen om half acht. De
uur en -ie vespers om drie

i» «
onl 10

Uur.

Reisgeld naar het buitenland

Noorbeek.

Maxima vastgesteld.
Voor hat reisveerekeeir me* Dudtserhltonid ls

b£epe__, clait cioor iiiegeze-ten-en uttó, N„**irl__

Inbraak
t
°P Zonda? Tï
J
-ls
ken bii nv, L*

b-ixii-enfia-nK-O-bia
en btonenden nacht van Zaterdag ___xlbe gr—iijwaareilr^a pajsieiriein Dat ten
■
door onbekenden ingebro- elee ï 30 vo;r i_jari*_ daeg vatn hee veeirmiosceQ- te Scheij. Uit den kel- lijik
werrw, t
vetfbtifl in DuitschOaind, dcclh niet meer
boter. brood, eieren, enz. ont*-*"**
din
f 500 in tciLaial, g-aëxp-xfcced mag wo.ed®n.
1S
twe,3de
de
insluiping
binhen ïo'dfllr
m
Vc-or
het gi„ru_ van B-agx-lerr-maiifeirrj-ischèonze
politie
gemeente.
.Zy
De
heeft «e
de
zaak m onderzoek.
quas i-i geen m'axinvu'm garfc-de.

vteenm"S.

Vox Esjgië is hst maximum f 20 per dag,
_cïi ntot moarr <*3*_ f 300 im tci.-a-al, ten-wijl
Vaals. _c_ oijf-Ei-B toot aiaedlKe iaenii'em reap. f 25 en
Moeder
Nadat f 500 zijn.
Monheim.
«er
Jkbaar van de overleden Moeder M»ri
een laatste bezoek Hadden ophi Monheim
om de dierbare afgestorvene
als dank-h
omroeper van
te bren?pe herinnering een afscheidsgroet
werd
zij
kloosterlijken
in
allen
eenvouri
hervat
kerii:nof van het klooster
Elumemh
grave gedragen. Tal van leden apr-n*-ongsegatie
De heer J. H. B. Niemeijea-r, des AJSfP.-cembegeleidden haar, aan
tvie zp , ccl
te
op wien cip d_t a-vccd van dein 29u.en
rc-apser,
danken
en
hadden
die
zich
p
«iet Pn opofferende
moederlijke toewijding ■JWli te Aemijleirrdiani een ïaffe aa__g weed
aan het gee stelijk welzijn
van zoivelen had rgeapüEiïgiii, t«i_ug)9TOÖBB waarvaen hij werd gsBe?even
de laatste rustplaats. Moedei d'woer.ijsen
Mai-'e
fcot ean l_it_-j iurrig ver-blijf in heit zeiebij hen in dierbare herinHerh-iD-*r,
1..steeds
n«g blijven.
taer.£_uis, is ifiiecis \v_ed-ig herobei-d. Hij heeft
RXp.
zija we-ikca-irmherd'aai als om-roeper voor heetA.N.P.
naadis weer hiervaet. Vele tes-eere-ars
~~
Een
werd
pS?'
Bocholtz,
fietser uit
door
Begrepen. Gelukkig kwam hi' -_£_ M_»*-i_£*m_d;ii"-j_-, in de r_j:*uwa.ij-tizi:_iBiet ai
gevaarlijk terecht, zoodat hij cl.er.ig vaa krwiace. vaar één reedß zijn weelbeslechts
e
niet ernstige blessures opliep, toaniie slieim hebben, harkiearjct.
Zijn fipt

—

wwn^ u
d?

Bekende

0? *het

het A.N.P.
werkzaamheden.

J' maar

tauto
t

zoodat hij
deze mn ,werd zwaar gehavend,
* Behalve deze matetteele "«h „achterlaten
hij er dus nog vrij ge'ukki, vp*Jfen
o? ad? kwa,m
boude zich toch zooveel mogelijk
den we8 en benutte in
aiie epvoi
I van
a de
rijwielpaden,

waar deze aan-

tverdg°zi,

GHNBVE, 30 Seßrplemlbsr (D.N3.)

—

Ter

van des werikDsoaheid is voor winLemiers. loeCEiailoEin. iin Lyc-en die SS-urreen-warelk fagis-voeerd.
verband met de over- De w!_r.C„sili)E*rs en onederrjarm-sens znjn vjenpOirah/t
DkaUh! h°ol1*de—In
eerw* Zuster Irmgardis, is hiuen pe-rece.iiaeil mn?t é-éa-denie öï'ial -uit te beneiÖiet hit
r<X:hipe k , ewaarschoolonderwijs in onze pa- ci3n.
«belast de eerw. Zuster Alivia.
1_ -tr
~Na cc» tweetal uiteenzetïWerT^milie*
001, den
eerw* Pater Wynands C.ss.R.
Japanneezen verlaten Engeland.
Ult
em> waai"in de parochianen nader
bekenri _werden
het doel, de inrichting TOKIO, 30 September (D.N_.)
Rantd
en ril ïe,rkwiJzemet
van de Aartsbroederschap 750 im Er.i-jealiacid wcnenc-a Jaiprainrjsieeen, hebder w
demvp-, " milie- --1 deze week de groote le- bean, -v*c<li3i£t_ D*>mreii, vaen de Japaeni-che amoeginnen. De oprichting van de
afdeeiiVmg
g,Voor mannen zal plaats
2ondo'„
hebben op baissaiols dis uej.iaioodiiigïn'g geestosgecin, mat h£t
Udg <6 October a.s.
oag ep die viciaertiduiranidis Duitsdhre luiclhileaaenveaJ-jem na_- Jaipaen temig be keeiremi.
dia _s_n der J'a.pai.-|.'-_3 eaimC-jaisHulsberg. Aïreiran
Ja_r
Yc-k-rhaima apsc-s-baer.ik en
sai_,
P'aerjscibs j-oru-^rjai-ston zueilicin blüven. Het Japogingen van p-_:_se*Jhe Siticamscahip
Po'esjr-Jmi MJairce" z-al
het 'e§enstaande de naarstigeintegriteit
om de
van vioor Ós eviacuailile vraea Lieoalbcen maar LcrnHulsfor entebMtuur
l-*artirT,v ?r°ndgebied te handhaven en alle clen woredien gi*aac-_i'„n.
hardnp. 5 initiatief- dat bij den jarenlang
lg gevoerden annexatiestrijd een
Sföote
i
v°egi*n/°van ft eesPee"d ten spijt, is ce toeeen gedeelte dezer gemeente
aan
h
bli.Hot grondgebied der gemeente ValkenDe aanvallen van Maandag.
een feit geworden
Aan je1 toch
lm óm iK-oep
BBRiLIJN, 1 Oct. (D.N.8.)
definitieve oplossing .van het anöexaHo5
-aagstuk werd de vroedschap nog vae.-i Me_cni_i3 h-bbian Duilese-he gevsctolccrcri,
e_ns
sUbsir*i nruierd br J de behandeling van een
aan*v*ea_ö£in oep Lccösin
-5 sys.iem'iifeclh
' van het Parochiaal Kerkbeqp voot eten oorfcg be-jaiccirijfeee c'aelen iin
stUur i erzoek
en
Van Lm zi Jn Vrijdagavond onder presidium
aii-den vam Engjlearjcl vcorijgezis-t. Alfle geBehr,,riu'geme&ster M .A. H. A. Kerckhoffs h-at
ve-arlieipE'n mst veel siicces
vsc:hi.i-Jb*JirjJ:Q_".'ie:rn
zitting,
oPenbare
■
Een Ultv°erige
D_:_dhr3
de
AlSe cp_*--'i3i***V'ein duewapens.
toelichting van den voor- voor
zitte?
smtap.op.net vei-zoek in kwestie had tot re- llen WEQ-'d-jn. "b-eaeaeJlot en misit bcememen vaen zwaair
de raad besloot het Parochiaal k-yllber een van hst zwsarxele laaü-biar b_^-(kiU
uur over 1940 een subsidie toe te in di:in loap van d-sn clig or.i.wXato-Cde(n zidh
■*en-n„
van f 250 —. Het voorstel van B. en taüriüikie luicihbga-vie'tihil'cin, c!_e ev-eneenis de isu\V „!?
van een brief van p*_*u:e:i_tei't vaen de Du^sche jagiai-B oni_*i_rb'eelde' >ira y-naar aanleiding
Zuid-Limb. Water'eiding Mij., in z-Jrjrjig bev>*:i3!;jgiii3'n..
Verbal
De gi'jv-'Mhittt-i-'jnidiS'lrlttgeen
't aa J*? met Ce annexatie een gedee'te van ci'j:-_ivJ:rn
Cs .aTiceneil_en van dlan
vcont
ticet
iin
Ibezit
gein die Mij., alsmede een
öee'tp
te dragen aan Val- 30en Serpte-mlbrer.
kerih,, Van de lasten over
bij de leden van de
Vroe^rl; p ontmoette
bedenkingen. Besloten werd
geen
■**a*ni rv?v
Sch,,-?1 twee aandeelen alsmede 25 pet. der
te dragen.
Aan J?ver
Britsche vliegtuigen hoven Duitsch
toe'ichting, welke de voorzitter gaf
op Z de
olficiëele
mededeeling,
den
welke
ra a ,i| operis
gebied.
de annexaMekwestie gewerd ,onte
°-a* da** n tegenste'ling met het
BcOtscfae
BERLIJN, 1 Ootcber (D.N.8.)
°°rsn?
te d-en aanzien bepaalde, alle vel-irei-ituügem
*_-C_ vean 'J Ee-p■^chte
h'Eibtcn
im
<Jsn
van het ie
artoeyn' lasten en verplichtingen
gebied zu'len overgaan op de ■ -teemfcreer cep 1 Oat'Cfci-er tfjüchCen gjaarjaakit max
BetiiPß nte
*ren
Vakenburg. De s'otconc'usie. wel- Nocend en weat-Duü^chrJsir.ii. Een des-el _e_sr
k 6 df
trok, was dat de vitale be- kiwaem reedis ta hst w_l_ vccer een vserepserlanept v°orzitter
van Hulsberg door deze gebiedsin- r_ng 'iaën najcihitjeaigesTs. Na esm karet giïveclht
-Bem„p g dermate geschaa-i worden, dat de werden twee Haemipton-KisTfcci*! .cm een Vfe■"""en Gg in de toekomst gedoemd zal zijn fcre-W-cffiJnespcm boemmer-wertpsir n:
noodlijdendheid te bewandelen. tem. ü-t esn beraenid'S'i-d n'ïarsl'orrtEirjd vïiiE-Ti'.iU'ig
Cnnf mderhet
van het dagelüksch
t>estii r Werd devoorstel
twee i-nzi,tleirj*ii;m miat va__3t-*em3*nj.
gemeentebegrooting 1940 ge- sipnongem
*Jj--Wj
werer_i*_
gesevearirgrcin ge-names.-. Het wacraa
Zü
lp t voorstel van B- en W. tot het aangaan Ni<_w-z>c'-_„ir.i„=c-G, _= er-rat seeoiart 4 waSoeci
f 21000.— betreft de cCer.üt _r_:in en ham eerste vüuctt r.eaar vüHit).' ge!dl"ening groot wegens
aan ce Duit- arj-tilij'k &:ui:d maakten. Zü vc__a«ii:i-"i,
Scip „mg van gelden
ö"jL-veermacht verschafte inkwartieringen diait
tcsslells'n aH-sen bsnai-uitpCiaßtjes en
QövnM 4* asmede de in dit verband gedane liob'jkorgsis aan boord haicüaa. Eï-r.iige borm2en. z -nst- werd tot het s'uiten mi3riiwi-enpi3irs dercrr.geii
*Van 5 crin
«oor toet EeireJüm en vtobesloten.
In» oe ede leening
bepaalde bij art. 72 der L.O. gien ep giroote hoogte bov-ari de "^__io!fd'het
Z°£
Hi3it liucüirjafwE-sigserrcrhiut opserxis r'^oc -"«.>len epi-rden aan de besturen der lagere scho- stad.syo
__!:"_«_ vuur, zoc_it de vü'Q'"ii verbeschikbaar
tot
aanschaf-eer.
gesteld,
ling
■Qieu'-.p,an nieuwe leermiddelen en schooi- _n'-_3nd waad, g_er_önite bcemmen ute te wer*^00 zal de jongensschoo' binnen- pen.
ert ri ' beschikking
krijgen over 16 nieuwe
door!?
Sesi-i"anken, waarvoor een crediet werd toefm
B-SV anwerd
nlerna tot verkoop van een
Burgerwachten in Amerika.
ï
basfciijecl'jiig

van

vJitt

—

_

RAADSVERGADERING

.

_

—

.

—

krib

_

eetl

___

a

vn

—

gemeentegrond gelegen aan den Em'aan d*nr- Pranssesn te Vaesrade-

ftiaher

"^üth

-I*erdLleden van het Burgerlijk Armbestuur
toeven genoemd dhrn* j0 Huvc-ts en jOS

van lijst
ïaa_Veden
an Valkenburg

II voor den gemeentewcrr'en benoemd dhrn.
ii-possen en Hub. Soons en tot leden
'<ilr P 1de heeren J. Huntjens en Coc-

Gijjn

van

"^h
riehryweg)vaststelling der gemeenterekening
-1939 u r beslag
gekregen, belandde men
bii

dp

tassi^ rondvraag,
tot

had

welke geen schokkende verresultaat had.

WASHINGTON, 1 Ocet. (D.N.8.)
Bu_

FINANCIEELE BERICHTEN.

—

Hst

vam Afgeaveaarediigidiem heeft Mlaaer.'cïag e?n
weetsvcwr-stel go£-ö(3*_-*_e:l, waarnm diïin aif-zcm„i-r-ijtoen Slailen de maicihitdig_r.ig wordt gieiseven, in plaaibs vam de onder jur-s-iLat-ie viam
die f a-cte-ate regi3erjr.g gisteernen *niailü*>r.r_3 geairdt3, buinsiserwaclhitism cip te ricltotisen- Aa-r.i-jeemio-.
men is var**-i3ir een resci-iös, waarin di3m rarfaoerii^3irilüiken staten waru: vereoahit, po_ie!_
paatüen, etc esm met geweld oemivserw-rrepcrn
ti.r regese-jrl-nj be-paton, vam deelneminig aam
cis vsuk'-ee-mgsn uüt te sluiten.

DE VERBORGEN ZILVERMIJN

STAATSLOTERIJ

——
—
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TANDARTS Dokter Leith
Maastricht
TEN HAVE

R. J. V. PYLS-BÜCHEL

LOUKE

heeft

hervat.
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Rotterdam^ Vento-

Roermond-Mijnstreek v.v.

ALBERT VAN STRAATEN

JANSSEMBOOTEM-KOOPVAART M.V.
—
—
11
1»

KLINCKHAEMERS

f:

I

puntje wist te plaatsen.
Na de rust is het spelbeeld geheel gewijzigd. Heer is overwegend sterker en hoe
de Limmeischen ook probeeren om het spel
te verplaatsen kan hun
dit niet lukken.
Heer blijft dus domineeren en de druk op
het V. C. L.-doel is dan ook niet te door-

v^-nnach

Fantoom," fluisterde hij. „Daar gebeurt
En het paard strek*
deze
Laten we maar eens gaan kijken!»
lange,
zyn
witte benen uit enwa
meester
«Poed r°,ult,rd °P d« woorden van zijn
had
hem niet-behoeve.
„Je
verdwenen.
prairie
h«t maanlicht in de
etl- Quffy " zei de aanvoerder der vermomde mannen tegen den banene
♦Jie m
had.
' als°f het de
van de wereld was, een mens vermoord
M**r ik geloof niet dat het veel verschil maakt. Het meisje kan ons evei
Er.
Hier! Trek die wilde kat weg!" riep h-j.
W-rertellen
weten
we
teger.
1 de
meSj*
m«n«
e wegtrokken, schopte de aanvoerder
wat droog prairlestof op, toen de
„Ik
geloof, dat je goei met hem hebt
?Cgestalte
tewogen.
7iin voeten
Hij keerde zich om naar Jack, die met
d*

°Sev_J.
* aS»
"* dod! y'gewoonlte zalk
6<L
waf willen^
hl*-!

anderl

hVt

Valide
weTd'
aTn
G^ff.TiTe_ei. 50...."

««nen verscheen.

7,

■
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LOOPJONGEN
COLPORTEUR

OFFICÏEELE

—
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PUBLICATIE

GEVRAAGD.
B A T A
staan voor de bezoekers. Geleicelijk aan
PREISL-BEEREN
van het Departement van Landbouw en Visscherij.
wordt ce stand opgevoerd en als het einde
Groote
Staat,
58
cent
Maastricht.
jam
Voor
de
compote
en
wordt aangekondigd, blijkt de thuisclub met per
Kilo. Versch geplukte Bosch
5753
de score 12—1 een hoopvolle ouverture ge Champignons
VERVOER EN AFLEVEREN VAN AARDAPPELEN.
35 cent per pond.
maakt te hebben van 't nieuwe competitiedagelüksch bestuur van de stichting Nederlandsche Akkerde
Verder
Het
Prima voor
inmaak.
program.
gevestigd te 's-Gravenhage, maakt bekend, dat het,
bouwcentrale,
grasgroewij
hebten
zeer kleine
bij beschikking van den Secretaris-Generaal van
gemachtigd
daartoe
ne harde Augurkjes, 35 cent per
IN DJE
5735
het Departement van Landbouw en Visscherij van 23 September 1940,
UUo, iets fijns.
Zaken, heeft besloten ten
no 5890 rb.v.v.o., afdeeling Algemeenevan
alle soorten aardappelen
aanzien van het vervoeren en afleveren
„DE MEIKERS"
zoodanig door den Nederals
goedgekeurde
van
en
uitzondering
met
Emmaplein 11, Heerlen, Tel. 4614
landschen algemeenen keuringsdienst geplombeerde pootaardappelen
AMSTERDAMSCHE VEEMARKT
ziin om ter vermaling aan
en van aardappelen, welke bestemd
Amsterdam, 30 September.
aardappelmeelfabrieken te worden geleverd, de volgende bepalingen
Aangevoerd
,
uit te vaardigen:
"
85 melk- en kalfkoeien f 220—300; 275 scha1 Het vervoeren van aardappelen uit door de Nederlandsche
pen en lammeren f 28—5a. Van de schapen heeft
dorre,
eenige
na
maanden
dan,
haar
niet
pas
als Uw
aangewezen productiegebieden en naar door de
was de aanvoer ruim, de handel vlug en de doode TJpunten vertoont,
ook Akkerbouwcentrale
maar mooi soepel blijft, dus
Akkerbouwcentrale aangewezen consumptiegebieden
prijzen vast.
Nederlandsche
geschikt voor de volgende permanent-wave. Daarom, dames is verboden De Provinciale Voedselcommissaris binnen wiens werk5763 gebied de aardappelen zijn geteeld en hot Provinciale-kantoor van
permanenten wij uitsluitend met olie.
ROTTERDAMSCHE VEEMARKT.
aardappelde vereeniging ter behartiging van den Nederlandschen
Rotterdam, 30 September.
Vette koeien,
ontheffing te verleenen of
van
verbod
het
gemachtigd
zijn
handel
vette ossen, stieren, vette kalveren' geen no-De bedoelde productiegebieden en consumptieteering wegens slachtverbod; slacnt nucnte- BOSCHSTRAAT 96 t/o de Kerk, MAASTRICHT, TELEF. 3797. te doen verleenen.
gemaakt in de vakbladen en provinciegewijs
zijn
bekend
gebieden
re kalveren le s. 85 et.; 2e s. 75 et.; varkens Permanent-wave, geh. compl., dus m. wass., kn., alcoh. naspoeprovinciale bladen.
in
de
publicatie
per
(levend gewicht) le s. 63 et., 2e
s 50 et per ling en prima watergolf 2.— Ook v. lang (opgestoken) haar!
2. Het afleveren van aardappelen door of in opdracht van
kg.; lammeren le s. f 48 p. st Nuchtere
,____
slacht- en fokkalveren aanvoer klein hindel
telers is slechts toegestaan:
a Tegen het in ontvangst nemen van bi)een aflevenngsbrlefje
flink, prijzen vast; varkens aanvoer matig,
ter
vereeniging
door
de
van voorgeschreven model, afgegeven aardappelhandel
handel kalm, prijzen als gewoon; schapen
aangesloten
Nederlandschen
behartiging
van
den
en lammeren aanvoer gewoon, handel flink
landkooplieden of commissionnairs;
prijzen vast; zuiglammeren aanvoer gewoon'
b. voor de hoeveelheid, welke hun door of namens den Provinhandel flink, prijzen vast.
cialen Voedselcommissaris zal zijn toegewezen voor de consumptie
COOP. ROERMONDSCHE GROENTENvan hun arbeiders, familieleden of buren:
VEILING.
c. voor de hoeveelheid, welke hun door of namens den Proaan
vincialen Voedselcommissaris zal zijn toegewezen voor levering
GA NAAR
Noteeringen van 30 September
EEN GOEDE RAAD
verbruikers in de consumptiegebieden, mits vaststaat, dat deze
Augurken fijn 8.10—10.60;
idem fii'n baslevering ook ln vorige jaren gebruikelijk was
terd 6.00-6.20; idem basterd 3 50-3 60* id
3. Onverminderd het bepaalde onder 1 en 2 is het vervoeren
grof 2.50-2.60; Bloemkool 14.10-16
80 " Sne_
met uitzondering van het vervoer van den akker naar de be—
boonen 10.40-10.70; Prei 6.20-8 80lp küo*"
en het afleveren door of in opdracht
drijfsgebouwen van den teler
Radijs 1.00-1.80; Roodekool 5.10—5
aardappelen van de rassen Bevelander, Zeeuwsche
«Ósavan
telers
van
voyekool 3.20-3.60; Selderij 5.30-7 60*'
bonte, Zeeuwsche blauwe, Westeinder bonte, Westeinder blauwe,
1.10—1.70; Spinazie 3.20-5.10Wittekoo'l
*1 «u
Purore, Roode star en Bonte star en van alle aardappelen, welke
-4.80; Druiven 33.00-36.00- Tomaten A
zijn geteeld in de Haarlemmermeerpolder, de IJpolders, de Wijker10.00-12.00; idem B 8.00-9.0Óidem C 800
meer-, Spaarndammer- en Houtrakpolders, op het eiland IJsselmonde
Perziken p. stuk 0.50—4.00; Steranrjïïon
lfinn
n
en het vasteland van Zuid-Holland in het geheele land verboden.
Cox
—24.00;
Oranie 22 OO 9R nn? GoudreiJ? \
_,„„._
onn i«nn Vi -";u,>—«so.OO
De Provinciale Voedselcommissaris is gemachtigd van het verbod
netten 112.00—16.00;
Handappelen 10 00—21 no
KOUSEN
ALS
ontheffing te verleenen of te doen verleenen.
Moesappelen 3.00-9.00; Noten 2700-48
Kastanjes 30.00—34.00; Legipont
4. Onverminderd het bepaalde onder 1 is het vervoeren en het
22M
DAG
Handperen 14.00-25.00;
van aardappelen door of in opdracht van handelaren in
afleveren
' tOnW,ten
het geheele land slechts toegestaan aan handelaren, die zijn aangeDESGEWENSCHT TERWIJL U WACHT. sloten bii de Verceniging ter behartiging van den Nederlandschen
Aardappelhandel, gevestigd te Amsterdam of de Stichting ter beCOOP. VEILINGVEREENIGING VENLO.
hartiging van den Nederlandschen detailhandel van aardappelen,
genaamd „Centraal Belang", gevestigd te 's-Gravenhage, onder
Marktbericht van 30 September
voorwaarde dat de betreffende partijen worden behandeld op de
► wijze en tegen de prijzen en marges als door de Nederlandsche
Akkerbouwcentrale met de genoemde organisaties zal zijn overeengekomen.
|
het
WERELDMERK
zuinigste
en
het
merk
in
-&£
,
5. De bovenstaande bepalingen treden in -werking met ingang
4%
KOLEN
VERBRUIK.
*»
7 30, Selder j 5.90—6 30* Stampt,/
van 30 September 1940, met dien verstande, dat ten aanzien van
l
►
Wij ontvangen ondanks de moeilijke tijden nog
nen 14.00. P it:
JC► het bepaalde onder 4 de gelegenheid voor de handelaren om zich
nes Prins Albert 9.00: Cox Oran e
V steeds de nieuwste modellen van eerste keus
g
_U_ bü de aldaar genoemde organisaties aan te sluiten, opengesteld b_jft
-15.80; Peren. Maagdeperen
: tot en met 5 October 1940.
materiaal AAN OUDE PRIJZEN.
8
7
0*Beum
Clairgeau 6.70; Nouveau Poitea,
Voor het dagelijksch bestuur voornoemd:
4
7n__t *n
~a
►
IMPORTEURS VOOR NEDERLAND:
5761
Liege-Pont 11.00; Perziken
W.g. K. L. GAAIKEMA SCHUIRINGEN, voorzitter.
ka
► 5758
ten 29.00*, Druiven 33.90;
wj-^ CHR. M. POOL, secretaris.
"
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AAN DEN HANDEL

Bestrijding der werkloosheid in
Frankrijk.

OFFICIEELE VALUTAKOERSEN
10.00—12.00; id. Rattenkeutels 7.80—11.00; COOP. ROERMONDSCHE EIERMIJN G.A.
ROERMOND
Noteeringen -der Ned. Bank van 30 Sept,
id. wasboonen 9.00; id. princes 15.00—18.50;
id stokprinces 18.00—28.00; koolrabi 1.50—
Aa-OT-e-.- 2.850.000 sCuCss. Ki-ppe-r.i-Mer-en (exe schriftelijke en tel. transacties)
2.80; breekpeen 1.50—3.50; prei per kilo 3.50 part) 4.10—7.10 p. 100 stukis. Bendeeneie-rem VALUTA'S
188 3 16—1.88 9,16.
New-York
(Vervolg.)
5.50; roodekool 4 50—5.50; savoyenkool 2.50 4.50—5.50 p. 100 fjtïks.
Berlijn 75.28—75.43.
—3.50; schorseneeren 14.10; selderie 3.50—
Brussel 30.11—30.17.
ATHLETIEK 620: sla 1.00—2.30; spinazie 3.00—fi.00; uien
Helsinki 3.81—3.82.
roode 11.10; wittekool 4.00—4.70. KasproducStockholm 44.81-44.90.
CLUBKAMPICENSCHAPPEN.
ten- druiven 40.00—42.10; Tomaten A 10.00—
Zürich 43 06—13.15.
C
10.00—13.00.
13.00;
B
10
00:
id.
id.
00—13
Nic. Lemmens leidt.
BANKPAPIER :
Apnelen 10.00—1150; id. bellefleur id. val
peren 11.00
New-York 1,86 1 2—1.90 1 4.
Op he R. K. V. V. L. terrein aan ac 5.00—7.00: id. Boskoop id 11.00;
30 08—30.20.
0.50—1.90; noten per 100
Brussel
-oerziken
—2100:
Bilserbaan, te Maastricht, werd een aanNEDERLANDSCH CLEARINGKOERSEN
44.76—44.94.
Stockholm
stuks
0.30—0.48
vang gemaakt met de clubkampioenschapINSTITUUT.
Zürich 43.02—43.19.
pen den R. K. A. V. M. Deze clubkampioenR.K. VEILINGSVERSEENIGING
Koersen voor stortingen op 1 October 40.
schappen omvatten in totaal 12 nummeis
MAASTRICHT EN OMSTREKEN
verplichtingen, luidende in :
tegen
Veiling van 30 September.
n.1.: 100 M., 400 M., 800 M., 3000 M.,; hoogspringen, verspringen,
75.36
hinkstapspringen;
Reichsmarken
RaPrei p- 100 kg. f 4—5,50. Peen 3—5,10.
Belga's 30.14.
polsstokhoogspringen; kogelstooten; discusWitte
kool
3—5,40.
Roode kool
HOOFDPRIJZEN
Zwitsersche francs 42.77.
werpen en speerwerpen, waarvan er thans 4 nen B—l3. Spinazie
2—7. Bladspinazie 2—
2,50—5,50.
Lires
30 September.
werden verwerkt.
9.87.
's-GRAVENHAGE.
14 Spruiten 17—23. Losse spruiten 4—7,80.
kronen 36.40.
Deensche
De 100 M. eindigde onbeslist. L. van We:
1114.
f
2000.—
Savoyen 2—4. Tomaten 7—13.
Noorsche kronen 42.80.
: 12580. 11899, 17636. 1933.
f 1000
tering en S. Schellings deelden de eerste Boonen 8—25.8—13,30. Uien midden B—l2.
Uien dikke
Zweedsche kronen 44.85.
plaats met 12.2 sec.
" 24903. 24285. 22489. 20837. 15594
f
400
Andijvie
p.
13—16,10.
100
stuks
Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42.
11239 10064, 9760, 9551.
Op het nummer kogelstooten wist J. van Uien kleine
3—18,90.
Ramenassen
f i 180 Bloemkool
Tsjechische kronen (nieuwe schuld.) 7.54
22966. 6097.
f
:
23336.
Wisssm met een worp van 10.55 M. zich 1—3,20.
200.—
Sla I—2. Selderij U0—5,50.
Dinar (oude schulden) 3.43.
f 100 : 23702. 22031. 19981. 18189, 18892
eerste te plaatsen vóór M. Vrencken.
Monsterveiling van 30 Sept. 1940: Uien
(nieuwe
schulden)
4.23.
Dinar
17880 16917 12093, 12470, 11783
Hoogspringen leverde een overwinning op
1370—14,80 p. 100 kg. Aanvoer uien pl.m.
5994
4884.
Turksche ponden 1.45 1/4.
voor N. Lemmens die met een sprong van 50.000
kg.
1.55 M. concurrent Schellings versloeg.
Tenslotte wist Louis Meijers de 1500 M.
te winnen in 4 min. 44,9 sec. vóór de gebrs. De Heer en Mevrouw
Het is met grote dankbaarheid,
Bastin
dat de kinderen van de Heer en
ir. h. RAEDTS-LEENDERS
Mevrouw
De stand na de eerste dag is als volgt:
geven met groote vreugde ken1. N. Lemmens 2870 punten.
nis van de geboorte van hun
2. S. Schellings 2850 punten.
zoontje
3. R. Bastin 2695,25 punten.
hiermede kennis geven dat hun
4. L. van Wetering 2695 punten.
Ouders op 8 October a.s. hun
MAASTRICHT
5. G. Snijders 2575 punten.
volledig
25-JARIGE ECHTVERENIGING
Sept.
1940
Oude
Tmeebersienpoort
%
MAASTRICHT, 29
Bij de junioren
leidt W. Schellinx met
hopen te herdenken.
2291.25 punten voor K. Vierkötter (1976,25
5724
St. Lambertuslaan 23 b.
" Hun dankbare kinderen:
punten).
Praktijk
Clemens
De Heer en Mevr.
Jo en Constant
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN A. V. '34
ADAMS-v. d. STERREN
Fien
MAASTRICHT
Paula
geven met -groote vreugde
Bertha
Zor.i-.'J-.i^-orrhi'-erad werd cep hiat tenineiin vaen kennis van de geboorte van
Olga en Maria.
M. V. V. te Maasitricihit het e__te dcccl viaen Os hun vierde kindje
wa.-tolin.jc__ Crm het cMbfa^ip-cer-rj-jcihaep vam
VENRAY, 1940
Grotestraat. 14. In verband met de van overheidswege gewenschte samenA. V. *34 vzcwziki.
werking van beurtvaarders op dezelfde trajecten en mede
De weaMCema3a*ni_g!hisdern warren bevereedlReceptie 11.30—1.30.
5714
giïir.d hoewel ds baan deaer de regens der liaatgedwongen door de moeilijkheden ontstaan dcor de verSCHINVELD, 29 Sept. 1940.
"3:l3 dlaigean tooh walt zwaar was. Ook ked di3
duisteringsbepalingen zijn wij besloten om met ingang
800 M. e_Lrgs_*iis onder den wCirjd. Na <ii_*asm
van
earsjsn c'iaig heeft Westermeyer de leitd_g
mia; 2017 p-ioten, geeivoi-gd door P. Waeuiben
mieet 1603 purj.en. Derdee was M. MomimeerE
mst 1468 p. een 4e P. v. W__ mst 1405 p.
de lading en lossing van beide ondernemingen op het
Westermeyer won die 100 M. in 12 sec. hei;
vcere3perjri2isin mal d«_ mcoden spremg vam 5.94
traject
mister en ds 800 meseler zander seterü'd im 2 min.
Heden overleed zacht en kalm, in algeheele
12,9 sec. Het kecigea-ls'iooten was vocer P. Wta-u-ben, die vooerts cep de 100 meter twee-Je wae
overgave aan Gods H. Wil, voorzien van de H.H.
Stervenden, in den ouderdom van
mist 12.4 sec.
Sacramenten derinnig
2arj_eg a.s. wocictan die we_;erijdem v-ooertgeliefde Vader, Behuwd- en
onze
jaar,
66
giesat _eft dis 200 M. dd^uiswerpsin,, hooegv*-pr_nBehuwdbroeder,
Oom en Neef
Broeder,
I Grootvader.
te combineeren.
egisn en 1500 Meftea*.
Ve-rt_*,i'?c!eliülk zu-üsm Westeeimeyer en Wa<uben hun pru-elxm-TCrosp-rceri**; neog keuininen opvo-eren., waarr.ea zij CSzn des-raen Zonidag meet di3
weduwnaar van
nememeres 400 M., spserwerpsn, Pcilng-oekhoog en 3000 Meit«r voor Cis ami-lieiren wel cnTE ROERMOND:
ELISABETH
bsererakfoaa-r aui__i bé-ijven.
Afd. Vertrek Telef. 2018
Afd. Aankomst Telef. 3316
MAASTRICHT, 30 September 1940.
TE VENLO:
VOETBALLEN
Maastricht:
Afd. Aankomst Telef. 2845
Afd. Vertrek Telef. 2643
Guill- VAN STRAATEN
WITTEVROUWENVELD 1-ST. PIETER 1.
G. VAN STRAATEN-JANSSEN en kinderen
VAN STRAATEN
„
Lambert
Binnen de minuut weet St. Pieter te
M. VAN STRAATEN-JACOB en kinderen
doelpunten, welk doelpunt echter wegens
buitenspel
geannuleerd wordt.
St. Pieter
Heerlen:
blijft voorloopig sterker.
Jeanne DONDERS-VAN STRAATEN
talrijke
Na
aanvallen weet St. Pieter to
en kinderen
doelpunten. Lang pleizier hebben de bezoeL. DONDERS
kers niet van dezen voorsprong. Heuts wee*
door te breken en den St. Pieter-doelman
Maastricht:
HEERLEN
onhoudbaar te passeeren.
Albert VAN STRAATEN
Na de rust heeft W. V. V. het wederom
M. VAN STRAATEN-v. d. WAL en kind
hard te verduren. Het doel der thuisclub
ontsnapt enkele malen aan doorboring. Dan
Jos VAN STRAATEN
" „
■v
krijgt W. V. V. het geluk op- haar hand
„
Mia VAN DONSELAER-VAN STRAATEN
P.-keeper
De St.
la t den bal twee maal
A. VAN DONSELAER
Vanaf heden OPENING VAN HET
over zich heen in 't doel zeilen, zoodat de
„
Elise
VAN STRAATEN
||
op
wijz?
WINTERSEIZOEN met één der beste
goedkoope
roodwitten
aan een 3—l
Familie VAN STRAATEN
voorsprong komen. W.V.V. blijft nu in oe
Familie KLINCKHAEMERS.
Nederlandsche attractie-orkesten:
meerderheid. A. Lambrix weet een vienle
goal te fabriceeren. Tenslotte kan St. P. den
Wij bevelen zijne ziel in Uwe godvruchtige
achterstand tot 4—2 verkleinen.
gebeden aan.
De plechtige zieledienst zal plaats hebben op
HEER—V. C. L 12—1.
Donderdag 3 October a.s., om 10\_ uur, in de HoofdDe thuisclub verschijnt met een invaller,
parochiale Kerk van St. Servaas, waarna de begraterwijl de V. C. L.'ers compleet aari den
met EMMY CLARITZ.
fenis plaats heeft op het R.K. Kerkhof a.d. Tonstart komen.
Bijeenkomst aan het sterfhuis
gerscheweg.
ZE BRENGEN U MUZIKALE ATTRACIn den beginne ontwikkelde zich een geVer verhoek 7, om 10 1/4 uur.
lijk opgaande strijd en het zag er dan Jok
TIES, DIE SPRANKELEN VAN HUMOR.
Het Rozenkransgebed wordt gebeden op Woensniet naar uit, dat de thuisclub met dubbele cijfers zou gaan winnen. Wel was Heer
dag 2 October a.s., onder het lof van 7 uur, in de
iets in de meer-erheid, maar ook V. C.
Parochiekerk.
had. eenige goede krachten ih haar geledeEENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVING.
ren. Toch konden de bezoekers niet verhinderen, dat de H:er-voorhoede, die goed
EEN OCTOBER AVOND in LIMBURGIA
op schot was, drie goede doelpunten wist te
scoren, waar tegenover V. C L. slechts eén
beteekent een avond van hoog genot.

SPORTBERICHTEN
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van
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§'#U SXXXXXXXXX* .
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M\r9Si Ë f Fornuizen Ë

A. Abelen Va^fe"^^^'
Pen?n ffl
M^i 2^oo-lfi nok-

VENLOSCHE

▲

ofWIJKER BRUGSTRAAT

2"
??

GEBROEDERS OP 'T ROOT

t*

4%

J#

Haarden, Kachels. Fornuizen, Kinderwagens enr.
PLATIELSTRAAT 19 (bij Vrijthof)
TEL. 2067
5761
MAASTRICHT.

—

;

VERVOER EN AFLEVEREN VAN AARDAPPELEN.
Het dagelüksch bestuur van de Stichting Nederlandsche AkkerII► bouwcentrale maakt bekend, dat met verwiizing naar de desbetrefoffieieele publicatie de bedoelde productie- en consumptie► fende
" gebieden van de provincie LIMBURG zijn:
JK►

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

de geheele provincie wordt productie-gebied.

5759

LIMBURGER KOERIER VAN DINSDAG 1 OCTOBER 1940

M. H. A. S. met -5 j. cursus van de
R.K. Verg. „Maastr. Middenstand"
AANMELDING VAN LEERLINGEN voor alle klassen op
eiken Maandag en Dinsdag van 6—S\_ uur
nm ln de
Lagere School Spilstraat 6 of bij den
Directeur:
5757
C BARTHOLOMEUS,- Brusselscheweg 492, Telefoon 3293

Stoomwasscherij „BRUNSSUM"
.

wasscherij

TEGELSTRAAT 7

De

ê6

Doe gewoon
Koopt:

Zuinig in gebruik.

BRONSSOM

voor de betere wasch.

Oel. mmmmm Bril kapot 1
Wat

_g

nu

? Direct laten maken bij HüTTEN-

_

—

gemakkelijk.

Depot Zeiss Punktal glazen.
5717

Deze week zijn gearriveerd 20
st. prima betuigde raspaarden,
ponny's en Ardenners. Worden
verkocht en verruild onder
volle garantie. Concurreerende
prijzen.
Minzaam aanbev.,
VRAAGT PRIJK.

de fijnste appel

voor de Inmaak. Rrjp en licht
beschadigd slechts 12 et. p. Kilo.

I

Tel.

__________________
ffi

o__^_fl

V_

"

*

N

V*^«r-'''\',*-»*i--itr»'\**.ï^_l

\_-i*^"^

-S^' *-_^>--'

l_^_^h_l

-^

■"

Roode

J. LECLERCQ, PUTH.

Telefoon Schinnen 310.
5742

ABONNEERT üOP DE LIMBURGER KOERIER

om in te maken, en de prys is
dit Jaar laag, slechts 18 et. p. kilo.
Versche Spaansche Pepers.
Droogt ze zelf, 8 groot van stnk
5737
voor 25 cent.

„DE MEIKERS"

Emmaplein 11, Heerlen, TeL 4614

JACHTTERREIN-

KLEINE JACHT TE PACHTEN
GEVRAAGD omstreken Maastricht. Brieven onder no. 5760 bureau dezer -courant.

S_H_l

____>

Algemeene kennisgeving voor bij
den bierhandel betrokken personen
Ingevolge de per 1 October ingaande

verhooging van de omzetbelasting zijn alle
Nederlandsche Brouwerijen verplicht
LAGER-, OUD- en JONG BIER
PILSENER, MUNCHENER

fl. 0.60 per H.L.

.

fl 0.85 per H.L.

Flesschenbier

I
I

ZONDER PUNTEN!

I

Door «I/mj aankoop ook voor een ander
winterkleeding en wollen dekens

9
9

iS K ZIPk

G MINDE«
-oor U
en voor het Rijksbureau voor de Distributie
van Textielproducten door den Handel en (in
samenwerking daarmede) voor het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart.
U had gedacht, dat een winterjas of -mantel
rf
mee
-_S bon AA PUD
B,V 'l Valt
met
van f,
Uw textielkaart
kunt U'
er een koopen. Maak er gebruik van, steek
U en Uw kinderen nog eens in 't nieuw.

??

Elü. Ta

Kievitsboonen
IN KOOK EN SMAAK
GELIJK AAN BRUINE BOONEN.

«

m°f

m.

vk
ijl
f-TVAAk<ö
| fiÖ?
K^
(_A H^)f<\

...en ZOrg voor UtO

«(y -;1

Vraag Uw man dat pak.

waaroP NJ «oo gesteld ia.
ma*r dat h« toch bUn»
nooit draagt en koop voor
Uself 'n nïeuwen manteL

Cw V7oonp2oa.s vertelt U, waar de kies*
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U heeft medeburgers, dié door de omstandigheden moeite hebben om aan de
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Terloops als welwillende waarschuwing
die hun Punten of de t«tielkaart verkwanselen of zij, die punten of een textielkaart van een ander koopen. krijgen ■om
een goed Nederlandsch spreekwoord te gebruiken -de kous op den kon.
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werd bepaald, dat Uen Uw kinderen een
nieuwe winterjas of-mantel kunnen krijgen,
hid.en daartegenover door U nog nette
bovenkleeding "), of een wollen deken wordt
ingeleverd. Deze kleeren en dekens gaan
naar hen, die ze noodig hebben Ook U zult
deze sociaal billijke regeling zeer toejuichen.

Abonnementsprrjs bedraagt
uitsluitend bij bezorging door
onze loopers of afgehaald aan ons bureau
5 et. per week
of 70 et. per kwartaal.

OW «OOEDKOOPERE ILLUSTRATIE BESTAAT ER NIET

brandstof. Denk erom: U heeft het nog
best- en er rijn vele anderen, die alles
hebben verloren. Wij durven er dus op aan
te dringen, dat U als goed burger alles at*
staat, wat U dezen winter niet dragen tuit.
U kriJBt dan een mantel of jas. die weer
Jaren mee kan gaan en U helpt niet één.
maar méér menschen.
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premie-uitgave van de Limburger Koerier,
32 pagina's van handig formaat, verschijnt
iedere week, met interessante foto's,
boeiende verhalen, vrouwenrubriek, beeldfeuilletons voor de jeugd, enz.
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RADIO-VRAAGGESPREK

OP 2

OCTOBER

VAN 3 " 3.20 U. OVER 0E V.A.R.A.

Men kan zich ook bij den courantenb-azprger abonneeren.
PROEFNUMMERS zijn aan ons bureau verkrijgbaar.

De ondergeteekende verzoekt de administratie van de
Limburger Koerier te Maastricht hem (haar) te noteeren
voor een abonnement op de Nederlandsche Illustratie, tegen
den prijs van 5 et. per week, 70 et. per kwartaal.
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27. Terwijl hij naar het raam rende, riep
Frits zacht: „Ben jij daar, Obie?" ,-Jaamn.r
Frits", klonk het antwoord door het raam.
„ik ben het, mnir." Frits schoof het raam
open en de stem van den chef klonk bevelend: „Zeg hem, dat hij vlug naar binnen
klimt, sluit het raam en de gordijnen." Obie
deed vlug wat hem gezegd werd. „Waarom
hebben U geen licht aan?" vroeg hij. Nadat
hij had geconstateerd, dat alle gordijnen
dicht waren, stond de chef toe, dat ei een
kleine leesslamp werd aangedraaid.
„Dat
Obie hier kon komen, bewijst dat de kust
vrij is," zei hij. Obie keek naar den vreem-

dabßK.

28. Daarna grinnikte Obie en zei „Jaamnir
Obie geleerd te
grinneken en te zeggen: „Jaamnir," (wat
„ja mijnheer" betekende) als een blanke tegen hem sprak. Dat was het enige, wat mer.
onder alle omstandigh(--den veilig kon zeggen. „Obie, waarom liep jij zo geheimzinnig
onder dat raam door?" vroeg Frits. „ik vermoed, dat je dacht, dat Joop en ik bover,
waren in de achterkamer en op deze manie:
kon je langs de andere trap naar boven K<men, zonder dat iemand het merkte."

baas". Lang geleden had

I

Wij gaan een winter tegemoet met minder
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EEN WINTERJAS OF-MANTEL

voor elke biersoort en elke inhoudsmaat der flesschen fl. 0,005
onder voorbehoud van offieieele goedkeuring.

WINKELS VAN
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haar afnemers, boven den prijs en de eventueel tot
nu toe berekende
omzetbelasting, de volgende verhooging in rekening te brengen:
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15 cent per Kilo.
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BLOED-PERZIKEN
Dit ls
fijnste
wijn.

Nu is het nog tyd om appelen
te drogen, ze ztjn nog laag aan

Emmaplein 11, Heerlen,

_H_f &_■ ÊkÈ\

CARTIGNY, die doet 't vakkundig, goed, vlug èn
billijk en dan
wordt het tijd de aanschaffing
te overwegen van een reservebrü. Voorkom ongemak.
Onze sortering en prijzen maken het U al zeer

„LICHTSTROOM"

WOLFSTRAAT 24 MAASTRICHT
TELEFOON 3265
Prijscourant op aanvraag.
5746

Goud-Reinette,

TELEFOON 301

fill____*__

Verkoopkantoor
voor Limburg :

prijs,

.
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AVIC-LAMPEN
maanden volledig gegarandeerd.

A^kU

Adr. TH. J. M. v_RMEULEN

Andyvie per kist 90 cent. Witte
Deensche kool 8 cent p. Kilo.
Pyne lnmaakperen 12 et. p. Kilo,
Zachte snijboonen 22 et. p. Kilo.
Groene Reine Claude 20 et. p.
Kilo. Rijpe perziken 12 et. p. Kilo
Verder versch gesneden Kervel
en Zuring, enz. enz. 5736

„DE MEIKERS"

Heerlen, Emmaplein 11, Tel. 4614
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wett. tariel
Ambtenaren gelijkstaanden ZONDER BORG
GELDSCHIETBANK Den Haag

Prinsegr. 17,

Tel. 110281. Dag
9-5, Ma. en Vr. 9-4-6-8, Zat. 9-2
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STRAATDEUREN
MOTORRIJWIEL
t :e koop Merk D. K. W voorzien van slot en kruk, ï
TELEFOON 3701
g. st. 350 cc. Morsesrr. te koop. Ook in kleinere MAASTRICHT
machine ln voorraad.
547 partijen. Adres: Aert van 1 heeft voor ieder, dus ook voor Ude gewenschte
2 Maastricht.
kijken.
zelf
Trichtweg 16, Maastricht,
of
kom
ecens
Bel
even
52i 8
5750
na 6 u. n.m.
VLOER. EN WAND.
opruimings-partijt .egels,
GEYSER
;jes, zeer vexirdeelig te k.
badkuip te koop 20.3t. Maartensiaan 14, Mstr. met
436 Schaesbergerw. 4, Heerlen
935
2 FL. RASPAARDEN
\ te koop, keuze uit twee. GROOT BOUWTERREIN
; Firma J. Groote, Tel 2113 1 te koop gel. i. d. Beekho1551 verstr., Lutterade. Ge- " op de hoogte met de fabricage- en laboratorium-analyse.
Kerkrade.
schikt v. h. bouwen v. *!
leeftijd enz. onder no. 5739
BESTE 8-JARIGE
a 8 huizen. Bevr. o. ï!0
Brieven met opgave van
,
zwarte ponny te koop. 1063. Bijk. L. K. Sittard
bureau dezer
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j AANBESTEDING

GEVRAAGD
indiensttreding:

voor directe
,

ÖTHOPOÖN
’ i
GEVRAAGD CHEMICUS

Architect A. J. Jeurissen te
Merkelbeek zal op ZATERDAG
5 OCT. A.S., namens principaal
georganiseerde aannevoor boek- en kantoorboekhan- onder
aan te besteden:
mers
trachten
del. Leeftijd ± 18—20 jaar.
HET BOUWEN VAN EEN
Mulo-dipl. Uitsluitend schrift,
WOONHUIS te Merkelbeek.
sollicitaties. HET BOEKHUIS,
5748 Bestek en tekening zijn tegen
SITTARD.
betaling van
10.— per stel
verkrijgbaar bij voornoemde
architect. Restitutie geheel.
5747
voor scharen, messen, scheermessen slagersgereedschappen, Bij inschrijving te koopt
messen voor elke Industrie.
5225
Gras-naaimachines.

IK. WINKELJUFFROUW

FLINKE MEISJES
R.K. DIENSTBODE
gevr., liefst bekend met gevr., zelfst. k. w. voor dag
strijken. Stoomwasscherlj of dag en nacht. Adres
„Avanti", Rumpen.
5730 Kempkensweg 3, Heerlen
901
MEISJE
NETTE DIENSTBODE
gevraagd v alle huiswerk
*"* Üefst 0p vrachtw A. Conraads,
Simpelveld. voor terstond gevraagd,
dezer.
5603 zelfstandig kunnende werken. Bata, Groote Staat, Hoofdstr. 26, Hoensbroek.
5752 '
M'stricht.
5755
3 jaar
NET MEISJE
" 10 Mulo, kan gevr. voor terst. Ridderen boekhou- hoenstr. 59, Hoensbroek.
LICHTE ARDENNER
5731
flrc#x#_i,
P
3n ponny en diverse waBr. o
-32 ]K*
i gens te koop. Geerstr. 16,
_V_HIfVWV9^
} Heerle-a
sO2 TE KOOP EEN 4-JARIGI
R.K. MEISJE
Koer.,
in.
stamboekmerrie, lste klas
gevr. niet ben. 17 j. v. h. [mmmmMmmaimam^^H
HEERLEN
LUXE-WEGPAARDEN
luxe, voor alle werk gei. d. huish. Bevr. Klein
Saroleastraat 3, Telefoon 4878.
1066
NAAIMACHINES
en ponny's te k. Jos. Muijl- schikt, zeer vertrouwd it
Doenrade 20.
naaimachines ; kens, Wijnandsrade. 5729 alle werk.
in
Gebruikte
Te koop ge«cos' „als- huish4 OLMEN en 1 EIK,
FLINK MEISJE
VRAAGT
ziefcgezm of waar
vraagd een veekar of luxete k. gevr. H. Cordewener,
hand:
uit
de
Te
koop
PAARDEN.
staande in de weigevr.,
lief
zelfst.
k.
39
Kerkrade.
Meijs,
■"en
v°°r v. terstond
wagen. J. L.
Hoofdstr.
Heel
5585 : Nieuwe aanvoer van ras- | Tel. 214.
landen bij de Groewerken en goed v. kinde207!
lez." r- °- no. 557 ren.
] paarden en ponny's van 3
■
Fl. loon. Philips Gosenendaelermolen te
tot 8 j., tevens zware 2-jar.
BOEKEN OP TE RUIwijnstr. 36, Valkenburg.
STALEN MANDEN
GULPEN.
nieuwe
I
merries,
par5728 i men ? Groote of kl.
:, ruins en
voor
aardappelen, fruit
SpoorLimburg
in
aan
gelegen
Aanwijzing
doet de Heer
paarden- bieten, enz.
tijen, zoowel romans als camionwagens,
levert uil
met ruime graan- ■ Casp. Engelen te GroenendaaJ,
wegstation,
melkwagens
te
k.
tuigen
studieboeken,
wetensch
en
*
DAGMEISJE
voorraad.
Joh. Geurts
*l«
Inschrijvingsbiljetten moeten
ma azime-.- i > ■."-. a <?■■ ■
gevr. voor halve dagen. ■ werken enz. enz. kunt u ; H. Kroes, Klein Graver559'
Schin op Geul.
Persoonlüke
Geschikt
fc ingeleverd worden ten kantore
Spekholzerheide,
Goedkoope
oppervlakte
4400
M2.
bij:
68,
straat
Hertogsingel 78, Maastr.
verkoopen
H
5733 !
voor alle bedrijf.
564 -. Boekhandel, Steenweg 14, Tel. 2602.
van NOTARIS MOSTART te
.* 'tDAPFELEN
V PL.
■
Zeeuwsch(
' Friese
GEVR.
Tel. 2472. Belt u
MOSTART 1 GULPEN uiterlijk den 4 Oo
Sittard.
Adres*
NOTARIS
en
GROOTE PARTIJ
tt. Uct- Eindstr. 71
DAGMEISJE.
Eigen.). Bintjes en Frites
even op of stuurt u een
5716 > i tober 1940
te GULPEN.
5715
56°6 " groote en kleine kisten. Vraagt prijs. Bel op 3870 i.
Mevr. Krekelberg-Riemers- kaartje.
.'-..-'.# *v_r. ■■*■.-."'
su:ikerwerkblikken,
groote
35,
ma. Gr. v. Waldeckstr.
VERLOREN
Heerlen. Geerstraat 4,
M'stricht, vraagt voor diSCHRIJFMACHINE
en kleine vaten, balen en J. Aldershof.
KOOP AANGEBO424! 3 CHEVROLET VRACHTZondagavond
TE
Deml-saison
,
textiel-emballage,
gevr.
Aanb zakken,
recte indiensttreding flink : 2e hands te k.
eenige blokken nieuSchamerweg. Bel. t. b.
72,
den
Markt
wagen
koop.
te
agd
inmaakpotten en blikken
of latei 2e Meisje. Aanm. liefst in ï
no. 5331 bur. dezer.
UIT GR. VOORRAAD
565 we middenstandswoninPrms-Bernardlaan 1, Val■f vèn„„ r_even met de morgenuren of na 7 u. "
bewaren >/an leverbaar pr. cons. aard Maastricht.
voor
het
gen. Te bevr. Breedeweg
kenburg.
5727
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te
app.
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566
3
2070
levensmiddelen enz.
35, Maasniel.
VRACHTW.
WEDUWNAAR
gevr.
k.
CHEVROLET
'
te
K.K.
j
staat
goeden
Heiligers.
J* JacobsIndustrie v. zand- en klei " '32,
W. J.
Koop.
" in
ens' -Bakkerstr.
in goeden staat, met
GEMEUBIL. SALON
35 jaar, 2 kind. met flink ZondagVERLOREN
Ook koffermachine. Br. v. d. Maessenstr. 3 Heer4.30 fr. thuis 5'
grond,
19,
NET DAGMEISJE
noöd
koop. Te
29 Sept. damesbanden,
te
bad
en
slaapk.
Prima
met
bedrijf en huis, met
prijs
eigen
omschrijving
en
en
NIEUW PAND
2073 gevr. Vrijthof 36, Maas- ■ met
5656 ! H. Hees, Echt, tel. 463. , bevr. Hoogmans, Beegden
horloge van Kruish.gang
len.
Gi
kenvermogen,
eenig
e
te
huur.
zoekt
op
kookgel.heid
te k.
570 ) onder no. 5745 bur. dez.
tricht.
572 Tel. 238,
20t>5 met groote zaal Midden- Gracht 12, Maastr.
429 nism. m. R.K. jongedoch- n. Zwingelput. T. bel. ter.
D BANKETB.
Hom:
in
"
stand
eersten
K.
PARTIJ
TE
GROTE
ter of wed. (1 of 2 kind. bez. Kruish.gang 7, Maasvoor
geschikt
Limburg,
NET DAGMEISJE
VLEUGELPIANO
tear, voor
tricht vr*
Haarden, Kachel! ■:,
ü GEEN RIJTE H.
2e
hands
HEBT
ETAGE
558
opg
2DE
geen bezw.) Br. o. no 2067 tricht.
gevr.
Br.
met
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dagen,
koop
café-dancing,
n te
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Briev. gevr. voor heele
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*B.
Brab. k., Hotel! vergunning? Autoscall. bij industrie- of handelsdoelv gez. z. kind., voorz. van Bijk. Limb. Koerier, Roere tr ven lo°n en laat- b. 18 jr. Adr. Tongersche- v. merk en prijs o. no 571. Fornuizen,
4-maand.
gaskachels
particulier f
PValkenburgem.
electr.,
I
alle
Gel.
unQ- no. 561
en
Café
mond.
567 1 bur. dezer.
Br. o. no. 5726 bur. ' gerweg 11, Heerlen.
bur. straat 18, Maastr.
922
He-wlen Schaesbergerweg einden.
en Haarden, grote KleerK., Maastricht.
2
L.
Hoge
Rió,
126.
Fietsen.
kasten,
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R.K. JONGGEZEL
WASCHMACHINES
VRACHTWAGEN
FLINK DIENST3IEISJE te k. gevr., defect g. bezw. Brugstr. 11, Wijk-Maastr
AP. BOVENHUIS
mijnwerker, 31 jaar, aikoop gevraagd, liefs ;t
te
j'
Hertogsingel.
Pajr.
55£ met kip-inrichting. Brie
gevr., niet ben. 18
" Br. o. no. 924 Bijk. Limb. Thuis bez.
leenst., zoekt kennismaking
I te huur, gel.
!66
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26, Spek'heide !| Koerier. Heerlen.
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461 30 jaar. Br. o. no. 1559 Bijk. uit Pays Bas licht grijze
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onder
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no.
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EEN
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gabardine. Terug bez. Pays
PRIMA GEBR. koop collectie
a.n " Bijk. Limb. Koer., Roer
Limb. Koer., Kerkrade.
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R.K. DIENSTMEISJE
machines
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560
Bas,
s
houtbew.
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in
het
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tricht
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te huur op beste stand van
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(reu 1) te koop gevr., liefst
"*^.,
5723 gerij
Kerkvlak/vandikte- w.o. prachtige eiken slaapBrunssum. Te bevr.
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3 j. oud. *
ALLE MERKEN
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2
tot
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OF
2
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1
5578
921 -1 bank, frais, kettingfrais,
len), Heerlen.
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' slijpmachine,
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Bijk.
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Br.
5734
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no.
dezer.
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chine. boormachine, met of
58,Be\T
Engelsche '-, rage Jean Stegen, Maas "-5- Koerier, Heerlen.
s.„*. Tuddernder- gevr., DIENSTBODE
geh. zelfst. k. wer- ■ zonder motoren. Br. ond. gewoon mooie
Teleph.
tricht.
2212.
566
54
"
°iaabroek-Sittard. I
eetka
Duitsche en Holl.
*
no. 5744 bur. v. d. blad.
VERLOREN
EEN WARE UTTKOMST
1068 ken. goed loon. 0.-Nassau
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mers salons, clubstellen i, ' PBIMA FORD *32
SM
3^_
str. 43, Heerlen.
per fiets van Gulpen n. Troost Koffiesurrogaat.
dres
huur gevr. omg. Heer
en
groote
buffetten
te
2074
Maastr., waarsch. boven
4 cyl. geh. gerev., moe et
""~"■**——■-"■■■■""
en us kapster
len. Br. o. no 914 Bij»
soirs, tafels, stoelen, haaiZondag
'
,
NETTE
DIENSTBODE
2
:3.
gevr.,
Gulpenerberg,
gld.
kaPPer
cMolenstr.
weg
fl_9Hfl_A_HHBI
kachels,
Koerier,
175
Heerlen.
aan
enz.
Enkel»
Limb.
den,
'Jtodiii
DANS-INSTITUUT
■
5E 36
daJ. SO.NULIJKtK
watergol- ■ gevr. Janssen, Spoorweg
■
boekenkasten, leg- en Beek.
Thewissen, vanaf heden j.l. een imit. gouden
w * ;?»,
574!
TUIN
Z. 14, Geleen. laan 4, M'stricht.
MET
meshorloge met led. riemp- Lood- <m Zinkwerker. Gaa.
HUIS
groo
voor
clubleshangkasten, een heel
inschrijving
19,
HUIS
D. K. W. 1937
en land te koop. Gem e.
554
■^-_».
dagelijks je merk: Laco. Teg. bel. en Waterl. Sterreplein
karpet voor hotel. Alleei ti
privélessen
sen,
n
te
Heerle
ligging
gevr.
DIENSTBODE
'.
huur
pr
iMooie
te
partic.
koop
Starink,
van
in
Meerssen.
Mer- Wijk; M.-Smedenstraat L
bez.: A.
Rechtstraat 70—72, Maas i- te staat,
IBACH PIANO
omgeving. Br. o. no 91 Ll Statenstr. 11a, Tel. 5298, , ter.
Bi
:.
gevr., goed kunnende wer57'
40
7000.—.
of
Koopprijs
Br.
o.
no.
f
5<32 TeL 5377. Maastncht 6273
29,
;s
ma
Maastr.
Zondag
gelweg
4969.
I
3243
te koop. Wilhelminasingiïl tricht, Tel.
Bijk. Limb. Koer. Heerlei n. Maastricht.
't 59a « u* Sarolea- ken, v. g. g. v. WitmakerAg. Limb. Koerier, Bee :k. o. no. 3602 bur. dezer.
open.
571
II
4
uur
5712
tot
8
38.
Maastricht.
<^. Heerlen. 91S ) straat 29, Maastricht. 561
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HET MYSTERIE VAN DEN ZWARTEN PRINS
door

VICTOR

JENNINGS

- -

HOOFDSTUK I.
de drie kleine stationnetjes
heb&en, had de trein puffend
*l aft,!;, miJlen door de kronkelige valegd
M]
* Hii bleef zoolang stilstaan
11 het
reiziger
de
len B ers,-*e * Qat een eenzame
van
het
opkeek
*>*k -,: -klas-coupé
_.**««__ hij zat te lezen. Hij zag,
vol boerenvolk was, dat
«n één richting voortbenu tQe had hij telkens een
eeho°rd of een conducteur
een

'^W
e
*

**Lu

l

. aluPerron
oi?
nJ-^aal

Nuttonby
van de belangrijkheid van
was
inwoners
3000
een plaatsje van
bagage,
zijn
en
verzamelde
opgestaan
waarbij een visschersuitrusting behoorwitkiel, die, toen hij
de Hij volgde den
zag,
hengelroede en het vischmandje
iemand,
als
den vreemdeling taxeerde
eerste-klas-kaartje.
op
een
had
die recht
zwaar.
In ieder geval, de kisten waren
een
moest
tenminste
De conducteur

de'

_
___

handje helpen.

Allemachtig! riep de witkiel, toen
wagen te
hij probeerde de eerste op een
tillen.
Boeken, legde de reiziger uit.
°nver-staanbaren naam uitIk dacht, dat er lood in zat.
: nu echter schenen zijn
Sommige boeken hebben er wel iets
___.
plaatß
,va^sag.ers te
wdke
weten>
van, zei de vreemdeling.
-% wiH 1?061' gewaarschuwd te zijn.
conducteur, die wel eens las in zijn
De
portier.
eigenaar van
Is d u °Pende het
vriie uren, glimlachte. De
pakte een
"~ Ja TT- Nuttonby? vroeg de reiziger.
zooveel „zware" literatuur
-*■
mi^heer.
op.
Waa 0111
groote leeren tasch
ze hi.
""*> 't
-^ het hier zog druk?
Ik zal je een handje helpen,
g* mijnheer,
deze woorden bewezen
lange,
e- tt had zoon drukte niet en
Hat de nieuw-aangekomene, deze
jagersjullie een bagagedepót,
man in tweed met een
iv Hebben
jn
ko:fïers
kanTaten?
Jaww
hoedje op, geen
leeg, toen«ae
pas rt' "^'inheer.
Het perron was bijna
er langs
Er
op
eVen
deze fcaschde hoogopgestapeide kar
vritfdel
l
n Qen goederenwagen. Je
Z een
f'
en noodig hebben, ze zijn
eigenwij-ze Jongen
Taaxa, bijna
Ung te voorschijn en riep
Qaa»

aePal

..

..

_

rf

v*^ öarlk Jiarktda

u^acht

SUre

"*P

<«" mo weten begrip ba*

SC£m

■**»**£

_

de coulissen beéén van de
mPßHSl^^^^^lLs:
neemt,
men rich de moeite
Midden:
aUe cUten, boven de vier, en toen "^"ZZ?%"
Snden Rechts: 24-1doelman.
-^^^
erg waa het niet, «■«■««* «*«J»£
één"....
FOTOPERSBUREAU ,#ET ZUIDEN-.
voor Kimbria? Zoo**
ta
«s
vier
„vwec v
"£^hSTtm£
birdta-aapjes, dat we niet voor niets
de schooibankeen aan rekenkunst

plecht.rße^ "***^"^"£L
-^ *£*££»

Feuilleton.

,

ACanadahoomen

_^
„ wedstrijd van achter
che doelpunten gaat
negen Maastri.

hulpkerk,

nieuwe

den H. Gerardus, in de Wijker Grachtetraat
eerste H. Mis gelezen. Na de
«torn*, door de leden de,

«>T
■«Sj
„,
j£r.

i

-.

-

*
■"*
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Exc. «an
Z.H.
*S^
««KL*

Het Staalwarenhuis

1

.

Ï^El-MAKEKS
r"«-

va*nalEls-IE

’

f

-

A&^GER
LEERLING

VAKSLIJPERIJ

VROOH & DREESMANN

.

n"*

1

I

j

gedaan naötten.

op

dreigend: kaartjes! Er werd heni

een

eerste-klas-kaartje van Vork af toege-

stoken met een recu voor extra bagage.
Het witte stukje bordpapier deed iets
van eerbied in zijn onbeschaamde jongensziel opkomen.
Dank u, mijnheer, zei hij. Eerst
later begreep hij, dat hij had moeten
Kaartjes, als 't u blieft!
zeggen:
was
dezelfde vrijpostige jongen,
Het
weer verscheen op de afplotseling
die
deeling bestelgoederen, waar hij ook
dienst deed. Hij merkte op, dat geen der
colli een naam of initialen droeg; ze
waren splinternieuw; de eenige aanwijVork, van King's
zing waren de labels:
Nuttonby van Vork.
en
Cross
Hou deze tasch en deze kleine
dingen apart, was de instruotie.
n.
heb ze misschien heel gauw noodig. Het
kan zijn, dat de kisten vanmiddag al
worden gehaald, maar dat *weet ik nog
niet. Hij wendde zich tot den witkiel:
Is er een woning-bureau ln de stad?
ja zeker, mijnheer, twee.
Welk is het beste
-welk heeft
ik "bedoel eigende grootste clientèle
lijk de meeste huizen te huur?
Nou, Walker en Zoon hebbeen hier
al meer dan vijftig jaar zaken gedaan.
Dan zal ik Walker probeeren. Waar
woont hij?
Vlak naast de „Boode Leeuw", mijn
heer.
De jongen, een beetje vlugger van
geest dan de witkiel, viel in;
De „Roode Leeuw" is halverwege
de hoofdstraat, mijnheer, u slaat rechts
af, als u van hier gaat en u is er in twee
minuten.
De breede straat stond vol kraampjes
boerenwagens, vrachtwagens, hondenkaxren, tot «-ito w paax
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autoX want

plus

tegen

lijn wees, die een rivier voorheer Walker senior moet lastig vallen of llge zwarteAcht mijlen van Nuttonby en
stelde.
nie^
duizenden van iedere andere plaats
stak
zün
hoofd
liep
weg
en
Walker jr.
met een dorpje
aan den heiderand
door het open raam van de gelagkamer van niet meer dan veertig huizen
en
vader,
van de „Roode Leeuw" en riep:
Maar..
forellen.
klas
beek
met
een
eerste
er is iemand voor u.
Maar wat?
Binnen enkele seconden stond WalHet huis, mijnheer. Het huis zal u
woord.
vreemdeling
te
ker sr. den
niet aanstaan.
Deze herhaalde zijn wensöh: Eren huis
Wat is er dan met het huis?
een
dorp
en
afgelegen
ln een klein en
Ja, niets ei^nlijk. bet is geriefelijk
stroom rijk aan forellen. Een eerste eisch
genoeg
en goed gemeubileerd. Toch aarwas absoluut eenzame ligging van het
zelde hij weer.
dorp. Het eene landgoed na het andere
Wel, het lijkt, me net als uw zoon
Walkers
de
werd afgekeurd, ofschoon
zegt:
precies wat ik zoek.
zich tevergeefs afvroegen waarom.
senior glimlachte triest. Hrj
Walker
Deze gedistingeerd uitziende heer
wist wat er zou komen.
een cenwenschte een woning, ver vanideaal
was
Ik kan 't u niet aanbevelen, mijnZijn
trum der beschaving.
om deze reden. Een heer,
een klein gehucht ergens op de hei; heer, en wel
Mr. Stephen Garth,
mijlen ver van den trein en waar hij een zekere Garth
geloof
ik, woonde er verprofessor,
een
veilig zou zijn voor touristen.
vrouw en dochzijn
jaren
met
scheidene
Plotseling riep de zoon:
rustige
menschen
aardige,
ter,
't
Waren
geknipt,
vader.
Dan is Elmdale
was
schoonheid.
jonge
meisje
vereen
op,
maar
en
het
Vaders gezicht klaarde
Niemand kon eigenlijk begrijpen waarsomberde dadelijk weer.
gat
Je bedoelt.... eh.... 't huis om om zij zich levend begroeven in een
nieuwde.
er
heel
den hoek? zei hij, terwijl hij zich op als Elmdale, maar ze schenen
Een jonge man, die achter het loket
gelukkig. Toen, nu net twee jaar gelippen beet.
zat, een sportblad las en een sigaret de
leden,
in Juni, reden mevrouw Garth en
Ja.
rookte, stond haastig op, toen de begeschikt
meisje
het
naar Nuttonby in hun kleine
Ik ben bang, dat het niet
zoeker binnenkwam.
brik,
i
vertrokken met den trein en stuurBent u mijnheer Walker? vroeg de zal zijn.
rijtuig terug met een gehuurden
het
vroeg
de vreemdeden
Waarom niet?
vreemdeling.
onaardig.
Mijnheer Garth zwierf een paar
niet
koetsier.
Ik vind den naam
ling.
Ja, mijnheer.
weken treurig rond en boen vond men
Ik heb geen naam genoemd, mijnO, ik dacht, dat u misschien de
sip.
keek
hem op een morgen naast de groote,
Walker
senior
heer,
en
■aoon was.
U beschreef het als het huis om den staande klok ln de hall. Hij had zich
Dat ben ik ook. Moet u mijn vader
een schitterende naam. Het trekt opgehangen. Het gaf heel wat opschudhoek
hebben?
ding, dat verzeker ik u. En sedert dien
Walker junior was een Nuttonbysche me aan. Waar is Elmdale?
tijd kijkt niemand meer naar „de
wees
naar
een
Het hoofd van de firma
„fat" en een gewiekste jonge kerel.
die
boven
Riding,
North
Grauge",
sx>als heet huls eigenlijk heet
Ik zoek een gemeubileerd huis in of kaart van de
hing.
den
haard
goed
bij een rustig, landelijk dorp, waar
Hier is het, art hij, terwijl WJ een
(Wordt vervolgd).
Nu
vischwater is, was het antwoord.
de
knmlnpen
pakt*
langs
en
hlernvw
mijnbeslissen
of
ik
u zelf maar

Woensdag was niet alleen marktdag,
rechtszittingen.
maar ook de dag van de vreemdeling.
Op
op
den
Niemand lette
wereldWoensdag was Nuttonby een
stad; op iederen anderen dag van de
blikweek zou hij talrijke nieuwsgierige
Natuurhebben.
getrokken
ken tot zioh
lijk bleef hij niet geheel onopgemerkt,
kleeding en zijn
want zijn manier van stempelden hem
geheele persoonlijkheid
*
tot iemand uit de beste kringen.
te
makelaars
bleken
Walker en- Zoon
en
bezitters
beëedigde
taxateurs
zijn,
was
van een woningbureau. Hun kantoor Het
klein, maar het lag in het centrum.
buiten
was zoowel van binnen als van
vervan
aankondigingen
beplakt met
koopingen. Eén vooral trok de aandacht
door zijn geweldige grootte. Het bood
bosch
een ..riant heerenhuis met veel
was.
koop
lang
te
aan, dat reeds vijf jaai
papier
van
het
De ongerepte witheid
vermoeden,
met de gitzwarte letters deed
aristocraat
dezen
Zoon
dat Walker en
verperiodiek
aankondigingen
de
onder
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NEERLANDIA

GEWESTELIJK NIEUWS
ONZE VLEESCHVOORZIENING
Op de veemarkt te Maastricht
komt het slachtvee onder de
keuring van de Veehouderijcentrale.

NEGENDE CENTRALE FOKVEEDAG
VOOR ZUID-LIMBURG TE
VALKENBURG

Uitstekend materiaal aangevoerd.

—

Maandag had op het
VALKENBURG.
Walramplein te Valkenburg de negende
Centrale Fokveedag plaats voor Zuid-Limburg, waaraan verbonden de Centrale StieDe Maastrichtsche vee- renkeuring van het Zwartbont Holl. Veeslag
MAASTRICHT.
markt kent thans een drukte en een bedrij- en de keuring van V.D.L. en Yorkshire varvigheid a's ze zeker in geen tien jaar beleefd kens en Texelsche schapen.
De aanvoer, ofschoon niet zoo groot als
heeft. Oorzaak van deze drukte is de aanvoer van vee, welke nu moet plaats vinden andere jaren, was over het algemeen van
voor de Vesehouderijcentrale: desze heeft het uitstekende kwaliteit. Verschillende rubriealleenrecht voor de toewijzing van slacht- ken konden beoordeeld worden als goed en
vee, via de vleeschkeuringskringen. aan de zeer goed.
slagers.
De belangstelling bleef ietwat beneden de
De nieuwe regelin werkt eigenlijk pas een verwachtingen. Drukke werkzaamheden op
goede acht dagen. Vorige week Maandag was het land en beperkte vervoermiddelen zyn
natuurlijk niet vreemd. Over het
de aanvoer ruimer dan gewoon'iik. maar de- hieraangenomen
kan deze fokveedag echter
ze week bleek de regeling ..op stoom" te ko- geheel
goed geslaagd gekwalificeerd worden.
als
stuks,
ongeveer
tachtig
men en waren
een
Diverse vooraanstaande autoriteiten waaantal, grooter dan ooit op de Maastrichtsche
ren
eveneens aanwezig, o.a. de Rijksveeteeltaangevoerd.
geweest,
veemarkt is
consulent
Ir. Timmermans, Mr. Dings, voedafleiden,
Men moet hieruit intusschen niet
selcommissaris,
dhr. P. Diederen, lid van
thans
dat de vleeschaanvoer voor Maastricht
Prov.
Staten
enz.
is vergroot; de kwestie is n.1., dat het slachtDe kampioenschappen werden als volgt
vee dat nu te Maastricht wordt aangebracht, toegekend:
dient voor de voorziening van vleesch in de
Stieren.
Kampioen 1940: Perfect, eig
vleeschkeurmgkringen Sittard. Geleen. Beek.
A. H. L'Ortye, Wylré. Res. kampioen 1940:
Meerssen Heer. Maastricht, Valkenburg. Eys- Nico, eig. H. Smeisters, Nuth.
den en Gulpen.
Melkgevende koeien.
Kampioen 1940:
Er is nog geen zekerheid, of deze aanvoer Cato 3, eig. H. Corten, Grootgenhout-Beek.
voldoende is voor het verbruik in de aange- Res.-kampioen 1940: Nora, eig. Gebr. Maase
geven streek. Dat moet uit de ervaring ge- Spaubeek.
Droogstaande koeien.
Kampioen 1940:
leerd worden.
Bella, eig. Gebr. Maase, Spaubeek. Res."De eerste regeling schijnt wel te voldoen: kampioen 1940: Rita,
eig. Jos. Urlings, Ulede veehouderijcentrale-commissie rangschikt straten.
des Maandags de dieren naar kwa'iteit. Dan
Na afloop, Maandagavond had nog een
gaan de beesten op den stal van de veemarkt. diner plaats in Hotel „Voncken". Hierop
waar ze 24 uur moeten verbiiven om een werden nog hartelijke woorden gesproken.
Voor den totalen uitslag verwijzen we naar
zuiveren kijk te hebben op het levend gewicht
der dieren. Naar het op Dinsdag vast te stel- het nummer van morgen.
len gewicht worden dan. rekening houdende
met de kwaliteit-rangschikking, de prijzen
der koeien vastgesteld; de koopsommen worDER MIJNEN
den direct door de Veehouderij centrale voor
Bij beschikking van
's
GRAVENHAGE.
de verkoopers (boeren en veehandelaren) ter
den secretaris-generaal, waarnemend hoofd
beschikking gested.
van
het departement van Waterstaat, is
Afgewacht dient te worden of ten opzichaan A. R. Hanning op zijn daartoe gedaan
te van de veehouders een zachte dwang moet verzoek met ingang van 1 October 1940 eerworden uitgeoefend om het benoodigde aan- vol ontslag verleend als mijnmeter bij het
tal dieren aangevoerd te krijgen. Wellicht
Staatstoezicht op de mijnen.
zal dat noodig blijken omdat er nog altijd
eenige aarzeling in den aanvoer te merken is.
Mocht de aansporing echter niet helpen, dan
zou men moeten overgaan tiot aanschrijving
van de veehouders, dat ze per week een bepaald aantal dieren hebben aan te bieden
voor de afslachting.
«Op deze wijze zal men een geregelden aanDE HULPKERK TE WIJK
voer van slachtvee krijgen, waardoor ook een
In
korten tijd kwam een intiem
vlot verloop van de vleeschdistributie wordt
bedehuis tot stand.
bevorderd.
Met de oprichting van de nieuwe hulpVoor de veehandelaren breekt echter een kerk aan de Wijker Grachtstraat onder de
moeie'ijke tijd aan: immers, men kan ver- geestelijke leiding van den door den biswachten, dat heel wat slachtvee rechtstreeks schop als rector aangewezsn kapelaan R.
is het merkwaardig gegaan.
door de boeren zal worden aangevoerd op de W. J. Frank,
Toen kapelaan Frank met de taak van
Maastrichtsche veemarkt, waar vaste prijzsn
hulpparochie voor een bijzondere zielworden uitbetaald zoodat elke boer al spoe- een
zorg bij een bepaalde groep der Wijker bedig een vrij juiste schatting kan maken, van volking
werd belast, heeft hij al spoedig
het bedrag, dat hij per dier _r.ri.lgt uitbetaald. verschillende bouwplannen van vrij omvangrijken aard gemaakt.
De plannen, welke gesteund zouden worden door een financieele actie, waarvoor
aan de groote lijnen reeds krachtig was gewerkt, vlotten echter niet zoo goed, als men
wel gaarne had gezien. Met den oorlog kwam
echter een voorloopige stopzetting van alle
voorbereidingen der nieuwe hulpkerk.
Kort geleden kwam de beslissende keer in
de plannen voor den bouw. De groote concertzaal,-'met den hoofdingang aan de Wijker Grachtstraat en een toegang aan de
Rechtstraat, kwam door omstandigheden
vrij onverwacht beschikbaar. Rector Frank
zag direct in, welk een uitstekende gelegenheid zich hier voordeed om zonder ingrijpende bouwplannen een zeer geschikt Godsloopt tot en met Donderdag
huis te krijgen. De concertzaal werd voor
Dagelijks, om 5 en. 8 uur ln
t-Kt nieuwe doel in huur verkregen, en toen
he tft architect Boosten met een minimum
aan wijzigingen in den bestaanden bouw
een werkelijk aantrekkelijk en stemmig interieur voor deze kerk weten te krijgen.
De ligging was zoo geschikt, dat eigenlijk
heelemaal geen verbouwingen noodig waren, en dat men kon volstaan met enkele
kleine wijzigingen in vensterverdeeling en
OP
TO O N E L
benutten bij de aankleeding van de storende deelen.
Zondag is de nieuwe hulpkerk, welke toegewijd is aan den H. Gerardus, door den
Eisschop van Roermond ingezegend en zooals we reeds meldden, met het lezen van
een H. Mis in gebruik gesteld.
De kerk maakt een prettigen, stemmigen
CINEMA ROYAL
indruk: de witte wanden van het eenvoudige interieur leiden in geen enkel opzicht
is tijdelijk GESLOTEN.
af van de aantrekkingskracht, welke het
priesterkoor uitoefent op den kerkbezoeker.
Alles is sober^envoudis^naa_rzee^smaakvol
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VERMIST.

HEERLEN.
Sedert Zaterdag wordt uit
Hee-ion veeenmigt het zesjarig doohitertje Mia
vaen d_rr. Slij«t, wonende Loabit 86.
Hot kind heeft Zater^gmiditiaig om 12 uur
de school te Spekhoizerheidee ver-laiten, maar
is niet in de ouderlijke w-onir_g -Derugigekeer-d. Het meisje was gekleed in een groen
"Jlije met witten pe-skraag en was
bloo-_shoofd-3.
Heet heeft iiohet-blonid haar,
waarin zich eem blauwe strik bevind. Het
draaft zwarte gebreide kousen en brame
sandialej
Degenen, die inlichtiei-gen kueanen
vera.Tekken, wordem verzocht zioh oamadediealïijfc in verebiiDdl'r.g te stellen met deeen Commissaris va,n Politie te Heerlen.

—

KE"s_RLEN.
Naar aanleiding van de
verdwijning van het zesjarig dochtertje Mia
van dhr. J. Slijt, wonende Locht 86. kan
nog nader worden gemeld, dat het kind
Zaterdagmiddag te omstreeks half 3 nog is
geszien in de Grachterstraat te Spekholzerheide. Op genoemd uur passeerde daar ook
een -groep jongens en neisjes van de Hitlerjeugd,
die geregeld -p Duitsch gebied
oefeningen verrichten. Men acht het niet
uitgesloten, dat het meisje, tezamen met
deze groep, de grens heeft overschreden e*>
zich thans nog in Duitschland bevindt.
De familie S. bestaat uit man. vrouw en
zeven kinderen, waarvan het oudste 11
jaar is.
De politie zet haar nasporingen voort,

gehoudenM
wue
voor het priesterkoor en die van den wand,

waarboven het oksaal is gelegen, zijn bedoor den eenvoud en stijl; zij gevan een kunstvaardigheid en rijkdom aan symboliek, welke verwonderlijk zijn
en een loffelijk getuigenis vormen voor den
kunstzin van de schilders, eenige jonge Wijkenaren, Bert Duys en W. Gorissen, die
hiermee een werk hebben geleverd, dat a,
devote stemming van de kerkbezoekers
sterk boeit.
Vaar ook de aankleeding van het priesterkoor getuigt van zin voor het mooie
goede:
de Maastrichtsche
beeldhouwer
Wec.-ts vervaardigde een eikenhouten kruisbeeld, waarin de offergedachte van den
kruisdood al heel sterk en mooi tot ons
spreekt. Maar ook het sobere, passende
mis-benoodigdheden
altaar, de altaar- en
en alle voorwerpen voor den eeredienst zijn
van een kunstzinnig karakter, waaraan
Maastrichtsche vakmenschen o.a. het kopersmeedwerk van den heer Edm. Kersten,
niet weinig hebben bijgedragen.
Van alle kanten trowens is aan de inrichting van dit kerkgebouw op zeer te waarderen wijze meegewerkt. Het resultaat ervan
is een kerkje, dat in zijn stijl en karakter
volkomen past in het kader van de parovan
chie, waartoe ongeveer 400 gezinnen
het stadsdeel Wijk aan Hooge Brugstraat,
Grachtstraat enz. behooren.
Deze hulpkerk vormt een bekroning van
den ziele-arbeid, welke thans al sinds jaren
in dezen kring der bevolking wordt verricht
via buurthuis en jeugdorganisaties. Er is
een kern-vorming tot stand gekomen, welke
voor de toekomst van de Gerardus-parochie
de schoonste beloften voor het zielenheil
koorlijk
tuigen

...

biedt.

Rector Frank heeft met de tot

stand

koming van deze hulpkerk een mijlpaal geplaatst in de zielzorg voor zijn parochianen,
heil hij thans
aan wier tijdelijk en eeuwig
met groote toewijding zal blijven arbeiden.

MAASTRICHTSCHE HANDELSAVONDSCHOOL.
Op verzoek van den Secretaris-Gener.ial
van het Departement van O. K. en W. cd
INSPECTIE DOMEINEN
in" overleg met B. en W. dezer gemeente,
Bij besluit van den heeft het schoolbestuur der M. H. A. S. van
's GRAVENHAGE.
secretaris-generaal, wnd. hoofd vah het de R. K. Ver. Maartrichtsche Middenstand
departement van Financiën van 28 Septem- besloten de lessen van de-zen avondcursus tt
doen geven op Maandag. Dinsdag, Donderber 1940, zijn benoemd, met ingang van dag
en Zaterdagnamiddag.
1 October 1940, tot Inspecteur der DomeiDe Zaterdagnamiddag
werd ingelascht
nen:
tegemoet te komen
aan het verzoek
o--n
te Venlo. E. H. W. Stassen. ontvanger der van B. en W. om de leerlingen zoo mm
registratie en domeinen te Enschedé;
mogelijk te noodzaken deze lessen in ac
te Maastricht, W. H. Bennink, ontvanger avonduren te volgen. " Iveneens in verband
der registratie en domeinen te Zaltbommel. daarmee werd het aanvang^uur voor ac

—

DINSDAG 1 OCTOI

eerste les bepaald op 6 uur,

sen op

zn Zattrdagmiddgaen
laatst om 8.30 uur

zoodat de les-

geëindigd zijn.
zal de cursus

Op de
twee uur beginnen.
': Is te hopen, dat de betrokken werkgevers met deze nieuwe regeling der lessen,
noodzakelijk door de omstanoigheden, reikening zullen houden en de leerlingen de
gelegenheid zullen geven om op tijd aanwezig te kunnen zijn.

om

Mijnhardtjes" De Nederlandsche Pijnstillers
HERDENKINGSBIJEENKOMST

KAREL GEELEN
In den morgen van Vrijdag 10 Mei overleed p'.otseling hier ter stede de heer Karel
Bovendien worden de ouders, wier kinde- Geelen, hoofdcommies ter provincia'e griffie.
dat toen ook over onze
ren zich in de toekomst zelfstandig zullen Het oorlogsgeweld,
kunnen vestigen, verzocht deze reeds nu stad golfde, had hem zóó aangegrepen, dat
naar de Handelsavondschool te sturen. de dood hem in den bloei van zijn jaren
Meestal wacht men te lang met het nemen overviel.
dezer beslissing met het
Karel Geelen was regisseur van de tooneelgevolg, dat ei
tusschen het tijdstip waarop de kinderen vereeniging Ons Genoegen, welker bezielende
de lagere school of deü. L. 0.-school verla- leider en groote stuwkracht hij was.
Ons Genoegen-organis-aert nu Zondag a.s.
tei. en het oogenblik. dat ze den cursus voor
Geelen-herdenkingsbijhef behalen van het diploma Handelsken- 6 October ineen Karel
de Stichting de Stuers, om zeven
nis gaan volgen een heele tijd verloopt, zoo- eenkomst
dat practiseh alle kans o~> de zoo gewenschte uur 's avonds.
Tijdens deze plechtigheid zullen Fons
aansluiting tusschen de lagere schoolkennis
en aalmoezenier Roumen Karel
en het onderwijs op de handelsavondschool Tuinstraals
regisseur in zijn persoon en
Geelen
verkeken is.
zijn werk herdenken.
Ouders, die in het belang hunner kindeDe tooneelver. zal opvoeren een spel van
ren, deze raadgevingen ter harte willen nemen, worden verzocht e\en kennis te nemen den oorlog ..De groote Trooster", waarbij het
Furore het geheel met
var een advertentie in het bla-d van he- muziek-ensemble Con om'ijsten.
den, om te weten hoe hun besluit in da- passende muziek zal
den om te zetten.
MR. SCHOUS VEERTIG JAAK
ADVOCAAT.
Een van de oudere advocaten te Maastricht, met een langen, eervollen staat van
dienst in de Maastrichtsche balie, mr. M.
L. G. Schous, zal Donderdag 3 October hier
ter stede veertig jaar als candidaat werkzaam zijn. Mr. Schous is een advotiaat, «Jie
niet alleen in den kring van zijn collega's,
maar ook bij de rechterlijke macht ten
Parkette een zeer geziene en geachte vertegenwoordiger van de balie is.
Vodral als pleiter bij civielrechtelijke procedures kwamen zijn scherpzinnigheid en
correctheid, zijn juridische kennis en inzicht
altijw op zeer sterke wijze naar voren, maar
ook in strafzaken was hij een kundig verdediger
vond.

die steeds een

-UW ADRES VOOR:

Likeuren en brandewijn
ALPH. TISSEN

- Heerlen

Telefoon 4129—4471.

(Recl.-adv. no. 5540)

MERKWAARDIGE DIEFSTAL
Ten nadeele van H. S. alhier is in een
tijd
Mr. Schous is reeds geruimen
lid van wagon op het goederen-emplacement der Neden Raad van toezicht en discipline van ot derlandsche Spoorwegen een flinke partij
Orde van Advocaten te Maastricht, een leege fesschen deels ontvreemd, deels ververtrouwenspost, welke ook al wijst op ac ried. «Ook in deze zaak stelde de recherche
hoogachting en waardeering, welke Qe col- een onderzoek in.
lega's van mr. Schous voor hem gevoelen.
Mr. Schous heeft zich niet kunnen ontVERRDUISTERING VAN DAMEStrekken aan den drang, welke op hem it
RIJWIEL
uitgeoefend, om hem bij
zijn ambtsjuoiDe rijwielhandelaar C. J. G. heeft bij de
leum te kunnen gelukwensehen, en zoo zal po'itie een klacht inge?dier.d terzake verduismr. Schous Donderdag 3 October, 's mid- tering van een dames-rijwiel.
dags van 12—1 uur te zijnen huize. OranjeA's verdacht zich hieraan te hebben schulplein, receptie houden, waarop ongetwijfeld dig gemaakt, werd door de recherche aanvelen van hun belangstelling zullen blijk gehouden zekere J. H. De aangehoudene is
geven.'
jn verzekerde bewaring gesteld.

(Recl.-adv.

no.

5700)

IN MEMORIAM JAN MESTERS
De heer P. Raimaskars sciherüflt ons
't Wordt een schip vol Roede gaven.
Hat was een ir-öiru'kw'al-ki'arjl gebs-utrean, heit
Pater dr. J. Ponsi'oen S.C.J. schrijft ons: hrenigicia veaen
de l-aaitste eer aan Jan M-aate-ns.
BUREAU MIDDENSTAND.
Esn bffeeadle schaere van virierjian heatd z-dh
Het is hier tel'en en vertellen: De resul- giavoeged bij zijn r.aas;:rbeetraarj*J:n om te getaten van de inzameling ten bate van Rot- tnijgean vesun hun gü-ooten eeDbied, vian hiun
terdam worden opgemaakt. Alles is nog niet ve^-eniaijcehap veor den ovarteü-iene.
gete'd. maar de duizenden loopen op: de leiAls clinecteiUT van cis toeridhixcig, wiaar Jan
ders van de parochie-afdeeling vertellen van Mta-Eins vam 1882 tot 1886 zijen opleMi-nig gede enorme hoevee'heden meubels, textie'goe- nicot, en waar hry zijn meeste cfe-col.iairen laderen, bedden, kache's, enz. enz. die afge- ter ■ vaübereaühi;, zij het mij vereg-tmed te zesissegn,
wat zioove-sa zoo geaa;ine van heem geztegid heb
haald zijn.
Als Priester, als Nederlander, als Rotter- ben.
dammer, voe" ik mij verp'icht reeds nu. voor
Ik heb Jan Mesters ni-eit me-eer ge-kerad ande definitieve resultaten bekend zijn, Maas- di-ar mijn bestiui-jr vam de RÜ!k_*tou-iaeikisc(hoioil;
tricht te bedanken.
aoo voel beter echteer uit pe^rscorj-ijken omAls Priester, omdat het een groote vreugde giatntg
is te mogen zien. c'at het voornaamste gebod
En d'aarait moge ik naar voeren bren-geran die
van Christus, de naastenliefde, hooger en a-Da eiigar.scihiaip.pc'n, o.'.a ham tot sienaad wasterker, naarmate het leed hooger is, nog
ren: eenvoud, waarheid en hairti*jlijteh-rad.
het wezensbestanddeel vormt van het KaZijm ijine'E-dtó o-Xw_y.eiir.ig op vteelisri-ei giabied
tho'iek Maastricht
giiag vertci-geen orJi'-a- zijm eonvc-ud. Zijm
ALs Neder'ander, omdat het een g-a-noejgen reahtiohapernhesid toondee zioh aüLéén in beis te constateeren, dat ons volk eën sterk mdnenelijikjen vorm. Zijn har.el'lJktt-S-d U-l'-te
voor de alclh in madev^-vu-ged's en mcedisi-ijidsn; mesdeontwikkeld sociaal gevoel heeft
volks<renooten. zonder dat er een bevel of ve-neugK-e, etc hij zoo eerlijk bee.iuug'en toom;
ze'.fs het initiatief van boven af kwam. Uit medes-lijea-an, diaet zioh in de deaad omzette.
eigen vrij initiatief organiseerde Maastricht
Jam
Me. dise-e drie e_gea.ies:ihiaippen heeft
deze collecte, uit een gul hart gaf de stad Mesterrs laii-gee jeaerem haft baate geageven, wtait
voor het vo'k.
die apvoetJar te geven heeft, in die veile jate ren,
Als Rotterdammer weet ik geen woorden
dlalt hij aiibeiedidie aam de sohool, <*Jie heem
ik aan menig zijm le-vem
vinden. Ik ken den nood. dienbij
-amrg dl_ar*ibaa,r geab-sven is. Aam de
menschen. var-mar.eg van een gtr'aot aametai j-cinegis
huis gepei'd heb en meer nog
arude-rik
Daarom
weet
die geen huis meer hadden
hij madeiigeewerkit. Waar i!k, m
-wiJB3Hf
heeft
woord
wat Uw hup beteekent. en ik vind het
twoirid en zuil, im aaennaekineg kwam met oud„dank U" te gewoon tegenover de buiten.eeeri'-r.i-icen,. rarjeehf ik steade. neaaöt die wie goegewone-hulp.
Tisrlransrinige-Mi uit hum g-Aidte-j-aimen rne-t dea
de
Dank op ce eerste plaats aan de heeren groei 4 e pië'jsi-t hocu-em sp-rcikum over Ja-_
offerden,
tijd
hun
vrijen
«Comité,
die
van he**
I\ leatieens. Hij hstd die eecerp-aaetis in de he-rjnde beslommerende organisatie op zich na- neeertog van ds velan, die z-oo rijtoeüdjls; han-i-Jeen
dienst
men en heel hun ta'.entrijken geest in
g-eetoreigiïn Vam het beste, ceait hij te geven haed.
van dit liefdadige en maatschappelijke werk
Esn v-OOTta-effel-ij'k mer.eseh lis in dein perhebben gezet. Dank aan al de parochieele
soon
vea-n Jan Mesters vam ornis heer-igeageaan.
mogelijk
leiders, die de actie voorbereid en
OhirrJsiean
Esn
waai
tot
gemaakt hebben, en door hard werken
Hij raste in vrede!
opde hoogst mogelijke resultaten hebben
gevoerd.
DIEFSTAL VAN GEREEDSCHAPPEN
Dank vooral aan aUe Maastrichtenaren, die
In een van de afgeloopen dagen blijkt invaderChristelijk
bewustzijn
van
hun
in het
De gebroken te zijn in een werkplaats van de
landschap zonder berekening gaven.
Ned.
op het emplacement ter
glimlach van de Sterre der Zee blinkt over hoogteSpoorwegen,
Heimansstraat.
de
Gebr.
van
Ü. Gij stuurt me inderdaad, zooa s ik het
Uit de werkplaats is ontvreemd een partij
vroeg in mijn radio-toespraak, Uw Sterre der gereedschappen
ter gezamenlijke waarde van
Zee een heel groot schip vol goede gaven ongeveer dertig gu'den..
naar Rotterdam achterna.
De recherc-he heeft een onderzoek ingeDe bescherming van Onze Lieve Vrouw, steld.
de Sterre der Zee zij Uw schoon loon!
NOG STEEDS CLANDESTIENE
STRAATHANDEL
WACHTDIENST Electriciteitsbedrijf van De p-fliitie slaagde eT M'aami(3aeg itn de hand
30 SeDt. t/m. 6 Oct. van 5.30—9 uur n.m. te leg-g-sn op zee-toeren A. M. R., düe in Wijk,
3150.
dhr. Fr. Laenen. Bogaardestr. 35 a. Tel.5662).
Alex. Baiötee-aean, o.a. met kousen ventte, hoe(Recl.-adv. no.
wel hij Mist in het bezfit weas vam ean door
B. en W. te verieenen venit*vi(Migruin'ni_neg.
Ta*?en R. is proces-v*erb-aeal apgeeem'aaikit, teer"wtijl d's venit-airtikeelen iin besüag zijn gienmnen
BATES CEPRO ZAKKEN INDUSTRIE
Aanbesteding van den bouw eener
SLORDIGE RIJWIEL-EIGENAAR
nieuwe fabriek.
Teegean Th. E heefit die pollfie pr-ooes-verDe architecten A. H. J. en J. Baanders te baa.l cepgemaakit alles son toacehttiilge venm-anineg
Amsterdam en A.J.N. Boosten te Maastricht
om beeter op zljn e-gsnd';emimen te Isetten. De
van een zak- mam haed zijn fiets, onlbesheord en on-afgeslohebben aanbesteed het bouwen
kenfabriek voor de Bates Cepro Zakken- ten, laten starain vox- een huós in dcc Sp-lMaatschappij. welke fabriek zal verrijzen Straalt,
aan den Fort Willemweg. De inschri' vuig
luidt als volgt :
Amby.
f 152.-86
J. Tillv. Maastricht
f
155.000
Luchtbescherming.
De patrouilles in het
Fa. J. Mesters, Maastricht
Dura's Aanneming-Mij, Rotterd. f 157.600 dorp, die contró'e uitoefenen op de verduistef 159.800 ringsmaatregelen. moeten worden uitgebreid.
H. Koppes & Zn. Maastricht
f 170.180 Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het
J. «Godfroy. Maastricht
f J"-700 hoofd van den Luchtbeschermingsdienst;
Amsterd. Ballast-Mij. Adam
f 179 800 "d-H*. van Hoof, Hoofdstraat alhier.
Firma Aug. Knols, Maastricht
N.V. Ned. Beton-Mij „Bato 's-Hage
f 180.670
Houthem.
W.M. T. Thijssen & Co, Adam f 180-SOO
L. Tummers. Maastricht
f 183.790
SPOEDEISCHENDE RAADSVERHet werk is gegund aan den laagsten inGADERING.
schrijver, J. Tilly te Maastricht.
Op verzoek van enkele raadsleden was
Zondagmiddag 12 uur een spoedeischende
raadsvergadering belegd.
Alle leden waren
DE
DRUKKE VEE-AANVOER OP
terwijl ook veel publiek aanwezig
aanwezig,
MARKT
was.
Maandag was er een zeer ruime aanvoer
Nadat de burgemeester met een sympavan siachtvee uit Zuid-Limburg op de vee- thiek woord had geopend, kreeg wethouder
markt te Maastricht, waar een commissie Sleypen het woord, die voorstelde aan
van ce Veehouderijcentrale de rangschikking de betrokken autoriteiten met aandrang te
naar kwaliteit en het gewicht bepaalde om verzoeken de nieuwe gemeente Valkenburg
aan de hand van deze gegevens den prijs, den naam te geven Valkenburg-Houthem,
welke aan de veehouders wordt uitbetaald, te welk voorstel hem door een inwoner van
bepa'en.
Houthem aan de hand was gedaan. Wetn
De aanvoer Maandag bedroeg ruim 80 Sleypen gaf daarbij de volgende toelichting.
stuks, een aantal, dat de Maastrichtsche veeTal van Nederlandsche gemeenten vereemarkt zeker in geen tien jaar heeft gekend. nigen in hun officiéelen naam dien van twee
Het aangevoerde s'achtvee wordt aan de onderhoorige dorpen of gehuchten. Zoo bijvoorbeeld in Limburg de gemeenten Mook
om Maastricht liggende vleeschkeuringskringen toegewezen, welke het onder de aangeen Middelaar en Berg en Terblijt. Zoo in
sloten leden voor de vleeschdistributie 'verNoord-Brabant de gemeenten Etten en Leur
en Beek en Donk.
dee'cn.
Dat ten aanzien van Houthem die voorBRIDGE-AVOND
beelden thans navolging vinden is alleszins
redelijk en billijk te achten. Houthem is im.
ST. VINCENTIUSVEREENIGING
mers onbestreden de welvarendste en volkDe bekende najaars-bridge-avond. ten bate rijkste der gemeenten, die met Valkenburg
der St. Vincentiusvereeniging fconf. St. Pie- gaan vereenigd worden Voor de eeuwenoude
ter) zal wederom plaats hebben en w-el op gemeente Houthem weegt dus het verlies
,Zaterdag 26 October a.s. om drie uur in de van haar zelfstandigheid en daarmee van
bovenzalen van Hote! Dominicain alhier.
haar officiéelen gemeentelijken naam, ook
DE COLLECTE VOOR ROTTERDAM

.

—

,

Op zeer prettige wijze wist dMman een en ander uiteen te zettesto
verse aardige proeven het behan" f
onzen tijd van hoog ontwikkeld gemeen- eenieder duidelijk makende.
n|
schapsgevoel hier zeker nog op zijn plaats zeer leerzame avond, die voor velen
is. Te meer op zijn plaats, omdat Valsenduisteringsprobleem tot oplossing fj
burg hoegenaamd niets zal verliezen door bracht en de veiligheid van stad w
wat hier voor Houthem wordt gevraagd.
zal helpen verhoogen.
De raad van Houthem spreekt derhalve in
deze gewichtige ure het vaste vertrouwen
uit (zich sterk makend dat mede namens
alle ingezetenen te doen), dat het de bevoegde overheid moge behagen, alsnog den naam
Houthem met dien van Valkenburg te ver-

het zwaarst.

Terwijl Valkenburg

er

groote

bate bij vindt. Welnu: voor wat, hoort wal!
zegt een oud spreekwoord, dat zeker ook in

Hf

eenigen door deze gemeente officieel te doen

noemen „Valkenburg-Houthem" of „Valkenen Houthem".
Voorstel en toelichting vonden algemeene
instemming. De voorzitter wees er o.m. op,
dat nu alle geheel geannexeerde gemeenten
een band met Valkenburg zouden hebben.

burg

Oud-Valkenburg heeft dien reeds in zijn
naam; Schin op Geul in het feit, dat die
gemeente heeft de oude moederkerk van
Valkenburg, waar de Valkenburgers ter kerke gingen toen Valkenburg zelf nog geen
parochie was. Het verheugde hem daarom

■^b^ _eil

3__\

'.V x-MÜia/iitl
_Bgjfe.*S-^_l

■^

dat nu ook de derde en grootste der geannexeerde gemeenten door groot-Valkenburg
te noemen: „Valkenburg-Houthem" een duidelijk sprekend verband met Valkenburg zal

krijgen.

Wethouder Sleypen merkte nog op, dat
Valkenburg dit blijvende voordeel zal hebben, dat zijn naam nu niet meer verwisseld
zal worden met Valkenburg in Zuid-Holland.

Behoudens kleine wijzigingen werden concept-besluit en toelichting goedgekeurd.
KONIJNEN-DIEFSTAL
De geheele discuss-le verliep in een sfeer
Zekere J .v. G. alhier heeft bij de politie van
voldaanheid en van pais en vree, waaraangifte gedaan, dat in een van de afgevergadering werd gesloten.
na
de
zijn
woloopen nachten uit een hok achter
ning drie konijnen zijn ontvreemd. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.

aandachtig gehoor

...
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In het Aambosch wordt het nu
het mooist.
Vanmorgen vertelde d thermometer aan
den gevel van een winkelier, dat het nog
maar vier graden boven nul was. Het was
dus zeker killetjes. We mogen veilig aannemen, dat de herfst is begonnen en dat
we nu vele morgens zullen krijgen met
mooie misten, waarbij alles in vage tinten
wordt opgelost en alle scherpe dingen ver-

doezelen.
In 't Aambosch was 't Zondag al mooi
De beuken en eiken beginnen de herfstige
tooi te krijgen, waarin ze het mooist zijn

van het heele jaar; de kinderen waren er
druk aan het zoeken naar eikels en beukenootjes Er zat volop leven in het bosch,
zoodat de boschwachter hier-en-daar vermanen mo?st binnen de paden en buiten

de perken te blijven. In den gemeentelijken speeltuin in een uithoekje
van het
bosch was de jeugd nog druk aan het spelen.
Onze herten zijn er nog allemaal. Al is
het voederen der dieren verboden, toch
schijnen de herten
wel een extra-tje te
kunnen gebruiken op dit oogenblik. Ze wa
ren voor een oude korst bruin br-pod erg
gevoelig en komen die door het gaas heen
uit de hand eten. Binnenkort zal het
Aambosch wintersch en onvriendelijk worden. Nu is het er nog prachtig. Laten velen
nog een wandelingetje erheen wagen. Het
schijnt, dat nog altijd heel wat Heerlenaren niet weten hoe mooi tn hoe dicht bij de
kom het Aambosch is.

UW AEKES VOOR:

WIJNEN
ALPH. TISSEN

- Heerlen
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(Recl.-adv. no. 5539)
TOEPEN OM WILD EN GEVOGELTE
Voor de eerste maal is dezer dagen in
een van de Heerlensche zaken getoept om
wild en gevogelte. Het was een nieuwtje
en de belangstelling had misschien grooter
kunnen zijn. Wie zich de vroegere kienavonden herinnert, waaraan de rechterlijke
macht een einde heeft gemaakt, zal ook
grooter belangstelling hebben verwacht.
Misschien was het nieuwtje nog te nieuw,
misschien was. het ook nog niet voldoende
winter, misschien ook wisten niet voldoende
toepers onder de zeer velen, die in Heerlen
dit edele kaartspel beoefenen, van de geboden mogelijkheid. Anders zou de zaak zeker te klein zijn geweest.

De toepers, die er nu waren, hebben natuurlijk met animo gespeeld. Wie toept niet
met animo? Het is een spel, waarbij alle
menschelijke eigenschappen getoond Kunnen worden: geestelijke behendigheid, bluf,
lichamelijke kracht zelfs
in het plaatsen
van den slag voor een streepje méér. Toegepaste psychologie is het ook al genoemd
en daar zit wat in. Natuurlijk kwam het zoo

ö*|

(Recl.-adv.

KERKRADE
INSTALLATIE PASTOOR G. HON
Zondagmiddag is de WeleerW- ?i
Honeée geïnstalleerd als pastoor v»"
Catharinaparochie te Holz.
De plechtige installatie werd verfden Zeereerw. Heer P. de HesseljfLj
van Kerkrade. Als getuigen fung^
Weleerw. Heeren Spierts en van Za
respectievelijk Pastoor van Terw"*^
J
Chèvremont.
De installatie droeg uitsluitend &»
j
lijk karakter.
Met den Deken en burgemeester i
begaf pastoor Honée zi<*h per riJ'j
de pastorie van den Deken naar ö6jjj
tharinakerk. Bij den ingang vieriij
welkomd door kapelaan Pricken. terjjj
voorts de sleutels van de kerk we£|2
handigd. Nadat hij ook den heid" |
ontvangst had genomen, trok e**stoet van bruidjes, misdienaars ep<<
lijkheid naar het hoofdaltaar. &Z
gingen waren vertegenwoordigd °f7*
dels en bestuursleden. Op het pr'S
hadden vele priesters, alsmede b"
ter Habets, plaats genomen.
$
Pastoor Honée sprak na de insw^
parochianen toe, naar aanleiding^voorgelezen evangelie ..Ik ben de S°y
der". Daarna celebreerde hij een y
Lof met assistentie van Deken d«J
en de beide getuigen. De plechtig^
voor een overvolle kerk geschiedde, ü
geluisterd door verschillende meerij i
g-ezangen van het zoo -gunstig bekenjl
de kerkkoor. Tenslotte werd gcaro
zongen „Groote God wij loven
In het klooster van de Eerw. Z"*^
sulinen hield Pastoor Honée vervoj*_ji
j,
druk bezochte receptie. De paroef"
brachten hier een prooi*-* gf
mennulde. In de parochie werd dru*
met de nationale kleuren.

eenigingen

VENLO
HOTELBEDIENDE MET EEN TRIN
VERHAAL.

Sinds eenigen tijd was in een n<> rf
uit, dat alle vrijgezellen aan een tafeltje al een
zekere W. VI. a.s bediende *.$
een paar patrijzen op den kop hadden ge- V-iordat
hij in dienst genomen veAz79
tikt, terwijl de getrouwde heeren nog niets hij
treurig verhaal op van
een
in de wacht hadden gesleept. Even na- ledden, die te Rotterdam om het **,<-,'
tuurlijk is, dat die getrouwden net zoo lang den zijn gekomen. De hotelhouder *L i
hebben gekaart tot zij ook wat mee konden dexir tot medelijden bewogen en %i?
brengen iiï ruil voor het verlof van den ringe kennis, die V.
als hoteroed'jeir!
vrijen avond. Al waren de prijzen van het toon spreidde, door de vingers. Het oa)
wild laag, als je het op diè manier wint. ter, dat de man, die zoo liefderijk vt*yi
wordt 't toch duur en zou-je goedkooper uit men, het type van een bana'en opu-rp
zijn, als je naar een van de bekende zaken Nauwelijks was hij een oaar dag^l
in wild en gevogelte ging. Daar schenken hotel in dienst of hii keent m en**y
de winkeliers echter geen glaasje bier en in onze stad goedsfen op naam vaf jpt^.
daar is het niet zoo gezellig. Wat samen telhouder: Daarmee niet tevreden
j-i*
wel zoo veel waard is. dat je de duurte van hij ook op zijn eigen naam goe^erey
het ..gewonnen" wild graag op den koop toe te worden zoogenaamd ,op de V°* 'd
neemt!
De man is echter sinds -."i.
uit Venlo verdwenen. Na zijn verw~%
VOORLICHTINGSAVOND VERDUIShotel heeft hij een anderen hotell"''J
TERING.
voor een nacht lcgies en ontbijt 0 f*
Dezer dagen werd door den Kring Heerlen Sindsdien is hij met de Noorder**» r-rvl
van net R.K. Verbond van T<3chnici in Ne- ken.
De politie is thans bezig het spo°r
derland een Voorlichtingsavond gehouden
omtrent burgerlijke luchtbescherming, waar zen zwerver te zoeken.
dlir. J. Doovermann het onderwerp „Algemeene Verduisteringsmaatregelen" behandelde. Na in zijn voorwoord de absolute
noodzakelijkheid van de burgerlijke lucht-

z"^

»J
w^a&l

bescherming aangetoond te hebben, vestigde
spreker de aandacht op het verduistering»

MIJNSTREEK

probleem, een probleem dat niet gemakkelijk is. Spr. betreurde het, dat het groote
publiek het gevaar nog niet voldoende
schijnt te beseffen hetwelk de verontachtzaVAN EEN VRACHTAUTO
ming van de verduisteringsvoorschriften
In
den bex*/r_t van de S-ba*t_ansstt****
brengt.
Hij
beroep
met zich mede
deed een
op het saamhoorigheidsgevoel van allen, om Dame-keratraat is <Jhr. H. D. va<n
door een doelmatige verduistering de indi- auto gjevaliem. Hü Mep daarbij
vidueele en algemeene veiligheid te helpen sahud'dlng op. Na voorlocrpige £_^H
door dr. Keizer werd hij n-aatr V 1
verhoogen.
Hij behandelde vervolgens verschillende huis te S-t-teaird oveergebracmt.
typen verduisteringslampen, bij elk type de
doelmatigheid of onbruikbaarheid aantooVERDUISTERING IN
KING
nende. Verschillende systemen -van eenvoudige doch uiterst practische papieren rolgorDoor de politoe werd een
dijnen, welke gemakkelijk zelf zijn te ver- houden cm in arrest gesteld, die
vaardigen en in de practijk uitstekend vol- hiad (ffemaakt aaa ve-rdjuc-sterimig U 1
doen, werden in principe verklaard en na- trekikirjg. ,
j
dien met modellen gedemonstreerd. Ook aan
de verduistering van speciale raamvormen. STERKE DRANK IN BESLAG GENERAAL
zooals erkers e.d. werd de noodige aandacht
Tegen een (Jrieteai verlofhouders
besteed.
he* tV
De verduistering van winkel- en zaken- cesvOTbaal opgemaakt wegens (Jr-a
1-* ,
panden werd vervolgens onder de loupe ge- veain sterkon drrainik. De ste-rioe
aZ
nomen. De groote moeilijkheid bleek hier beslag genomen.
meestal de ingang op te leveren. Hierbij
dikwijls gemaakte fouten werden aangetoond en aan de hand van voorbeelden en UW ADRES VOOR:
modellen de voor elk geval meest practische
oplossing met lichtsluit of gordijnstel verklaard en besproken.
Voor verduistering van boerderijen, stallen e.d. bleek een in latten gevatte stroolaag een zeer bruikbaar middel.
f
Telefoon 4129—4471"Ook de verduistering van rijwiellampen
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Oude Klare en Cw.

ALPH. TISSEN

en autolichten werd

behandeld.
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