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Mislukte poging om kunstcritici
te bedotten?

verontwaardiging over een aanval op Bethel
De indruk van de Italiaansche overwinningen op

Duitsche

In een kunsthandel te 's-Gravenhage werd
eenigen tijd geleden een schilderij, voorstellerwie een rustende vrouw tentoor.ges.teld,
welke werd toegeschnrl*en aan en gesigneerd
zou zün door den Franschen schilder Manet.
Kr rees echter twijfel aan de echtheid van

-

de Mohammedaansche Wereld. Ibn Saoed
beoogt het stichten van een pan-lslamietische coalitie. Politieke gisting
in Zwitserland.

-

schilderij.
Ben Hiaap.sche

het

aan

I, Markt 25. Tel. 2326

Steenweg 17.

NEDERLANDSCHE JURISTEN- OM DE ANDERE STRAAT
VEREENIGING
LIGT PUIN

Valsche handteekening op
schilderij.

Naar den totalen oorlog.
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Mr dr. Ch. Van Oppen, Maastricht, tot voorzitter benoemd.

Oververmoeide bewoners der armenwijken
Londen. - Arbeiders twee of drie

Naar wij vernemen, is mr. dr. Ch.
K. M- van Oppen te MAASTRICHT, tot nu toe lid van het
bestuur, benoemd tot voorzitter
van de Nederlandsche Juristen-

beweerde namelijk,

uur te

laat

te

hun werk.

op

dat
dame
ren Van acht ondervraagde Amerikaanhet geen Manr.t was doch een werk van een
BERLIJN. 19 September (D.N.
vereniging.
Het is nog altijd de ontwikkeling van
geen
deel ter vriendin, een schilderes, die eenigen tijd teZoo ziet men, dat bijna
sche correspondenten hadden er zesaan-de
verD.
N.
B.
B.)
Naar
het
wijzi"den luchtstrijd, welke het voornaamste wereld ontsnapt aan diepgaande
laatste week wegens door bommen
voren naar Indië was vertrokken en een
luchtneemt,
heeft
de
Duitsche
gerichte schade van woning moeten wisvaai
haar
groot aantal studies en ander werk
stempel zet op de geschiedenis van deze gingen, welke deze oorlog oproept.
selen.
hand had weggegeven aan kennissen, of vermacht Donderdag haar aanvallen
dagen.
In Europa zijn het eigenlijk alleen nog kocht.
strategische doeop
militaire
en
De bevolking toont duidelijk de
Londen heeft het reeds zeer hard te Zweden en Zwitserland, die ten volle In een der critieken over de tentoonstelweervoortgezet,
in
Londen
len te
sporen van hetgeen zij moet
De
PABUS, 19 September (D.N.8.1
verduren gehad. De correspondent van blijven zweren bij de parlementaire de- ling werd ook reeds de opmerking gemaakt,
weer.
ongunstige
doorstaan. In de armenwijken,
wil van het
nu dat dergelijk werk van Manet voorheen on- Pr_wi_sche politie is thans bezig met het onls
laatstgenoemd
land
mocratie.
In
onvoldoeneen Madrileensch blad schrijft: „De stad
waar de schuilkelders
naar de vele plunderingen en beroomannen,
derzoek
vroueenige beroering ontstaan door bekend was.
zijn,
bieden
de
echter
de
verkeert in een toestand alsof alle bijbel
De kunsthandelaar had het schilderij voor vingen, die door Pramsche burgers, bij den
In het Duitsche front.bericht van Donkinderen, die tengevolge
een lagen
bondspresident
wen
en
feit,
dat
de
het
gezegd:
en derdag wordt o.m.
prijs gekocht.
sche plagen over haar zijn losgebroken."
afiodht vaji het Fransche leger, in Paxtjs
van de eindelooze slapelooze
leiders
gepleegd Bij de vergeldings-aanvallen op de BritPractisch den geheelen dag loeien er de audiëntie heeft verleend aan de
De politie is toen aan het speuren gegaan vooral in de zuidelijke voorsteden
nachten oververmoeid zijn, een
van
Woensbeweging.
in den nacht
hoe de handteekening van Manet op het stuk zijn. Tot dusver heeft de politie 241 personen sche hoofdstad,
jammerlijken aanblik.
sirenes en ook de sterkste zenuwen moe- van een autoritaire nationale
kon men
ze had kunnen komen. Het onderzoek heeft en- gearresteerd. Ruim 1300 personen worden dag op Donderdag ondernomen,van
het
ten onder zulke beproevingen slijten. Men De heeren hebben hem verteld, dat
toeneming
te met zekerheid een
het
kele weken geduurd. Nagegaan werd, aldus ervan beschuldigd aan deze plunderingen
De Londensche correspondent van
erkent in Duitschland onomwonden, dat ook pal staan voor de vrijheid en onaf- | het „Hbld." waar het schilderij kon zijn on- hebben deelgenomen. Ruim 700 processen aantal nieuwe brandhaarden vaststellen, Madrileensche
schrijft,
C.
B.
„A.
blad
in het
de Engelschman geenszins laf is. Alleen hankelijkheid van Zwitserland en geld dergebracht. Het is inderdaad door vele han- zijn reeds aanhangig gemaakt.
naast dc vele oude branden, dieOpmerbomaldus het D. N. B„ dat de Duitsche
nog
woeden.
stadsgebied
ontgeheele
het
buitenland
schijnen
uit
te
geen
noch
instructies
ook
rust
den
verkocht
en
wel
gegaan,
menwerpers
1» zijn nioed niet voldoende gedisciplimeermalen
zich
kelijk was, dat ditmaal rondom de stad
fracties ten geschenke gegeven. Het is o.m. terecht
correspondent probeert al
hebben
de
vangen.
gunnen.
Niettemin
De
neerd. De liefde van den Brit voor zijn
weer zoeklichten aanflitsten. die den sinds tien dagen zijn haar te laten knipjeugdigen restaurateur van
gekomen bij
s*nd'5*nd' is diep en echt) maar het is een van allé groote partijen den bondspre- schilderijen. een
onmogelijk,
laatsten tijd geen dienst hadden gedaan
toestaan
met liet pen, maar dat was tot dusver
weten,
ze
het
dat
verband
Vermoedelijk
sident
laten
houdt
dit
kapperswinkel
liefde
den
hij
jeugdigen
kunstschilder
als
gelijk <i e „Voelkischer BeobachSamen met een
want telkens
Groote menigte geloovigen in de
feit. dat op 16 en 17 September meer dan wilde binnengaan, loeiden de sirenes en
ter" het typeerde —, welke wordt gevoed van deze audiëntie een fout achten. Dit heeft hij het schilderij van den naam Manet
kathedraal te Napels.
Londen
versperringsballons
rondom
200
werden de zaken terstond gesloten. De
Samen hebben ze ook het schilderij
door den romantischen droom van lande- toont wel, hoe ook in het Alpenland de voorzien.
He19 September. (Stefani).
losgeslagen zijn. Zoeklichten noch ver- correspondent meldt vervolgens, dat er
NAPELS.
lagen prijs verkocht aan
betrekkelijk
Al
voor
gisting
brengen.
de Duitsche
lijke rust, van kerkgang op Zondag, van nieuwe gedachten
denmorgen, om 9.36 uur, op den feestdag sperringsballons kunnen
om de andere straat van de Londensche
verklaard, den kunsthandel.
dan
ook
beschermheilige der stad Napels, luchtmacht echter beletten, haar vergelbondsraad
heeft
de
den
city puin ligt..
oude huizen met strooien daken en een
In verband met het wroeten door de politie, den H. Januarius, heeft zich weer het won- dingsvluchten tegen strategische doelen
politiek zal
het
De Londensche correspondent van tijd
wit heerenhuis midden in een park. Het dat hij de oude beproefde
hetgeen den daders uit den aard der zaak niet
voltrokken, dat het bloed van in het centrum der stad te ondernemen. Spaansche
eenigen
feit
die
„Va",
derbare
blad
volgen.
blijven
is 'n liefde zonder orde en gemeenschapsonbekend bleef, begrepen zij, dat zij te
heilige, dat in een reliekschrijn bewaard
buiten Londen is geweest, meldt, dat hij
avond of morgen toch in haai* handen zouden den
geworden is. De gedaantegevoel en zonder deze elementen, aldus
wordt,
vloeibaar
BEELDEN
DER
VERSCHRIKKING.
de Britsche hoofdstad zeer veranderd
gemeld
vallen. Daarom hebben ze zich
aam verandering van het bloed voltrok zich in
teruggevonden. Alle bewoners zijn
meent men in Duitschland, kan men geen
heeft
de woning van den nieuwen hoofdcommissagroote menigte
van
een
tegenwoordigheid
op
Londen
bevangen
door de verschrikkingen der
De
Duitsche
luchtaanvallen
ris van politie, mr. Hamer, die hen heeft doen
totalen oorlog voeren. Als het geloof in
geloovigen.
hebben, meldt een A. N. P.-bericht uit laatste weken. Het verkeer is volkomen
airesteeren.
een plotseling optredend wonder, al was
van Stockholm, met den dag onaangenamer
Onder het hoogaltaar der kathedraal
of dit juiat kan
in wanorde geraakt. Het is geen uitzonThans beweren beiden
crypte
zich
een
het maar het meedoen van Amerika, verbevindt
EngelJanuarius
bevolking
dering, wanneer arbeiders twee of drie
van de
zijn. wordt onderzocht
dat zij de verval- den H. graf van den Patroonheilige der gevolgen voor de
„Aftonbladet"
is
Volgens
dwijnt, dan moet de weerstand wel ineen
het
uur te laat op hun werk komen.
met
hoofdstad.
sche
srhing hebben gepleegd om eens te kijken,
kapel is aan den Heilige toege- Donderdag
parool
uitEen
Engeland
stad
het
daarop
hoe
in
reageerden.
mode
kunstcritici
sakken. In Duitschland acht men dit
bevrijd
met
omdat hij in 1527 „Napels
van sigaretten, siMINISTER VERGAT HET GOEDE
oorlog en gegeven, het rooken
Hoe het zy, met de kunstcritici zijn er inment niet ver meer af. Vooral als de
en
hongersnood
pest,
na te laten.
van
straat
VOORBEELD TE GEVEN.
garen
op
pijpen
heeft
en
getogen!
In een
Vesuvius".
vuur
van
den
branden
luchtoorlog zich inderdaad nog verder
het
verdedigd
met
het
Dit wordt
De daders bevinden zich in voorloopige po- van
altaar :n ontploffingsgevaar, als gevolg van verMADRID. 19 September (A. N. P.) -*saat ontwikkelen in de richting van den
twee uur.
zilveren tabernakel achter het
belitiebewaring.
ampullen
worden
de
twee
Het
dalen van de arbeidsprestatie tengekapel
gasbuizen.
deze
meest totalen krijg.
van nielde uitzending
„Columbia volge van het voortdurende luchtalarm
de
waard welke gedeeltelijk met het bloed
van
In
de
ROME, 19 September (D.N.8.)
terugblijft de Britsche regeering met zorg verDaarnaar ziet het nu inderdaad heel
Broadcasting System", welke Woensdagden Heilige gevuld zijn. De telkens
De Duitsche minister van buitenvloeiweer
van
het
vond,
gebeurtenis
heeft
vullen. De minister van arbeid. Bevin,
plaats
kerende
Londen
uit
Ribbentrop
sterk uit. Er is een der laatste nachten
nacht
van
zaken,
landsche
Von
beeen
van
dit
bloed
vormt
P.-bericht
heeft er in een rede bij de Engelsche arbaar worden
de omroepster, aldus een A. N.
is kort na zijn aankomst te Roiets gebeurd, dat de idee van den vergodsdienstige leven der
gegeven
feit
in
het
de
beiders op aangedrongen, dat zij, evenVork,
beeld
van
langrijk
Palazzo
VeNew
op
het
een
me, te 17 uur
uit
geldingsoorlog in Duitschland zeer sterk
Red.)
voortals de vliegers en soldaten, hun arbeid
Napels.
sted
vernietigende uitwerking van de
voor een
nezia aangekomen
de machines tijdens luchtaanvallen
heeft aangewakkerd. Britsche bommen
Toen
aan
Duce,
luchtaanvallen.
eerste onderhoud met den
durende Duitsche
BERN, 19 September (D.N.8.)
Volgens
vielen in grooten getale op de inrichtinzij zich voor de uitzending van haar ho- niet onderbreken.
in het bijzijn van den ItaliaanDe minister zelf schijnt zich echter niet
een mededeeling van den staf van het Zwitnaar
tel naar de studio begaf, had zij niet mingen van Bethel, bij Bielefeld, in Westschen minister van buitenlandletterlijk
sersche
is
leger,
afdeeling
bergjag*ers
een
uit
zoeaan zijn vermaan te houden. De
dekking
"
moeten
vijf
maal
zaken,
sche
Ciano.
der dan
falen.
Express''
„Daily
geeft tenminste de volonderkoning.
Londensche
bij
Urcterwalden
een oefenmairsch door een
ken. Het gebouw, waarin de
gende
beschrijving
I
en
een
van een luchtalarm
korporaal
Columbia-system
P.)
besprekingen
Deze inrichtingen zijn de schepping
ruim
twee
lawine
overvallen.
Sen
waren
(A.
De
duurden
N.
JOMBAY, 19 September.
kantoren van de
hierbij o:,
Roode
m
ministerie
van
arbeid*. „In den
door
den
Kruis-soldaat
kwamen
worden.
het
onvoorwaardelijke
Zij
bijgewoond
ondergebracht,
uur.
werden
ontruimd
de
moest
nog
Bodelschwing,
van Friedrich von
een
lic
steeds
Bevin, de migewond.
verdiepingen
ging
Zestien
soldaten
werden
I
I
Rome,
is,
te
Von
leven.
ls
kelder
minister
Ernest
India"-congres
ambassadeui
nadat de beide bovenste
leider van het „All
Duitschen predikant, die als een ware Duischen
Mackensen, en den Italiaanschen amvertrokken. Hij heeft op- door bominslag volkomen vernield wa- nister van arbeid en dienstplicht".
naar
Wardha
apostel der naastenliefde bekend staat.
bassadeur te Berlijn, Alfieri.
drachten achtergelaten, volgens welke alle
Hij stichtte tehuizen voor dakloozen en
moeten gehoorzamen
aanhangers de wet
verdere lastgevingen, Perschef „Nederlandsche
op
OVEREENSTEMMING
VOLKOMEN
moeten
wachten
en
arbeiderskolonies. Zijn voornaamste
Auto-ongeluk
zeven
besprekingen met den
de
komende
welke
na
in
onderhoud
wordt
Tot perschef van „De Nederlandsche Unie"
Omtrent dit eerste
werk is het bouwen van Bethel, een
onderkoning gegeven zullen worden. Het
vernomen, dat
kringen
te
Rome
is
benoemd de heer H. J. Kraus, tot nu toe
politieke
congres heeft Maandag de verplichting op
sroote reeks van inrichtingen, waar lij- de bespreking gevoerd is in een atmosverbonden aan de redactie van het „AlgeBERN, 19 September (D.N.8.)
Zeven zich genomen, de Engelsche politiek niet te meen Handelsblad".
ders aan vallende ziekte, zwakzinnigen, feer van bijzondere hartelijkheid. De
Geen slachtoffers te betreuren.
personen werden bü een a.uto-on>geluk op dwarsboomen, doch tegelijkertijd de propageesteszieken en ook a-socialen zijn on- groote vraagstukken, waar het thans om den weg van OaTHiss
den
op
grondslag
oorlog
ganda
tegen
naar
Nice
gedood,
en
den
men,
zijn aan een uitgaat, zoo verklaart
der gebracht.
19 September (A.N.P.)
van lijdelijk verzet verder te voeren.
bespreking on- twintig min of meer ernstig gewond.
gulden InWAGENINGEN,
diepgaande
en
voor
voerige
den nacht van Woensdag op DonderDe Duitsche berichten nemen nu voor derworpen. Het is oij de as-mogendhedag hebben Engelsche vliegers zeven
horloges
vast aan. dat deze inrichtingen door de den, niet gebruikelijk, dat bij besprekingeworpen nabij Wageningen.
bommen
Een onderwüzeres uit Amsterdam-Zuid Een bom was van zwaar kaliber. Zij kwaEngelschen moedwillig zijn gebombar- gen, die de groote vraagstukken betrefover en weer gepraat wordt of
heeft bü de politie aangifte gedaan van den men terecht in boomgaarden nabij Nude.
deerd. Men kan zich begrijpen, hoe, fen, langwereld
op
bijzonderheden
diefstal van ruim tweehonderd gulden. Persoonlijke ongelukken kwamen niet
tot
in
de
uitgaande van deze overtuiging, de Duit- dathoogte
behetgeen
wordt gesteld van
Zü droeg dit geld bij zich in haar
de
voor. De materieele schade is gering en
sche commentaren buitengewone felheid sproken is.
handtaschje. In het schoolgebouw, waar zij beperkt zich tot enkeie gesprongen
ruiwerkzaam is, was toen plotseling het geld ten van.het gebouw van het instituut
uitschieten. Men luistere bijvoorbeeld
verdenking
op
een 9- voor veredeling van landbouwgewassen.
rust
Eén ding is echter zeker: het
verdwenen. De
naar den „Lokal Anzeiger": „Als de Enjarigen jongen, die zegt geld te hebben gegekenmerkt door
onderhoud
werd
gelschen het willen, zullen zij in den
wederzijdsche
volkomen
vonden. Hij is kort daarop bij een horlogeWEST-KAPELLE, 19 September (A.N.
de
grond gestampt worden. Dan zal Londen
maker gekomen met het gezegde, voor een P.)
overeenstemming op alle besproVanmiddag is een drietal bommen
bedrag van honderd gulden aan horloges en buiten de kom der gemeente gevallen.
ken punten. Ook is daarbij dc
slechts het zachte voorspel zijn. Als zij
klokken te willen koopen.
groote voldoening over den miliEen sloeg een trechter van zes .meter, de
den Duitschen volkstoorn willen uitdagekouiting
beide andere waren lichter. De matetairen
toestand
tot
gen, mogen zij het doen. Dan is er echrieele schade is gering, aangezien op de
men.
met
Zesjarig
ter aan ieder medelijden een einde geplaats, waar de bommen neerkwamen, de
duce, zoo bebesprekingen
met
den
De
oogst reeds binnen was gehaald.
dynog
slechts
het
spreekt
komen. Dan
toogt men verder, worden gevoerd op het
namiet."
oogenblik, waarop Duitschland en Italië
Het zesjarige dochtertje van den land«jiinuten voor één over het gebied vani de
Zooals reeds in het Duitsche legerachtereenvolgens bouwer M., uit Vierakker (Geld.ï, dat op den
Zulke woorden kunnen niet misver- tot den grooten aanval tegen Engeland bericht
wierp
en
inrichting
Donderdag
van
is gemeld,
Bethel
viu zolder bü buren met lucifers speelde, is in
Duitschland het ben Britsche vliegers in den nachthebacht brisantbommen uit, deels van
staan worden. De totale oorlog zal met zijn overgegaan. Terwijl
van
bom trol nen brand geraakt. Overdekt met brandwonden
wereldrijk
in
EuroDe
eerste
Britsene
zwaar
op
Woensdag
Donderdag
van
het
kaliber.
gewoeden.
hart
bommen
gaan
nog veel grooter felheid
grooten winkel van de inrichting en richtte is het meisje in het R.K. ziekenhuis, te
worpen op de inrichting „Bethel", bij
pa aanvalt, marchjert Italië op tegen de
EN
Daaibij
Wat men er vroeger in theoretische be- sleutelstelling van het Engelsche koloBielefeld, in Westfalen.
aanzienlijke stoffelijk schade aan.gang.geZutphen, opgenomen, waar het later is overin
een
personen
Bommen kwamen neer op het kinder- werden drie
Eenige andere kinderen hebben minspiegelingen van duchtte, gaat werke- niale rijk in Afrika, opdat eindelijk de
herstellingsoord „Bodelschwing".
kwetst, toen zij op weg naar een schuil- leden.
Zü
ernstige brandwonden opgeloopen.
üjkheid worden.
weg vrij wordt voor de nieuwe orde, waarder
vernielden drie gebouwen, waarin zich
Toenadering tusschen
ivoor de as-mogendheden strijden.
trof de verpleeginrichting
verpleegden bevonden en welke door het
Rusland en Japan?
kinderen
epileptische
en
Roode Kruis duidelijk als zoodanig gevroegere Japansche zaakgelastigde in
de
verDe
op
eerste
„Klein Bethel" en sprong
auto
Kinderwagen
kenmerkt waren, alsmede een admimet
slaapzaal
Estland,
een
die op weg is naar Tokio, heeft
werd
nistratiegebouw.
dieping
Negen kinderen werDaardoor
negen
munten met
en
van
leeftud
vijftien
verklaard,
den
den,
dat te Moskou de gevoelens jegelijk gemeld, gedood
en twaalf
kinderen in
We moeten verwachten, dat ook de
gewond.
tot achttien jaar getroffen en totaal vergens
Japan
zeer gunstig zijn. De benoe(FriesBen vrachtauto reed te Drachten
van
woest Vijf vrouwelijke verpleegden waren land)
Italianen hun krachtsinspanning zullen
luitenant-generaal Tatekawa tot
van
ming
zag
niet,
bestuurder
allen
De
dat
waren
achteruit.
B.)
Het
terstond dood. De anderen gewond.
Japansch ambassadeur te Moskou heeft op
opvoeren, om het verzet van Brittannië GENÈVE. 19 September. (D. N. mede,
Nadere bijzonderheden.
Twee achter de auto een juffrouw met een kinderzoo
zwaarder, deels lichter
deels
financiën
deelt
ministerie
van
gehun
overbrende Russische pers een goeden indruk gebreken.
De
na
zaït.
tweejarig
mogelijk
gaven
te
waarin
een
kind
spoedig
wagen
zoo
andere patiënten
stond,
BIELEFELD, 19 September. (D.N.B .
Vichy gemeld, dat binnenkort een
uit
wordt
Voorts
maakt.
geest.
den
plat
De kinderwagen werd onder de auto
sprekken, welke Von Ribbentrop met den . nieuwe postzegel met de beeltenis van maar- Omtrent den bomaanval op de inrichting ging naar het ziekenhuis
verkeerden er nog twee in levensgevaar.
bij Bielefeld, die in de geheele we,3ethel"
gedrukt, waarbij het kind om het leven kwam
uitgegeven.
voert,
Tevens
zullen
zal
zy
bed,
Duce en met graaf Ciano
worden
daar
schalk Pétain
Aanklacht tegen Daladier
„Stad der barmhartigheid" bekend Deze kinderen lagen nog in
als
reld
francs,
die
vijf
de muntstukken van
en Gamelin.
staat, vernemen wij de volgende büzonder- voor het grootste deel volkomen hulpeloos
wellicht ook dit thema behandelen. De izullen
zijn, en in den korten tijd tusschen alarm
tijdens den oorlog werden ingetrokken, met heden :
openbare
Het
ministerie van het Franzijn
Egypte
Italiaansche successen in
den beeldenaar van het Fransche staatsIn den nacht van Woensdag op Donder- en aanval niet naar den kelder gebracht
staatsgerechtshof heeft thans een aansche
belang,
wfjl
reeds daarom van zoo groot
dag vloog een vüandehjk vliegtuig twintig konden worden.
hoofd weer in omloop kdmen.
klacht tegen den vroegeren minister-presiDe derde bom viel omstreeks tien meter
een diepe psychologische indruk op de
dent, Daladier, en den vroegeren opperbevan bovengenoemde verpleeginrichting in
De
daar.
scherven
250 millioen Mohammedanen niet kan
velhebber
der geallieerde strijdkrachten,
ontplofte
den tuin en
generaal Gamelin, ingediend.
het gebouw aan en
richtten schade aan
uitblijven.
aan de eveneens op omstreeks tien meter
„Siloah
De Turken zijn nog het nauwst
afstand gelegen verpleeginrichtingvrouwelijke
Twintigjarig meisje vermist.
vertwee
volwassen
Engeland
Hier
werden
met hun sympathieën aan
Sedert Maandag j.l. wordt te Amsterdam
patiënten gedood en een verpleegster zwaar
knocht. In de andere Mohammedaansche
vermis:
de 20-jarige Elisabeth Johanna
gewond.
,
Tenge, van beroep dienstbode in de hoofdDe vierde bom viel een meter of vijftien
gebieden, welke voor een belangrijk deel
verderop vlak naast het lazaret en ziekenstad. Men vreest een ongeluk.
onder Britsch protectoraat staan, gist
ontplofte op
huis Nebo" in den turn en gebouw.
Hier
het overal min of meer.
slechts acht meter van dit
werd slechts schade aangericht door scherVan het meeste belang is de houding
«
ven.
van het Arabische Rijk, dat Ibn Saoed
De vüfde bom viel een 25 meter verder
op het kerkhof van „Bethel" en vernielde
beheert. Zijn macht en invloed reiken
een
groot aantal graven. Graf steenen en
rechtver, ook buiten het door hem
liggen rondom verspreid.
doodkisten
De zesde bom kwam een vijftig meter verstreeks bestuurde gebied. Men schrijft
derop in een bosch ie terecht.
hem het plan toe, een pan-Islamietische
De zevende en de achtste kwamen vlak
coalitie tot stand te brengen, welke een
naast de verpleeginrichting „Magdala" neer. |
Vrijdag 20 Sept. Zon onder:
Hier zijn geesteszieke vrouwen ondergevoor de Britsche
ernstige bedreiging
bracht. Ofschoon beide bommen slechts op
19.44 uur.
macht in het Nabije Oosten zou vormen.
enkele meters afstand insloegen, werd hier
de
Engeland,
om
slechts
de
door scherven aan
buitenmuren
Er is alle reden voor
Zaterdag 21 Sept. Zon op:
en ramen schade aangericht, en een deel
der
ontwikkeling van zaken in dit deel
van
inboedel
werd
den
vernield.
7.24 uur.
Op de gebouwen bevindt zich een groot,
wereld met de grootst mogelijke bezorgdduidelijk
kruis.
doorslaand
en
ver
zichtbaar
Vóór
rood
heid gade te slaan. Een flink
het uitwerpen der bommen cirkelden een
Men is verplicht te verduisteren
misweegschaal
zou
de
of
militair succes
meer vüandehjke vliegtuigen een minuut
brengen,
of twintig boven de omgeving, blijkbaar om
van zonsondergang tot zonsopschien weer ln evenwicht
de doelen te onderkennen. Er kan geen
Antonescu, de nieuwe staatstalrijk
Generaal
hoe
Egypte,
in
leger
maar ook het
twijfel aan bestaan, dat zij in het schijnDe Rijksmaarschalk Hermann Goring aan de Kanaalkust. tijdens het
gang.
ac
leider van Roemenië en de rechterhet
3
sel van de parachutefakkels de vele roode
en goed uitgerust het moge zijn, kan
leiden van de luchtoperat.es, gericht Isgen Engeland'
jongen koning Michael.
van
den
hand
kruisen van de negentien afzonderlijke ge(Weltbild..
nederlagen niet ontgaan.
(WelbbdM.)
bouwen hebben moeten opmerken.
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nen. die daarvoor de verantwoordelijkheid
dragen, om met elkaar en niet tegen elkaar
de gelegenheid te benutten, welke de Duitsche
overheid geboden heeft om tot de voor onze
vrijheid bes'.issende politieke wilsvorming te

komen.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER

1940

f

GEMENGDE BERICHTEN

LAFFE MOORDAANSLAG OP EEN
MOORD GEPLEEGD NA RUZIE MET
JONGE VROUW
ZIJN ZWAGER.
zijn
Enkele maanden geleden werd het Voor de Rotterdamsche rechtbank _\
Jongste nummer (13 Sept. 1940) een aanbijna 20-jarige meisje Maria W. die bij dezer dagen
haling uit het boek van Julius Bachem: Mr. Roel Houwink wijst er in de „HAAGterecht gestaan de 43-Ja*
haar ouders inwoonde, te Vorselaar chauffeur J. K., te Rotterdam, di*.
„Allerlei Gedanken über Journalistik", SCHE POST" op, dat het Ned. volkskalangrijke doelen kregen onophoudelijk (Vlaanderen), bedreigd
door haar vader. Zondag 9 Juni. na een woordenwiss»
rakter in een zijner beste trekken: de
talrijke bomtreffers van het zwaarste kaeen geschrift, dat in 1906 verscheen:
Het meisje waarschuwde haar moeder, met zijn zwager, den 38-jarigen J. °V
huiselijkheid, is aangetast door een weliber. In vele stadsdeelen van Londen die den raad ging inwinnen van voor- in zijn woning
„De krant, welke het een ieder
reld, waarin het zwaartepunt van het
aan de Brederodestraat
ontstonden uitgebreide branden. Ook in aanstaande personen ter plaatse.
naar den zin maakt, moet nog uitgeRotterdam, dezen op straat zoodanig!
buitenzijde
verlegd:
leven
naar
de
werd
andere,
deelen van Engeland werden voor
wat
vonden worden. Mocht zij
Door tusschenkomst van deze perso- een
heeft gestoken, dat de man .
„De veruiterlijking, die de werkelijkheid
den oorlog belangrijke doelen, zooals de nen bekwam Maria W. een betrekking kele mes
twijfelachtig is
ooit worden uitgeoogenblikken later overleed.
Oorlogshandelsschepen
voor
gemaakt,
„show"
velen
tot
en
een
haveninstallaties in Liverpool, de chemi- als dienstbode in een woning aan de Itaheeft
vonden, dan is het te hopen, dat zij
De verslagene was met zijn vto\x_
waarin geen plaats is voor innerlijk leven,
sche fabrieken in Billingham, de Tyne- liëlei. te Antwerpen.
dadelijk weer naar den kelder ging,
aangevallen.
drie
kinderen bij zijn zwager op bel
heeft
de
kern
van
ons
volksbestaan
hooge
in
docks in New Castle, alsmede vliegvelden
Dezer
dagen
geweest,
want Z'J zon nergens toe deugen".
deed
de
tweede
meid
in
had er ruzie gekregen en
uitgehold.
mate
Zij heeft het „huis" van den
ERGENS IN ITALIË, 19 Sept. (Stefani;. in midden-Engeland met succes aange- dezen dienst de ds ar open bij het aan- het huis uitgeloopen. Later liep hij
Nederlander binnenstebuiten gekeerd: hij zit
Hier volgt het 104de Italiaansche weer- vallen.
bellen door den melkboer. Op hetzelfde terug en schopte eenige malen tegel
Wezenlijke nu met open gordijnen aan de bridge-tafel in machtbericht.
Vijandelijke vliegtuigen wierpen in oogenblik
kwam vader W. aan de wo- deur van de woning van den zwagel
zijn door een „deskundige" ingericht inteEenheden
van
vijandelijke marine Noord-Frankrijk en België op verschei- ning en vroeg naar zijn dochter.
de
was naar buiten gekomen en in g*
zijn
en
vrouw heeft geverfde lippen en hebben langs de kust tusschen Bardia en dene plaatsen bommen, zonder noemensscheidingslijn rieur,
Op aanwijzing van de dienstbode ging woede had hij zijn zwager met een bi
geblondeerde haren. Op zichzelf
waardige
allemaal Sidi el Barrani een actie tegen onze troemilitaire schade aan te richten. W. naar de keuken, alwaar Maria aan mes eenige steken toegebracht. U.'al
geen „erge" dingen; maar zij worden erg, omHet versperren van zuid Engelsche ha- het werken was.
pen gevoerd. Onze luchtmacht kwam tusIneen en was vrijwel op slag dood.
dat zij symptomatisch zijn: want de 'open schenbeide, bombardeerde den vijand en vens door mijnen werd voortgezet.
Het „DAGBLAD VOOR NOORD-BRAOpnieuw bedreigde de vader zijn dochVerdachte verklaarde, dat hij
gordijnen
zijn
symptoom
vaak
een
In
nacht
op
September
pronkaanvan
den
18
19
schrijft
naar
van
noopte hem zijn actie te staken en te
BANT EN ZEELAND"
ter. Het meisje gaf een weigerend ant- niets meer van de ruzie kon herinnfl
bridge-tafe demonstreert een geeszucht,
de
leiding van het manifest van het drie- telijke
vluchten. Een kruiser van 10.000 ton werd werden Britsche vliegtuigen, die west- woord op het verzoek, weer naar huis te Een agent van politie zeide, dat verdJ
onvruchtbaarheid, het werk van den getroffen
door den
manschap der Ned. Unie tegen de N. S. Btorpedo, uitgeworpen Duitschland binnenvlogen,
te. toen hij hem arresteerde, vrij
binnenhuis-architect een gebrek aan eigen door een door een
afweer tot terugkeeren ge- komen.
onzer torpedovliegtuigen, en Duitschen
Toen werd W. woedend en wilde zijn was. Verdachte had gezegd: „Dat h«
Men doet de werkelijkheid zeker geen ge- levensstijl, en de geverfde lippen spreken „geZij
dwongen.
wierpen
op
hun bommen
dochter vastgrijpen. Deze ontsnapte ech- gedaan", daarbij klaarblijkelijk do
wed aan, wanneer men vaststelt, dat er bij verfde" woorden, die de leegheid onder de zwaar beschadigd. Onze luchtmacht wierp niet-militaire doelen en vielen
'daarbij ter aan zijn greep
bommen van klein kaliber en gaf machier. snelde naar boven. d° op den aanslag.
het Nederlandsche Volk een geweldige afkeer geblondeerde haren niet verbergen kunnen.
negeweervuur, waardoor overal vijande- het herstellingsoord van Bethel aan. Drie
Op het gerucht kwam de jonge vrouw
De vrouw van den verslagene, tet
leeft tegen de N. S. B. en dat die afkeer, hoe Men kan zeggen: dat is overal zoo. Maar lijke
werden vernield, hoewel zij des huizes naar oeneden om
kolonnes en gemotoriseerde strijd- ziekenhuizen
te kijken zuster van den verdachte, vertelde,
zeer ook bevorderd door ongegronde verden- men vergete niet, dat deze dingen
Roode
door
het
Kruis
ergst
duidelijk
als zoo- wat er gaande was. Hiertegen begon de er op den bewusten middag
middelen op de vlucht getroffen werden,
het
kingen en beschuldigingen, toch door het opover poli
een volkskarakter treffen als het onze,
danig gekenmerkt waren.
dat alsmede versterkingen
feitelijk
Mersa
Mavan
S.
B.
zelf
is
aante
treden
de N.
zoo sterk binnenwaarts is gericht. Hier wordt
Hierbij werden negen kinderen gedood man eveneens geweldig te keer te gaan, en den oorlog was gesproken, waaï
troeh en andere militaire doelen.
zoodat een bejaarde heer, die bij het ge- er een geprikkelde stemming ontstf
geblazen.
deze veruiterlijking onmiddellijk
tot een
vijand voerde luchtacties uit in de en twaalf gewond.
De
zin inwoonde, door het leven werd ge- Er ontstond ruzie. U. liep de straat
spanals
belangwekkend
Dit zou een even
vlucht,... een vlucht, die ons geheele maatTijdens den nacht werden negen vijomgeving van Tobroek. Bomba en Benalarmeerd en eveneens naar de keuken doch kwam even later terug. K. b
nend verschijnsel kunnen zijn. wanneer de schappelijke leven schijnt te
andelijke
vliegtuigen door luchtdoelartilhebben aange- ghazi. waardoor beperkte verliezen en
kwam.
wrijving uitsluitend kon worden beschouwd grepen".
toen een broodmes uit de keuken geb
en twee door nachtjagers, overdag
schade veroorzaakt werden. Twee vijan- lerie
Op dat oogenblik wierp de woedende en is er mee naar buiten geloopen.
als een burgerlijk geschil in rustigen vredes24
vliegtuigen
in
luchtgevechten
neerdelijke vliegtuigen werden neergeschoten
vader de jonge vrouw met geweld ter tuige riep: „Zal je mijn man niets dol
tijd. Maar zóó is de toestand niet. Nederland
geschoten.
door onze jagers, drie werden waarschijnaarde, waarop
ls overwonnen. Nederland heeft gecapituleerd
Aan de Noordzeekust schoot de marine- gen den kerel de bejaarde heer zich te- waarop verdachte zei: „Hij gaat er a
lijk neergeschoten en een ander werd
voor
en Nederland moet het vertrouwen van
verzette. Deze haalde echGetuige Van E. had van zijn woning
een vijandelijk vliegtuig neer.
neergeschoten door het luchtafweerge- artillerie
ter
een
mes
te
voorschijn
en
lijk zien liggen, was naar buiten]
den Duitschen overwinnaar verwerven, wil
bracht
den
het
schut van de marine. Al onze vliegtuigen Twee andere vliegtuigen werden zoo ouden man, die ruim 68 jaar oud is, een gaan en had K. naast den
het een zelfstandige plaats in het nieuwe Euversla»
beschadigd,
zwaar
dat zij als verloren vreeselijke snijwonde toe aan de linker- zien staan. Getuige
De geneeskundig hoofdinspecteur van de keerden terug.
ropa bereiken.
vroeg aan K. „W>
beschouwd
kunnen
worden
Vijandelijke
vliegtuigen vielen de eilandij. Razend geworden, zwaaide de kerel om heb je dat gedaan?",
leder, die de werkelijkheid nuchter onder volksgezondheid schrijft ons:
doch deze 9
De gisteren door den vijand geleden tozijn mes en stak dit tot viermaal toe woordde nlet. Hij maakte op getuige
en Laos aan, waarbij lukraak tale
Verschillende voedingsmiddelen
met
de oogen ziet, moet begrijpen, dat de Duitsche
vallen den Rhodos
bedragen
verhezen
dientengevolge
in den buik van de vrouw des huizes, die afwezigen indruk. Een zwager
bezettende macht in géén geval een Neder- thans onder de distributie. Ook onze zieken bommen uitgeworpen werden. Een deel 38 vliegtuigen; 13 eigen vliegtuigen
van
wor- zwaar gewond werd.
landsch bewind zal toevertrouwen aan han- kunnen niet krijgen wat zij meenen noodig daarvan viel in zee of veroorzaakte klei- den vermist.
dachte verklaarde, dat de versla*
De man kon latsr door de politie ge- eenigszins opvliegend was en dat lnfl
den, die weigeren mede te werken met per- te hebben, en misschien wel graag zouden ne branden en zeer geringe schade aan
grepen en ontwapend worden.
er een vechtpartij had plaats gehad,
soonlijkheden uit die beweging, die in de wenschen. Het is dan de gewoonte om zich een huis, doch geen slachtoffers. Een
0\
Onmiddellijk werden de beide slacht- van U. uitgegaan moet
oogen van de bezettende overheid bijzondere tot zijn behandelenden arts te wenden, met vijandelijk vliegtuig werd door het luchtleger
Engelsche
zijn.
Egypte.
afweergeschut
neergeschoten.
offers van dit droevig drama overgetitels op haar vertrouwen kan doen ge
het verzoek extra-voedsel voor te schrijven.
Door den chef en een vroegeren ,1
ROME, 19 Sept. (D. N. B.)
Over de En- bracht naar het ziekenhuis, alwaar de troon van verdachte
In Oost-Afrika deed de vijand lucht- gelsche
Toegeven aan sentimenten van de massa be- Schrijft de arts niet precies die artikelen
werden verklarinj
strijdkrachten
in Egypte publiceert toestand van de jonge vrouw ernstig afgelegd,
teekent in deze niets anders dan zelfuitscha- voor, die vele patiënten wenschen, of geeft aanvallen op Kassala, Assab, Djavelle,
persoon
die
den
van verdad
„Giornale
het
dltalia"
volgende
bijzonMogadiseo,
de
kellng of, wat nog erger is, het bewerkstelligen hij een mindere hoeveelheid dan de patiënt
Diredaoea, Zeila, Mersa, Te- derheden:
werd geacht. De verwondingen door haar in een zeer gunstig daglicht stelden.
clai
en
bejaarden
de Roode Zee. waarbij in totaal
van een scort geestelijken oorlogstoestand te- zelf meent noodig te hebben, dan geeft dit
beschermer opgeloopen zijn De officier van justitie zeide, dat
Onder het opperbevel van generaal Wawel
vaak aanleiding tot een zekere wrijving tus- van Italianen en inheemsche zeven pervan minder ernstigen aard.
gen de feitelijke macht in het land.
dachte in een toenemend opgewond
Augustus
sedert 1
meer dan 110.000 solsonen gedood en dertien gewond werden staan
schen patiënt en arts.
Wij begrijpen volkomen, dat de Nederlandstemming verkeerd moet hebben. Wat
daten,
voornamelijk
van
Britsche nationaliHet is. om teleurstelling en wrijving te voor- en onbeteekenende schade werd aange- teit,
sche Unie, evenals Nationaal Front, niet erbuiten
gebeurd ls, daarover zijn geen f
RUZIE
doch ook Brtsch-Indiërs, NieuwzeelanBIJ BOTER
aan denkt, om zich over te geven aan een komen, nuttig, dat onze zieken weten, hoe in richt.
klaringen, omdat niemand het ge*l
ernstig
E?n
handgemeen
ders
en
Hierbij
Rhodesiers.
heeft
"sich
komen nog 80.000
Onze luchtmacht bombardeerde
te soldat-en, hoofdzakelijk Engelschen
beweging a*.s de N. S. 8., die slechts weinig korte trekken de ziekenvoedseldistributie
heeft en verdachte zich het niet fflj
en Austra- op de markt van Molenbeek (Vlaandeweerklank in het volk heeft gevonden en die loopt. Alle artsen zijn op de hoogte gebracht Aden mailbooten, die voor anker lagen.
kan
ren) voorgedaan. In een der
voor
liërs,
een
herinneren. Er is evenwel g*
klein
gedeelte
echter ook Rhomarktkraniet op. resultaten kan bogen van voldoen- voor welke ziekte extra voedsel mag worden
men verkocht men boter, wat zeggen wil twijfel aan, hoe de gebeurtenissen fl
desiers.
Nieuwzeelanders
en
Polen.
Zij
zijn
voorgeschreven,
den omvang om in dezelfde mate het verzij weten ook de hoeveelheid,
in Palestina bijeengebracht en geleidelijk dat een lange rij menschen stond te hebben toegedragen. Na een korte
*■
trouwen van het Nederlandsche Volk en dat die voor de ernstige gevallen maximaal mag
wachten, minstens een honderdtal. Op steling heeft verdachte gestoken.
naar "Egyptisch gebied overgebracht
van de Duitsche overheid te kunnen dragen. worden verstrekt. Deze hoeveelheden zijn zooAlles
in
aanmerking
nemend eischte.
Dit leger van bijna 200.000 man kwam het een gegeven oogenblik beweerde een
Maar wij meenen goed te doen hierbij erop danig, dat de zieken niet bang behoeBritsche opperbevel evenwel niet toereikend vrouw, dat een andere vrouw zich in de officier tenslotte een gevangenisstraf
te wijzen, dat ten aanzien van Nederlands ven te zijn, dat ze tekort zullen komen, al
en vliegvelden
voor, zoodat de laatste weken nog andere een- rij had gesmokkeld, waartegen zij heftig één jaar, met aftrektaak in het nieuwe Europa de wezenlijke wordt misschien niet aan al hun wenschen
heden m verschillende groepen in Egypte protesteerde. De beschuldigde die op de
beschadigd
scheidingslijn tusschen de politieke meenin- voldaan.
aangekomen zijn en wel over land uit Pa- markt het beroep van vischverkoopster
Bovendien zullen de artsen bij sommige
gen in ons land elders ligt, dan waar men ze
MET REVOLVERS GEWAPENDE
BERLIJN, 19 Sept. (D. N. B.)
open over zee via Kaap de Goede Hoop uitoefent, liet zich natuurlijk zoo maar
lestina
Het
ziektegevallen genoodzaakt zijn, te advisee- perbevel
op dit oogenblik schijnt te leggen.
MANNEN VOOR HET BED
door de Roode Zee. Dit waren zoowe! niet beschuldigen. Nadat zij allerlei onvan
de
en
weermacht
deelt
mede:
ren bonnen voor voedingsmiddelen, die aan
luchtwapen viel ook gisteren on- Bntsch-Indiers. die te Bombay scheep ge- smakelijke uitdrukkingen hadden gewisHet
De wezenlijke scheidingslijn loopt
den patiënt verboden zijn, in te houden. Dit danks de slechte weersomstandigheden gaan waren, als ook Engelschen.
's Nachts drongen vier met
In totaal seld, gingen zij tot daden over; zij zaten gewapende mannen in
tusschen voorstanders van de oude en
geval kan zich bijvoorbeeld voordoen
de hofstede _\
bij verschillende voor den oorlog belangrijke omvat deze aanvulling
omstreeks 30.000 sol- elkaar in het haar. Spoedig stonden bei- gebroeders Holvoet, te Spiere
die van de nieuwe orde en tot de
dieetpatiënten.
(Vlaanß
doelen
daten.
Zoo
komt
in
de
van
Londen
men
midden
omgeving
menigte
troepensterkte
aan.
tot een
den
die voortdu- ren), binnen.
in een
voorstanders van de nieuwe orde beMaakt het dus den artsen niet moeilijk, De havencomplexen en
gebroeders
De
van
230.000 man.
haveninstallaties
rend aangroeide. De politie maakte ten- hun slaap
hooren naast de leidende persoonlijkdoor voedingsmiddelen te vragen, die hij u in Tilbury,
verrast en op hun bed a* 1
Hierbij komt, dat dit leger over
en
slotte een einde aan het gevecht.
de
staatswerf
in
Chatham
uitzonderheden van Nederlandsche Unie en
niet kan en mag voorschrijven; moppert niet, de groote clieopslagplaatsen
handen
en
voeten gebonden. Zij werd*
lijk
goed
en
oorlogsmaterieel beschikt In
van Port Egypte
van Nationaal Front ook die van de
verplicht te zeggen waar een som v»1
als hij bonnen laat inhouden. Noch het een, Victoria
zich,
bevinden
nog
werden doeltreffend met bomsteeds volgens het
N. S. B.
noch het ander doet hij voor zijn p'ezier.
2000 francs geborgen was, opbrengst
ONDERWIJZERES BEDREIGD MET
men bestookt.
olietanks en Italiaansche blad, omstreeks 500 vliegtuigen,
Hebt
vertrouwen ln uw artsen en in de in- een tankschip Verschillende
*■
den verkoop van aardappelen en vla»
plusminus 1000 motorvaartuigen,
DOODSLAG
gingen in vlammen op.
De Hemel behoede ons voor onderlingen stanties aan
een groot
wie
de
Men
opdistributieregeling
gerechtshof
dus,
is
Het
Amsterdamsche
heeft
vermoedt
dat
vechtwagens
de
burgerstryd zonder uitzicht op redding van de
In den nacht werden de vergeïdings- aantal
en andere gemotoriseergedragen. Zij allen handelen welbewust in het
goed op de hoogte waren van bandieW
den gfl
tegen Londen in versterkte mavoertuigen, artillerie van alle kaliber en de zaak behandeld van een 50-jarigen
vluchten
de
alsnog bereikbare Nederlandsche zelfstandig- belang
van onze zieken,
van zaleen in de hofstede.
heid en bevordere de bereidheid van dege- ionze geheele bevolking. zoowel als in dat van te voortgezet. Vooral de Silvertown- en tienduizenden machinegeweren en andere man uit Hoorn, visscher van beroep, die
Denzelfden nacht werd ook poging m
Royal Albertdocks, alsmede andere bedoor den politierechter te Alkmaar verautomatische wapens.
oordeeld was tot een gevangenisstraf van inbraak gedaan bij een landbouwer»
twee maanden wegens bedreiging met Bellegem. Hier werden de mannen e&
allereerste
orde
heeft
voortgebracht
doodslag jegens een onderwijzeres van de ter door den bewoner verrast en op _\
en
Ziedaar het perspectief.
Haag. bevestigd,
uit
Vroolijk is dat vooruitzicht niet,
dat de ongereptheid en de
school, waar zijn zoontje de lessen volg- vlucht gedreven. Toen een achtervolgd
onafhankelijkheid van ons grondgebied, waagde iemand op te merken.
de. Deze man verklaarde tegenover den werd ingezet, losten zij schoten. J**
onmisbare voorwaarde is voor het polipresident van het hof in hooger beroep te denkt, dat men hier met dezelfde ben*
Het behoeft niet somber te zijn,
tiek evenwicht in Europa, maxime, dat antwoordde mijn zegsman, mits wij ook
zijn gegaan, cmdat hij niets misdreven te doen heeft.
geen staat straffeloos kan voorbijzien." nu, naar het woord van Struycken, zoehad, al moest hij toegeven dat er harde
Welnu, het is deze
verwachting, ken naar een beleid, dat met de feiten
woorden tusschen hem en de onderwijzeBIJ HET SCHOONMAKEN VAN EEN
aldus onze zegsman, die door de feiten, rekening houdt en dat er geenszins een
res gevallen waren.
LIFT OMGEKOMEN
ten volle is beschaamd. Engeland van „werkloosheid" dient te zijn.
Volgens de verklaringen van drie gestreefde niet meer naar evenwicht,
tuigen,
allen
onderwijzers
te Hoorn, was
Het buitenlandseh beleid van Nedermaar naar blijvende overheersching;
verdachte op 9 Februari van dit jaar, Bij het schoonmaken van een liftWl
land
kon
in
het
jongste
verleden
ook
het speelde den rol van scheidsrechter m.i.
toen zijn zoontje door de onderwijzeres op de eerste verdieping van de Victori*'
niet anders zijn dan wat het ls geop het vaste land; niets mocht veranvan school gestuurd was, haar komen op- fabriek, te Dordrecht, is een ongeluk i*
beurd, ten gevolge waarvan
dering ondergaan, zonder de toestem- weest. De afzijdigheid had echter een
zoeken.
Hij verkeerde in zeer opgewon- ge
de 21-jatl'
voor
mejuffrouw P. v. 't Hoofd spoed"
ming en de medewerking van Londen; onvermijdelijk nadeel: zij vertoonde in
den
toestand
en
zou
haar
onder
meer
toeen die toestemming was alleen te ver- haar nasleep een automatisme, dat ons
geroepen hebben: „Ik zal je met je kop daarna is overleden.
noodlottig is geworden. Het vrijwillig
te zijn,
mannen met werkelijkheidszin onze
Het meisje was oezig met het
krijgen, wanneer voorop stond, dat het "oartijkiezen
door het bord heenslaan."
werd. ook toen de oorlog al
maken
machtsoverwicht
van Engeland, ge- was uitgebroken,
van de liftkooi; tevoren was
onderwijzeres,
De
die pas drie dagen z.g.
plaats
bewust uitgesloten. Dr.
morren aan<*
paternosterlift
steund door de aan dit land onderwor- Colijn
op
die
school
door een. ander me^
werkzaam
was,
had zich je stopgezet.
pen bondgenooten, voor alle eeuwen zou ging heeft te elfder ure nog een poOp
ernstig
bedreigd
gegeven
oogenbUi
een
gevoeld, temeer daar de
gewaagd, om onze regeering te
blijven bewaard.
man bij die woorden vlak langs haar werd van een hooger gelegen verdiept*!
bewegen tot militaire afspraken met
hoofu met gebalde vuist tegen het bord om de lift gebeld en laatstgenoem»
Nederland, België en de Scandinavi- beide
partijen, wat
17 September.
De hoofdelementen van onze buiten- sche landen vormden ln dezen gedach- natuurlijk oorlogvoerende
sloeg. Dit slaan tegen het bord gaf ver- me^je, vermoedenae, dat mejuffrouw
onmogelijk was. Men kan nu
Velen in ons land blijken van meening landsche politiek dienden dan ook te tengang slechts een gordel, die het hart eenmaal nlet met de generale staven
dachte toe. Hij verklaarde in de meening t H. met haar werk klaar v/as, daar »:
te zijn, dat men de staatkundige vraag- zijn: bescheidenheid, afzijdigheid, waar van het Britsche imperium tegen de van met elkaar in oorlog zijnde landen
te hebben verkeerd, dat de onderwijze- met meer bij de lift te zien
z et<>
Onmiddellijk
res door een der andere leerkrachten testukken moet laten rusten, omdat van het geldt de politieke verwikkelingen, groeikracht van Europeesche mogend- een vooraf vastgesteld krijgsplan ontbe.we^ggen hem was opgestookt. De scheldpardiende de beschermen. Toen werpen zonder zelf alle kaarten van
de toekomst toch niets met zekerheid is die de volken verdeeld houden; krach- heden
, gli §ehoord en de lift stilgez*
Het bleek,
dat mej. v. 't H. tusschen
tijen ontkende hij echter.
te zeggen. Intusschen wordt vrijwel door tige medewerking, waar het gaat om de Duitschland sterk genoeg bleek om dien het eigen land en die van den eventuee<"'
gordel te doorbreken, hadde Engeland, len bondgenoot op
De procureur-generaal wees er in zijn liftkooi en den liftüak was bekneld gt
allen over de politiek van morgen druk versterking van de rechts- en humanitafel te leggen. Men
Zij
raakt.
werd bevrijd en klaagde ov*
requisitoir op, dat verdachte reeds tweegepraat. Men spreekt niet alleen over taire gedachte en de economische soli- met het prijsgeven van zijn overwicht stond dus voor de keuze: partij kiezen
op het Europeesche vaste land, het im- vooraf óf oorlog tégen den invaller en
maal wegens mishandeling veroordeeld punen in de borst. Bij aankomst va*
de wijzigingen van onze binnenlandsche dariteit in het internationale leven.
was en bekend stond als een zenuwach- den directeur van den geneeskundigell
Tegenover den Volkenbond stond de perium zelve nog kunnen redden door dus mèt de andere partij. Dit automastructuur, maar ook over onze verhousamenwerking
Duitschland
te
tig
met
zoe- tisme bleek de voorkeur te hebben. Het
en driftig mensch. Het reclasseerings- dienst was zij echter reeds overleden.
ding tot wat men het buitenland pleegt staatsrpad echter zeer gereserveerd. De
ken,
maar
gaf
het
aan
de
voorkeur
den
is
rapport
ons
noodlot
ried een ernstige les aan. Spregeworden.
te noemen. Over dit laatste had ik de- macht van den Bond van Genève was
ker vroeg derhalve bevestiging van het
zer dagen een belangwekkend onder- z.i. (in 1923) nog zeer gering. Onze poli- strijd tot redding, zoo mogelijk, van de
ARBEIDER DERTIGTAL METERS
vonnis van den politierechter te Alkmaar
houd met lemand, die zonder een rol tiek moest er niet op gericht zijn, die machtspositie in Europa, een strijd,
Het tijdperk der zelfstandige onwaardoor
het
bestaan
van
het
BritMEEGESLEURD
zijdigheidspolitiek is hiermede voorte spelen in de diplomatie, toch geacht macht zoo snel mogelijk te vergrooten, sche lmDerium
op
spel
zelve
het
komt
goed
kan worden op de hoogte te zijn van maar integendeel om de ontwikkeling te staan.
s Namiddags heeft zich een
afgesloten. Nederland kan
WAAR WORDT DE MEESTE WIJN
hetgeen
vei keersongeval voorgedaan op doodelt
zich afspeelt. Mijn zegsman van die macht niet sneller te doen gaan
volgen
voortaan
niet
meer
een
buiGEDRONKEN
De
die over ons land ls gekoden W<
deelt niet de meening van hen, die van dan die van de rechtsorganisatie van men, oorlog,
De statistieken hebben ook op de van Antwerpen naar Lier, op het grol*
tenlandseh beleid, dat alle mogendheeft
politieke
het
de
maxime,
oordeel zijn, dat het voorzichtig ls, thans den Bond. Ons adagium moest zijn : grondregel, waarop
vraag, waar men den meesten wijn gebied van Boeehout.
heden tracht te vriend te houden.
Strucyken zijn
te zwijgen over datgene wat ons allen „beter een zwakke Volkenbond dan een staatkunde bouwde, weggevaagd. Het
De havenarbeider J. Van den Broe<
drinkt,
het antwoord gegeven. Met 37,5
Het politiek maxime, waarop ons
krachtige, die niet geleid wordt door
feitelijk op de liDDen brandt.
liter
reed,
per
hoofd
en
in gezelschap van een vriend, P
jaar
per
komt
evenwicht is al verbroken. En het ziet
het wijnonafhankelijk volksbestaan berustte,
Met onze zelfstandige onzijdigheids- het recht".
land Hongarije eerst op de achtste rijwiel in de richting van Lier Om
er niet naar uit. dat de verbreking
is verdwenen. Hiermede is de grondpolitiek
plaats. Het record wordt geslagen door onverklaarbare reden verliet Van «*
-..'dus zijn oordeel
is het
Struycken betoogde, dat ons zelfstanvan dit maxime slechts van tijdelij ken
slag weggevallen van een „neutraal"
onherroepelijk gedaan. Indien prof dig volksbestaan geheel ln de lucht zou aard zal zijn.
een ander wijnland. Frankrijk met een Broeck plotseling het rijwielpad met <*'
buitenlandseh beleid.
»'
Struycken no? leefde, zou hij de eerste komen te hangen, wanneer het niet
gemiddeld jaarverbruik van 145,9 liter gevolg, dat hij werd gegrepen 'door e*
Na den veldtocht in Polen Is er nog
voorbijrijdende
zijn, dit te erkennen en in het onenbaar geschraagd werd door machtsmiddelen een
per
hoofd.
vrachtauto.
kans geweest
onze zelfstandigDe toekomst behoeft
ik zeide het
zich te uiten over de nieuwe mogelijk- te land en ter zee om de onzijdigheid heid te behouden. omToen
De wielrijder werd over een 30-tal B»'
op
Hitler
6
reeds
zijn.
niet
somber
te
alterHet
heden, die de n?.büe toekomst ons land en onafhankelijkheid naar alle zijden October 1939 de hand toestak aan de
VROUW DOOR MAN AANGEZET TOT ters meegesleurd. Hij bleef op slag do*
natief is nu: loyale medewerking met
biedt. Want. zoo iemand, dan was de te verdedigen. Het moet voor hem dan Britsche regeering
nog
niet te Duitschland aan de nieuwe orde in
DIEFSTALLEN
was het
katholieke staatsraad, die zijn stempel ook de grootste teleurstelling van zijn laat. Zelfs na de capitulatie
Een echtpaar dat dezer dag*en werd gevan Frank- Europa onder leiding van Berlijn óf
op het buitenlandseh beleid van onze leven zijn geweest, te zien hoe onze rijk heeft
DE VADER KON NIET ZWEMMEN
Duitschland het kabinet in onwelwillendheid en dan onderwerping
arresteerd door de recherche te Amster7-jarige Van P. is tijdens het St
De
regeering na. den wereldoorlog heeft geweermacht stelselmatig werd afgebro- Londen nog eenmaal de gelegenheid ge- aan
dam, in verband met vele winkeldiefstal- te
de machtspolitiek van den grooten
., een rea^st.
(Vlaanderen) in het kanaal S
ken. Toen in 1935 op dit gebied de ken- boden, om de invloedssferen af te
Halle
len,
welke door de vrouw waren gepleegd
In ons land heeft men veelal gespro- tering kwam, onder den drang uit het bakenen, waarbij Nederland en België buurman uit het Oosten.
raakt.
De
vader, die het ongeluk zag
+
heef blijkbaar langen tijd ongestraft de
De keuze lijkt me niet moeilijk. Wij
beuren,
sprong
ken van „onzijdigheidspolitiek". Minis- zuiden, leefde Struycken nlet meer en als „niemandsland" tusschen twee wezijn zoontje achterö
strooptochten
in de warenhuizen kun- De
ter van Karnebeek bleek aan „zelfstan- het was dan ook telaat.
man kon evenwel niet zwemmen l
reldmachten zouden liggen. Maar ook moeten door een loyale, oprechte sanen
voortzetten.
digheidspolitiek" de voorkeur te geven.
Wat er ook van zij, de katholieke deze gelegenheid heeft Groot-Brittannië menwerking met Duitschland, dat ons
Toen de vrouw eenige dagen geleden werd op het nippertje gered. Men slaag"
Noch de eene, noch de andere term kon staatsraad rekende nog op iets anders verzuimd. Toen is de beslissing ook over in vele opzichten na staat, onze volksin „De Bijenkorf" werd betrapt bij het er in door toepassing van kunstmatf*
kracht Inzetten om de veiligheid van
Struycken geheel bevredigen, omdat zij om ons land vcor overheerschlng te ons lot gevallen.
stelen van eenige voorwerpen, verklaar- ademhaling de levensgeesten bij &i
West-Europa
Angelsaksische
tegen
ranwerkelijkheid
onzijdigniet de
dekten:
\ ij hebben geen keuze meer. Als En- cune
behoeden. Met de macht was voor ons
de zij later tot deze diefstallen te zijn man weer op* te wekken. Het lijkje vt!
blijvend te verdedigen en te
den knaap werd korten tijd later oP#
heidspolitiek wekte z.i. teveel den in- volk de tijd voorbij om een leidende rol geland het nog mocht kunnen
aangezet door haar man, die den volbeschermen en daardoor toonen, dat
haald.
druk der passiviteit, dsr geïsoleerdheid; in het steekspel der Internationale poli- dan worden de lage landen aan winnen^
de zee we
genden
dag
gegrepen.
Bij het verwerd
een volk zijn, waard een zelfstandig
zelfstandigheidspolitiek bracht het ele- tiek te vervullen. Ons volk bleef geen een bruggehoofd van de Engelschen
dere ondprzoek in deze zaak heeft de
cultureel
bestaan
een
Europeeschen
in
ment der ontstentenis van politieke as- andere politiek over dan die der afzij- tegen centraal Europa; de grens van
politie nog een zeer groote partij van alDOKTER EN VERPLEEGSTER
piraties niet voldoende tot uitdrukking. digheid en onzijdigheid ten aanzien van Engeland komt dan practisch aan den statenbond te leiden.
lerle: winkelgoederen van den meest uitVRIJ ERNSTIG GEWOND
Wie aan -het denken van de massa
De buitenlandsche politiek, ofschoon den politieken strijd der leidende mo; Rijn; onze havens worden steunpunten
eenloopenden aard ir beslag genomen bij
Een
dokter
kwam met zijn auto uit'
eene van onthouding, diende er geens- gendheden. Wij moesten er van af zien van de Britsche vloot, onze vliegvelden leiding wil geven, wie thans reeds wil
*en koopman, aan .vien de vrouw het geKoningin Astridlaan. te Diest (Vla*
zins een van werkloosheid te zijn.
te deelen in de eer en de voordcelen op.ratiebases voor den luchtoorlog tegen i I arbeiden aan een draaglijke toekomst
stolen goed had verkocht. Het waren: deren). Op
oogenblik vertrok *■
voor geheel het Nederlandsche volk,
„Het politiek maxime"
schreef van de deelneming aan dien strijd ver- Duitschland.
jurkjes potten, borsv*ls, lederwaren kort- weinig verderdat
de tram in de richting
Struycken in zijn „Hoofdtrekken van bonden, maar wij wenschten dan ook
Wanneer Dultscniand dezen ooiiog moet zich onomwonden in het openbaar
om allerlei artikelen .die in een waren- het station.
Nederlands buitenlandseh beleid",
niet getroffen te worden door de nadeeechter niet verliest, dan ligt het voor hierover uitspreken. Het verschuiven
huis te vinden zijn. trof men bij den
De geneesheer moet het gebel van V
beslissing
waarop het Nederlandsche volksbestaan len en gevaren, die onvermijdelijk ervan de hand, dat het blijvend de wacht van een
naar de verre of
koopman aan. In de woning van het echttram niet gehoord hebben,
berust, kan alleen in' stand blijven, wan- het gevolg zijn. En wanneer ons volk aan de Kanaal- en Noordzeekusten zal nabije toekomst ls struisvogelpolitiek en
paar werd kort na de arrestatie reeds stopte niet. Een botsing was want
onvernwc*e
neer alom het vaste vertrouwen wordt zich daarbij in zekere mate veilig achtte, betrekken. Militair, maritiem, politiek, niets zou noodlottiger voor ons volkseen groote partij gestolen winkelgoede- delijk; de auto werd 'n twintigtal
vond dat zijn grond niet in een over- economisch, sociaal en financieel wor- bestaan kunnen worden, dan aarzelende
cnetgewekt en onderhouden, dat het Nedergevonden.
ren
meegesleurd en ln een tuin langs de
landsche volk steeds alleen zich zelf wil dreven optimisme ten aanzien van de den wij dan binnen de invloedssfeer machteloosheid.
Het zal voor de recherche een heele toer weg geworpen.
_j
Aldus onze zegsman.
blijven, nimmer, openlijk noch in het goede bedoelingen der groote mogendgetrokken van Groot-Duitschland, dat
uit te zoeken, waar de vrouw' alle
zij.*
O-^-ïetuigen kwamen toegesneld.
verborgen, zich zal laten gebruiken voor heden, maar in de overtuiging,
aldus als ordenende macht de wederorganisaZijn kijk op den toestand lijkt me de
thans ontdekte voorwerpen heeft gestoen een verpleegster, die met fle'
„dat de historie als poli- tie van Europa zonder overleg met Groot moeite waard om er kennis van te
de staatkundige belangen van ande- Struycken,
len. Vermoedelijk weet zij het zelf niet in de auto zat, werden vrij ernstig
#
ren....
tiek maxime (als grondregel) van de Brittannië zal ter hand nemen.
nemen.
meer.
wond.
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De Fokveedag voor Midden-Limburg.

en nieuw.

De bekroningen.

Van de leliën des velds
extielpunten.

Van den zoo goed ge- xem; 3 A. Ma.riet.je eig. Math. Puls BuggeHEIJTHUYSEN.
slaagden negenden Fokveedag voor Midden- num; 3 B. Juliawa, eig. P. H. Va/n Nieuwenliimburg, alhier gehouden gaven we reeds een hoven Ospel; 4 A. Coleta. eig. Ger. Peeters.
4 B. Bet.sy, eig. dezelfde; eerv. verm.
kort overzicht. Hier volgt de uitvoerige lijst Baexem;
Printjes, eig. C. Tumssen, Leveroy; Bom 11.
der bekroningen:
Sjoerdia eig. P. v. Heel

,Eens ging Christus", zoo schrijft
dichter heeft eens gezegd, dat
idler, „door de steden en dorpen van
de menschen het meeste lijden
n geboorteland en sprak van het
om
de rampen, welke zij vreezen,
Ik Gods. Van het heilige, groote, zamaar welke hen nooit zullen overi Rijk Gods, waarin slechte het ééne
komen.
od der liefde zou heerschen, waarin
Thans, in deze dagen van verso:n zone n en dochters zouden zijn van
bering, van verplichten eenvoudigen
b éénen Vader en broeders onder ellevenswandel, welke evenwel nog
pder Nog steeds gaat Christus over de
zeer wel dragelijk is, maken velen
ireld en klinkt Zijn roep. Zondag op
zich het leven zuur door al bij voorindag gaat er door onze kerken de albaat te denken aan kwader dagen,
d nieuwe klank van het Evangelie, tel.
die wel eens zouden kunnen aanPmale een nieuwe stroom van. gedachbreken, alhoewel er geen reden voor
p over het rijk, dat een God kwam dit pessimisme is. Dit is de bezorgdpngen tot ons"
heid, waarop in het Evangelie geMaar
■vezen wordt en die fel tegenspraak
ln veler gedachtengang gaat
ft met het Rijk der hemelen als met is met het berustend vertrouwen,
ft Evangelie. Wanneer de dorpsherder dat ieder kind Gods koesteren mag.
de stadskapelaan zijn'dierbare gelooen aanspoort alle zeilen bij te zetten
wondermooie evangelie van de leliën des
i het Rijk der hemelen binnen te stevelds en de vogelen des hemels.
len, dan zijn ac vast van plan, daarWie nog in de sleur leeft, dat het
a gevolg te geven, maar... liefst zoo
alleen waarde heeft voor den
evangelie
it, d.w.z. zoo oud mogelijk en zoo vlot
naar
gang
een later hemelleven, leze
"gelijk. Want dat Rijk der hemelen
dit
maar eens op na.
nog
stuk
I voor hen een gelukzalig oord, waar ze er
wist, dat het reeds voor
Als
men
niet
% dlt aardsche bestaan moeten zien te
jaar te boek gesteld
►landen. En het Evangelie ? Dat ls negentienhonderd
op rekening van een
zou
het
was,
men
Pt mooie verhaal van Jezus' leven op
verlichten godsgezant voor
*rde met nog mooiere schilderingen van boven
tijden
deze
kunnen schrijven. Leest
"er dem verloren Zoon, het verdwaalde
eens
:
haap en den goeden herder, waar men
„Weest niet angstig bezorgd voor wat
troost uit putten kan, dat het ten- gij
zult eten, of voor Uw lichaam, waarotte na velerlei schipbreuken nog wel
!"
'lukken sal de goede haven binnen te mede gij U zult kleeden
naar
de gesprekEn
luistert
dan
eens
open
ken van den dag oVer broodbonnen en
[Het besef dat het Rijk der hemelen textielpunten ! De bezorgdheid van de
pk hier op aarde gelegen ls, al zi] er
n
dingen ging altijd
d* wereldkaart geen grenslijnen om menschen over deze
nog al ver maar de „angstige" zorg was
■"trokken, en dat het Evangelie de
grooter ! En waarom ? „Uw
rondwet ta, volgen* dewelke de burger zeker nooit
toch, dat gij dlt alles noodig
Vader
weet
ta dlt rijk «jn
doen en laten heeft te hebt."
chten. leeft bij velen maar heel vaag. En gelooft ge het nlet ? Ziet naar de
°«volg ta, dat dit zeer vage besef:
zaaien,
«t-ger t« idjn van het Gods rijk en wel vogelen des hemels, die nlet
opstapelen ln schumaaien,
noch
noch
ieds hler op aarde,
weinig houvast
toch, Uw hemelsche Vader, de
■*eft in dagen van tegenspoed en nog ren en
Uwe
voedt ze Ziet de lelies op het veld,
lLrWer zekerheidsgevoel in goeden tijd.
spinnen, noch
die
niet
toch zijn
dat men daarom ln losstaande gods- ze gekleed schooner danwerken,
Salomon
in zijn
Lenstige bevliegingen zijn heil en redprachtgewaad
ing zoekt te vinden.
Zijt gij niet meer waard dan zij ? Gij
Het Jammere van de zaak ls, dat die
evliegingen bij onvoldoende baat en kinderen Gods, en zij het speelgetuig,
sdding al even spoedig, zoo niet gauwer dat de goede Vader aan zijne kinderen
erdwrjnen, dan ze opgekomen zijn, en schonk. Of is het leven nlet meer
»en dan alle houvast kwijt is. Het is waard dan voeding en kleeding ?
Er waren kortgeleden dagen,
doch
1 heel gemakkelijk iemand op pad te
schijnen weer mijlen ver achter ons
deze
van
maar
raad
:
goeden
turen met den
te liggen,
dat wij menschen van hoog
oed te bidden en bijna even gemakkeopgevoerd
en luxe, van auto en
comfort
flk om dien op te volgen zoolang de
en
fijn gearrangeerde
radio
van
cinema,
dringt;
«xxi
doch de mensch ls nu
hoteltafels
en
badkamers
meenden
aangelegd,
hij
om wanneer
enmaal zoo
liet gauw resultaat ziet, het bijltje er zonder dit alles ln altijd meer verfijn»1J neer te leggen, en wat dan? Men den vorm, nlet langer te kunnen leven.
Als er maar ergens lets mankeerde
'liegt van de eene devotie op de ande«, de eene novene is nog niet uit of de in het kunstzinnig in elkaar gezet meandere ter eere van een tweede Gods chaniek, dan stoven we op.
Bel nu eens een vriend op, en vraagt :
>fillge ls al weer begonnen, de kaars
""ö den H. Antonius is nog nlet uitge- hoe hij het maakt ? ..Goddank !" ls het
►rand of bij den H. Gerardus flikkert antwoord, „wij leven nog !"
„Is het leven niet meer waard dan
al een tweede aan. totdat alles bij
leeval eindigt ln een dankbetuiging on. het voedsel, en het lichaam nlet meer
Evangeter de rubriek:
kleine advertenties. dan de kleeding ?" vraagt het
lie.
p** men ta daarbij vergeten, dat al Het levend besef van kinderen te zijn
"*» ïoede vrienden Gods eigenlijk
Gods vaderhand zal ons niet angstig
"Gebroeders en zusters zijn ln het in
meer
doen zorgen om datgene waarVaderhuis, en dat dit levendig
sef alle zorgen opneemt, wanneer de naar de heldenen vragen.
fiuipzoekeno.g broeder of zuster hier op
Doch dan is noodig dat wij het Rijk
«We ach ln handel en wandel een Gods
eerst zoeken niet alleen in het
Koed kind toont van denzelfden hemel- hiernamaals maar hier en al dat andeHet levend besef van dit kind- re dat we hler noodig hebben, krijgen
Gods wordt overwoekerd door we als toegift bij.
groei van op zichzelf mooie planr"den
Het kan ook andersom. Of zijn er niet
ten en geurige bloemen,
doch het gezicht velen die dit Gods Rijk nooit gezocht
°Pde höofdaanplanting ln *s menschen hebben en wie nu al het overige ook
«eletuin, dit kinderschap Gods. gaat nog ontnomen ta ? !
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verloren.
Zoo leerde

het de Meester aelf in het

A.

Retraltenhuls

O.L. Vrouwe van de
Retraite. Ka pellerlaan 38,

Roermond.

1.,26—28 Sept. Cursus tot
«ven.
Dir. Jennlskens.

ml. Ta het volle

f. v. G.

Eerstvolgende retraiten op Manresa
te Venlo.

RETRAITES

28 Sept.—1 Oct. HU. leden

v. d. St. Vincem-

Uus- vereeniging.

5—8 Oot. H.K. Gegoeden Stamd.
10—13 Oot. H. H. Handelsreixtgeirs.
Eerstvolgende Retraiten op St. Ignatius
te Spaubeek.

—

—

—

—

—

Neer. 1 C. Aaltje, eig. H. Ramakers, Roggel;
2A Rika 16, eig. Guill, Rijs. Neer; 2B Ladya,
eig. Th. Lemmens. Weert-Hushoven; 3A. Alja, eig. L. van Home, Heijthuijsen; 3B Nera
I. eig. Th. Görtz, Baarlo; 4A. Paula I, eig. P.
J. Kuppens, Kelpen-Grathem; 48. Laura. P.
van Heugten, Baexem. eerv. verm. Doortje,
eig. Gebr. Rils, Neer; en Marie, eig. Henri

Boonen. Baexem. Goede klasse melkkoeien
met. drie beste aan den kop.
Rubriek 6: Droogstaande en melkgevende koeien, geb. vóór 1936. meer dan 250
dagen gekalfd met gewone productie:
1. Alle. eig. P. Derks. Marleetjeshof Rog<*e: *
3. Nora, eig. W. van de Schoor. Heijthuijsen.'
Rubriek 7. Koeien of melkvaarzen
eenmaal afgekalfd, ook droogstaand, geboren
in 1936:
lA. Truus, eig. L. Derks, Roggel; IB
ra 11, eig. Guill. Derks. Heijthuijsen; Lau-2A
Jeannette 7, eig. Alph. Timmermans, El* 2B
Lientje, eig. wed. P. van de Wincke, Heijthuijsen. 3A Mia, eig. Guill. Rijs
Neer; 38.
Roza, eig. J. M. Lenders. Baexem; 3 C. Wi'helmma, eig. L. Derks, Roggel; 4A. Gretha's
Prinses, eig. Alph. Timmermans, Ell; 4B Piena 11. eig Norb. Moors, Weert-Kanaal Goede
klasse met uniforme kopdieren.
Rubriek 8: Koeien of melkvaarzeh,
éénmaal afgekalfd, ook droogstaande, geboren in 1937.
1 A Nelhe I, eig. P. J. Kuppens, KelpenGrathem; 1 B Alida, eig. J. Scheepers, Roggel; 1 C Ella, eig. P. H. van Nieuwenhoven,
Ospel; 2 A Lies. eig. P. Derks, Marleetjeshof,
Roggel: 2 B. Roosje, eig. P. L. Adams. Hunsel; 3 A. eig. Toosje. eig. P. J. Madou-Kuipers, Kessel; 3 B. Bertina. eig. P. van Heel,
Hunsel; 4 A Elsje eig. Gebr. Boonen, Dijkerhof Neer; 4 B Elly 2, eig. dezelfde; 4 C Antje
eig. Th. Bergmans, Roggel.

—

Rubriek

Stieren, geboren ln

paalde

—

'uitblinkers.

Rubriek 21: Stieren geboren tusschen Januari en 31 October 1939 Oudere
dieren* IA Bella's Jumbo, eig. Stierhoude-

—

rij Baexem; IB Frits, eig. Jos. Silvrants,
Neer; 2 Roza's 3 Dempsey, eig. Stierhouderij
Jongere dieren: 1 Sjoerd, eig.
Baexem.
wed P. van den Winkel, Heythuysen: 2A

—

Jos. Reijnders, Beesel; 2B sjoerd
eig. p. H. van Nieuwenhoven, Ospel; 3A Nico
eig. J. Linssen, Oler-Grathem; 3B Lia's Max
eig. R. Camps Ell; eerv. verm. Cesar, eig.
J. H. Peeters, Grathem.
Goede klasse
stieren met vooral in de oudere klasse twee
zeer goede.

Oscar,

èig.

—

Rubriek 22: Stierkalveren,
ren tusschen 1 November 1939 en

gebo-

1 Mei
1 Prins, eig Wed. P. Hubens, Hun1940.
eig. Guill. Derks,
sel; 2 Aagjes Sjoerd,
Heythuysen; 3 A. Maurits 111, eig. P. van
Melick, St. Odiliënberg; 3 B. Janus, eig. J.

—

B. van Melick, Neer; eerv. verm. Karel, eig.
P- van Melick, Tt. Odiliënberg en Rudolf,
i» .GolLstein,- Neer. Goedsoortige stiertjes aan den kop.

Rubriek 23: Minstens zes afstammelingen, ouder dan één jaar van één vader ouder dan vijf jaar, zooveel mogelijk
IA Afstammelingen van
met den vader.
Maurits, eig. Fokver. „De Roodbonte" te
Neer; IB Afstammelingen van „Prins", eig.
:Folcver. „Vooruitgang" te Ell-Hunsel; IC
KLASSE GOEDSOORTIGE VAARZEN.
Afst. van Grada's Sjoerd, eig. Fokvereeniging te Roggel; 2 Afst. van Pietha's Sjoerd
Rubriek 9: Drachtige vaarzen, geb. eig.
Fokver. „Vrucht van Hendrik" te Bae1
October
1937.
vóór
xem;
3 Afst. van Cesar, eig Fokver. „Ons
1 A Marie I eig. H. M. Janssen, Kessel; Belang"
te Heythuysen-Leveroy.
1 B Bloem eig. Gebr. Slots, Baexem; 2 Toos,
eig. P. H. van Nieuwenhoven, Ospel; 3 A
Rubriek 24: Groep van eigengefokte
Bertha, eig. Wed. P. Hubens, Hunsel; 3 B
Martha, eig. Henri Boonen, Baexem; 4 Ca- volbloeden, minstens vijf stuks, van fokkers
IA eig.
met minstens tien melkkoeien.
rolien, eig. wed. P. van de Winkel, HeythuijTimmerAlph,
eig
IB
Moors,
Weert;
Norb.
sen. Kleine behoorlijke klasse met goede
mans te Ell; 2 eig. Guill. Rijs, Neer.
kopnummers.

—

—

Rubriek 10: Drachtige vaarzen, geb,
tusschen 1 October 1937 en 31 Januari 1938:
1 Jeannette 8, eig. Alph. Timmermans, Ell;
2 A Sientje, eig. P. van Melick, Paarlo St.
Odiliënberg; 2 B Lena, eig. H. Sleutels, Roggel; 3 A Rozalie, eig. M. A. Geelen, Haelen:
3 B Lena, eig. J. M. Lenders. Baexem; 3 C
dezelfde; 4 A Mietje 11, eig. H.
Bertha. eig.Roggel;
4 B Ali. eig. wed. P. HerH. Coenen.
mans, Leveroy;
eerv. verm. Lies, eig. R.
Camp, Ell: en Lies eig. J. Caris, Keipen. Behoorlijke klasse met goede kopdieren.

Rubriek 11: Wilde vaarzen met breede tanden:
1 Flora, eig. Gebr. Slots, Baexem.
Rubriek 12; Vaarzen,

ntfri^x^r

geb.

tusschen

A^berttaTri?

rtn.2'
Wi^/exg.Vïl B^S^b^

BIMDIN
B&I6A&S

20:

1939, —lA. Max, eig. P. van Melick, St.
Odiliënberg; IB Sjoerda 8 Frits, eig. Stierhouderij „Buggenum" te Buggenum; 2 Rfka's Juul, eig. Stierhouderij „Haelen" te
Vrij goede stieren zonder beHaelen.

1 Februari 1938 en 31 Maart 1938.
28 Sept.—l Oct. Gereserveerd voor Man1 Jeantje 12, eig. P. Dings, Kessel; 2 A
Irma, eig. p. van Melick, St. Odiliënberg;
28 Sept.—1 Oot. Brunssum, Stedm en andere 2 B Tillie, eig. Jos. Smeets, Oler-Grathem;
t ,t~* °et- Jonge dames middenstand. Pr.
2 C Liza, eig. H. Ramakers, Roggel; 3 A
LOrtye
plaatsen.
SJVT.M.
Fientje, eig. Joh. Deckers, Heythuijsen; 3 B
Miohlel,
Opho5—8 Oot-. Sittard St. P.. St.
Trees, eig. P. J. Kuppens Keipen; 3 C Gerda,
*~ 8 Oct. Gereserveerd voor Manresa. ven en andere plaatsen.
eig. Jos. Smeets, Oler-Grathem; 4 Willy, eig.
B—ll Oct. Huismoeders van Arcen, Lot- 12—15
Oot. Bestuurders v. d. Werkliedeinfoond Norb. Moors, Weert-Kanaal;
tum Afariaveld, Susteren.
eerv. verm.
19—22 Oct. Heereii-Mvjnbeambten.
Sjoerda, eig. Henri Boonen, Baexem; en PrinPr. L'Ortye
am. 13 °et- Verloofdendag
eig.
P. L. Adams Hunsel. Behoorlijke
ses,
S.M.M.
Retraitehuis, Molenberg, Heerlen.
klasse zonder bijzondere uitblinkers.
13— 16 Oct. Gereserveerd voor Manresa.
16—19 Oct. Gereserveerd voor Manresa. 1—4 Oct. Retraite gen. vrouwen Rectoraat Rubdiek 13: Vaarzen geb. tusschen April
1
—22 °et' Dataes propagandisten v. d.
jt a
en 30 Juni 1Ö38: 1. Mientje, eig. Gebr Pijls
Bleyerheide
K- A. Dir. Jenniskens
2 A. Cato's Bloem, eig. W van die
Oct. Retraite jonge meisjes, Schin- Buggenum;
23—26 Oct. Gereserveerd voor Manresa. 5—8veld,
Schoor Maxet-Heijthuijsen; 2 B Nellie II
Sltterderweg.
eig. P. J. Kuppsns, Kolpen-Graithem*
—29 Oct. Jonge meisjes Echt, Asselt,
3 a'
T /**6
8—11 Oct. Retraite jonge meisjes, Eygels- Mia eiig. W. van de Schoor,
Swalmen
e-aplaatsen. Pr. L'Ortye
Moxet-HeiithuiiSMm'
hoven, Haanrade.
sen; 3 B. Odulfa, eig. p. h. van Nieuweinho11—14 Oct. Retraite Kath.-Actie-Meisjes.
ven, Ospel. eery. verm. Marietje IV etc P h
1.
Oct.—3 Nov. Leden van den Boerin„f
Driieasen, Baarlo; Bertha eig.. Math" pW
15 Oct. Dames-recollectie.
nenbond, Pr. .L'Ortye S.M_M.
17—>20 Oct. Retraite leerlingen R. K. Vroed- Buggenum; Neske, eig. L Cuijpers Baexem*'
| 8 Nov. Gereserveerd.
B—ll Nov. Gereserveerd.
en Cora eig. P. J. Midou-Kuipers Kessel
vr. School.
7 «PwHfflxte dieren.'
u, „"15 Nov- Verloofdenretraite. Pr. L'Or20—23 Oct. Retraite jonge meisjes Kerkrade.
tye
S.M.M.
Rubriek
14:
Vaarzen,
geb
26—29
Amstentusschem
jonge
meisjes
Oct. Retraite
~~18 Nov. Dames óud-leerlingen school
1 Juli en 31 October 1938: 1
v„15
rade,
Bingelrade,Jabeek,
Doenracle.
'p.
Heugten.
roaatschappel"k werk. Sittard.
van
Baexem; 1 b Nellv etc o
ro
Oirsbeek, Merkelbeek.
Haenen, Nederweert; 2 A Alis etc
Da «.es deftige stand.
Pr.
Vo i,0—;23 Nov.
P
van Gestel S.J.
29 Oct.—1 Nov. Gereserveerd.
Kessel; 28.

—

gooid!

De kellner wandelt een beetje om ons
tafeltje heen en de adem stokt mij.
„Brengt U mij een borrel" roep ik hem
toe. Hij komt naar me toe en noemt

door

eig. Slots Ba«xem en
Hunsel. Vrij goede klasse.
AFDEELING I RUNDVEE.
Rubriek 15: Pinten, geb. tusschen 1 NoRubriek 1: Melkgevende koeien ge- vember 1938 en 28 Februari 1939: 1 A. Lien II
hoogstens
gekalfd
1933,
250 dagen
boren vóór
eig. J. C. Bruynen, Kessel-Eljck; 1 B. Truus
met hoogere productie.
eig. H. Ramakers. Roggel. 2 A Juliana 111,
Eerste prijs A: Anna, eig. R. Camp, Ell; 1 eig. R
van Nieuwenhoven. Ospel; 2 B.
B. Marie, eig. Ger. Peeters, Baexem; 1 C. Doortje H.
eig- Gebr. Boonen, Dijkerhof-Neer;
Truus eig. H. Ramakers, Roggel; 2 A. Flora, 3
Marie, eig. Jos Smeets Ober-Gratihem;
eig. W. Winkelmolen, Baexem; 2 B. Ida. eig. 3 A. Elsje n eig. Norb. Moors, Weert-kamaal,
B.
Slots,
Gebr.
Baexem. 2 C. Anna. eig. Guill.
eig. J. M. Leuters, Baexem, eery.
Rijs, Neer; 3. Emma, eig. L. Go'tstein. Neer. 4. Truida
Netje,
eig. Henri Boonen, Baiexem;
verm.
Bemerking der jury: Goedsoortige
sterke Jenny eig- óez. Peeters. B'aexem; Neske eig.
klasse.
van dc Winkel, Hey-thuysen, Li7*a V, eig.
Rubriek 2:— Melkgevende koeien, P. Dings
Kessel; AH IV eig. dezelfde.
geb. vóór 1936. doch na 1 Jan. 1933, hoogstens P. Goedsoortige
dieren met over het aJgemeen
dagen
geleden
250
gekalfd met hoogere pro- goed
beenwerk.
duclie.
IA Alida, eig. L. Derks. Roggel: 18. Flora,
Rubriek 16: Pinken, geb. tusschen
eig. Pierre Geelen, Heel; 2A. Bloem. eig. de- 1
Maart en 31 Mei 19"»: 1 Gretha's Mia eig.
zelfde; 2B Gretha, eig. Alph. Timmermans, Alph.
Timmermans. Ell; 2. Liesje, eig. Guill.
El; 3A. Grada, eig. A. Wolters. Roggel. 3B Rijs,' Neer;
3. Magda, eig. G. M. Landere,
eig.
Kessel;
Alida 3 van Gassel.
3 Baexem; 4 Gerda, eig. H
P. Mertens,
van Buggenum,
C Elsje, eig. P. L. Kuppens, Kelpen-Grathem Hevijhuysein'; eerv- verm. Rika, eig. Guill Rijs
4 Letta. eig. P. Mertens, Kessel; eervolle ver- Neer; Paula. I eig. P. von Heel, Hunsel.
melding: Martha, eig. Guill. Riis, Neer. GoeMatige klasse met voldoende kop,
de klasse koeien met twee beste kopnummers.
Droogstaande en mekRubriek 3:
Rubriek 17: Pinken geb. tusschen 1 Jugevende koeien geboren vóór 1933, meer dan ni en 31 October 1939: 1. Truida, eig. P. J.
200 dagen geleden gekalfd m. hoogere produc- Kuppens, Kelpem-Gra'/hem, 2 A. Grada, eig.
tie: IA Neske. eig. Henri Boonen. Baexem; Ger. Peeters, Baexem; 2 B. Truus eig. Norb.
18. Oda, eig. Norb. Moors, Weert-Kanaal. 2 Moorts Weert-Kanaal; Alda eig. dezelfde.
Jeannette, eg. Alph. Timmermans, Ell.
Vrij goede klasse met goed kopnummer.
Droogstaande en melkRubriek 4:
koeien,
gevende
geb. vóór 1936. doch na 1 Jan.
Rubriek 18: Pinken, geb. tusschen 1 No1933, meer dan 250 dagen geleden gekalfd, vember 1939 en 30 April 1940: 1 A. Neliy, eig.
met hoogere productie.
Guill Derks, Heythuysen; 1 B. Leentje eig.
IA Truus I. eig. P. H. van Nieuwenhoven. J. OaJris, Keipen; 2 A Jetje, eig. wed. J. PeeWaatskamp Ospel; IB Nella. eig. Jac. S'.ote, ters, Heythuysen; 2 B Maurinia, eig. P. Vam
Baexem; 2 A. eig. Marietje, eig. P. H. Dries- Melick St. Oddlfëmberg, eerv. verm. Lena, eig.
sen. Kasteelhof Baarlo; 2 B. Nettle, eig. Mare. H. Ramakers Roggel. Goed koppel kalveren.
Geelen, Haelen; 3A José. eig. Th. Bergmans,
Roggel; 38. Annie, eig. P. vin Mellck, PaarStieren geboren in 1937
Rubriek 19:Leo,
lo-St. Odiliënberg. 3 C. Anna, eig. P. L. of vroeger.
ig. Fokvereeniging
IA
Hunsel; 4A. Keetje 111, eig. Norb. ."De Roodbonte" te Neer;
IB Jeannette's
Adams.
Moors, Weert-Kanaal; 4 B. E.sje, eig. J. M. Sjoerd, eig. P- Parren, Thorn;
IC Llza's
Lenders, Baexem; eerv. verm. Roza, eig. J. Sjoerd, eig. Stierhouderij „Samenwerking"
Linssen, Oler-Grathem; en Flora. eig. P. L. te Hfeythuysen-Leveroy; 2A Hans,' eig. J.
Adams, Hunsel.
linsen, Oler-Grathem; 2 B Jan, eig. StierGoede klasse zware koeien.
houderij te Weert-Leuken; 2C Peter Sjoerd
Melkgevende
koeien,
Ru brl e k 5.
eig. stierhouderij „Volharding" te Swalmengeb. vóór 1936. hoogstens 250 dagen geleden
3 Nelly's Sjoerd, eig. Stierhouderij
Beesel;
gekalfd met gewone productie.
te Heythuysen-Leveroy.
..Samenwerking"
lA. Cato VI. eig. P. Driessen, Kasteelvaderdieren, wat onregelmatig.
hof, Baarlo; IB Zwartkop, eig. Guill. Rijs Goede klasse

—

—

Mijn goocheltoer

—

en

die de nacht in
denken. Met mij
een transportauto heeft doorgebracht!
Misschien wordt ik er straks uitge-

Rubriek 25: Groep van eigen gefokte volbloeden, minstens 3 stuks, van
fokkers met minder dan tien melkkoeien.
IA eig. Pierre Geelen, Heel; IB eig. P. H.
van Nieuwenhoven, Ospel; IC eig. H. Boonen Baexem- 2A eig. P. J. Kuppens Keipen; 28. eig. P. L. Adams, Hunsel; 2C.
eig- Gebrs. Slots, Baexem; 3A eig. J. M.
Lenders Baexem; 3B eig. Th. Bergmans
Roggel; 3C ei*r. Wed. P. Hubens Hunsel;
3D eig. Wed. P. van de Winkel Heythuysen.
Rubriek 26: Groep van minstens zes
koeien met den vereenigingsstier:
1 A. eig Fokver „De Roodbonte" te Neer;
1 B. eig. Fokver. „Vooruitgang" te EllHunsel; i c. eig. Fokver. „Vrucht van Hendrik" te Baexem.

—

HEINRICH SETLER.
Wanneer ik .zoo maar in de lucht'
grijp, kan ik een speelkaart, b.v. harten-aas of wat bloemen of iets anders
te voorschijn tooveren; dat is mijn beroep. Ik kan een levend meisje ln een
Chineesche gelakte kast laten verdwijnen en nog veel meer: lk ben artist,
maar thans zonder werk. Maar wanneer ik honger heb dan zie ik er geen
kans toë een gebraden kippetje of. zelfs
maar een paar boterhammen te laten
verschijnen en dat is jammer. Een week
of drie geleden werkte lk nog ln een
variété, maar nu ben lk zonder en ik
sliep afwisselend ln een garage, een
wachtkamer van de trein en een tran-

een heele lijst voortreffelijke borrels op.
„Brengt U mij twee stuks" zeg ik hem.
Ik kies „Cordial Medoc". Ik weet heelemaal niet wat het is, noch wat het
kost, maar wat doet het er Toe? Het
blijkt een donkerrood zoet slokje te
zijn

Over den rand van haar glas kijkt de
bekoorlijke vrouw mij aan. „Jammer dat
hier niet gedanst wordt" zegt ze. Als ze
me straks vraagt mee naar een dancing
te gaan, krijg ik beslist een lach kramp.
„Hebt U een gramofoon thuis?" vroegt
ze. „Nee" zeg ik. „O" zegt ze dan, „ik
heb wel 20 tangoplaten. Dar ben lk dol
op. Kent U: „I loved her last night?"
Ik moet haar bekennen dat ik het niet
sportauto
Letterlijk honger geleden heb ik nu ken. En ik wil er bij zeggen dat ik geen
ook weer niet; af en toe waren er wel geld hem om aan tarigo's te denken,
eens een paar hapjes te verdienen maar maar ik houd mijn mond.
Dan, plotseling, roept de dikke heer:
mijn groote verlangen ging toch de laatrekent U even af!" en meteen
dagen
„Kellner,
naar
een
degelijks,
uit
iets
ste
legt hij een vijffrancstuk op tafel. Daar
biefstuk bijvoorbeeld.
Er gaat iets als een elecLang stond ik voor het raam van een ligt het nu
delicatessenhandel en dan kom je op trlsche schok door mij heen. Mijn vinsteeds vertwijfelder gedachten; daar la- gers raken een. glas water aan en
gen worstjes en stukken ham, ach van meteen neem Ik het geldstuk op en
alles lag er. Toen ik doorliep en de ver- houd het tuschen duim en wijsvinger
lichte ramen van een groot café ontdek- boven het glas. Ik neem een servet ln
te en voor ik het zelf wist liep ik al mijn andere hand en ik zeg: ,Let U
naar binnen ofschoon ik geen cent meer eens op". Ik laat het geldstuk ln het
glas vallen, zoo dat het duidelijk rinin mijn zak had.
Daar zit ik nu en lk voel me vroolij- kelt. Vervolgens trek ik het servet weg
ker gestemd dan in lang het geval was. en
het geldstuk is verdwenen.
De dikke grijnslacht. Hij snapt ei
Overal menschen om mij heen en stemmen en ik hoor een zacht ruischepde niets van en zit aan zijn kind te wrijmuziek
Aan mijn tafeltje zit een ven. „Doet U het nog eens" zegt hij en
zwaarlijvig
heer die er uitziet of meteen geeft hij mij een tweede vljfietwat
hij al driemaal heeft gegeten en een francstuk. Listig knipperend met zijn
mooie, sjiek gekleede dame, een kost- oogen onderzoekt hij het glas, nadat lk
de truc nog eens gedaan heb, houdt het
baar vrouwtje
maar geen geldstuk
Ik heb een glas bier en een uitsmij- tegen het licht
glas.
„Ik
wed
wacht
ik
in
het
met U om vijf
spanning
ter besteld en met
op deze verbeide consumptie alsof het franc dat ik er achter kom, wanneer U
een sensatie is. Zou er sla bi] zijn? Het het nog éénmaal doet", stelt hij opge-

ls iets wonderlijks: te eten wanneer wonden voor. „Om deze vijf frank wed
men honger he~it. En terwijl ik eet ik met U".
„Ik neem het aan", zeg ik Inwendig
komt er een groote onverschilligheid
over mij wat de wereld aangaat: ik eet lachend, want ik voel dat ik gered ben.
en drink en dat is voldoende. Dan ta de Er staan nu heel wat menschen om
maaltijd achter den rug. En meteen is ons tafeltje en ze willen allemaal sien
daar dus weer de werkelijkheid, de hoe een dikke man er in loopt. De halnaakte koude werkelijkheid. Plotseling zen rekken zich, sommlgeïi roepen
Ik laat den dikke nu het geldbesef ik overduidelijk dat men dat, wat wat
lk daar zooeven gedaan heb oplichterij stuk zelf vasthouden, dan kom lk erbij
noemt. Ik word onrustig en nerveus; met mijn hand en dek het glas af.
„Voelt U het nog?" vraag ik. „Natuurmerkt men al lets aan mij?
Om mij heen eten de menschen en lk lijk" zegt de man.
„Laat U het maar vallen!" zeg ik dan.
vind het een vervelend gezicht omdat
Hij laat het los en iedereen hoort
ik mijn genoegen heb gegeten; die lucht
van gebraden boter kan ik nu niet uit- duidelijk het rinkelen ln het glas.
„Doek weg!" roep ik. Hij trek het serstaan. Wanneer ik nu opsta en de beenen neem, ontketent zich misschien een vet weg en zün oogen puilen uit zijn
wilde jacht op mij om mij te arrestee- hoofd als hi] ziet dat het geldstuk verren. Oplichterij, brrr
dwenen is, alsof het in het water ta opDe aardige vrouw aan mijn tafeltje gelost. Weer herhaal ik het want van
kijkt nu en dan op en dan verdwijnt alle kanten geeft men mij vijf-frankhaar blik in mijn richting. Ik voel een stukken en eindelijk geef ik den dikke
koude rilling; zij zal er natuurlijk bij zijn geld terug. Hij strijkt het op en bezijn als ik den kellner zeg dat ik geen taalt mij het verschuldigd geld van zijn
hii ta kwaad.
geld heb! En ze ziet er zoo aardig uit.... weddenschap. Maar
Nu neemt ze een sigaret. „Hebt U mis- „Dat ta geen trucje" zegt hij onder het
schien een lucifer?", vraagt ze als ze mij opstaan, „dat is boerenbedrog, kwartoevallig aankijkt. „Ja, zeker!" zeg ik en tjesvin derij!" Dan loopt hij weg. Ik heb
uit mijn broekzak haal ik— een bran- teveel pleizier om mij kwaad te maken
dende lucifer. Een kleine truc. Zij lacht, en tegenover mij zit het aardige vrouwverwonderd en laat haar mooie tanden jtje en babbelt met me.
zien. „Achl" zegt ae. De heer die eruit I Moet ik haar vertellen waar lk vanziet of hij driemaal heeft gegeten kijkt nacht geslapen heb en hoe lk er aan
me een beetje wantrouwend aan en toe ben? Neen, lk doe het niet, maar
zegt: „Doet U dat nog eens, mijnheer!" [ik loop naar den eigenaar van de zaak
Weer trek lk een brandende lucifer uit die vergenoegd staat te lachen bij het
mijn zak. „Er is niets aan", zeg lk, „dat buffet en nog voor ik mün mond heb
kan iedereen wanneer men zich wat opengedaan, zegt hij, terwijl hij mij op
oefent".
den schouder klopt:
„Geweldig!" zegt de dikke.
„Ik wilde net naar TT toe gaan, Jon„Wilt U een sigaret?" vraagt de dame geman! Dat kunstje met dat vijfmij. Ik neem er een. Samen rooken wij frankstuk ta
geweldig. Komt V dat
en lk haal de rook diep ln
Het ls iederen avond doen ln mijn zaak. V
mij heelemaal niet aangenaam op dit kunt er dan gratis een diner voor krijoogenblik deze vrouw te hebben leeren gen!"....
Wanneer lk naar mijn tafeltje terug^
kennen. Het ta natuurlijk niets dan
pech dat deze vrouw Juist nu aan mijn wandel voel lk mij ln hooge mate geluktafeltje zit en aan een lichte flirt doet kig.

—
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Kampioene: Neske, eig. Henri Boonen te
Baexem. Res.-kampioene: Truus, eig. P. H.
van Nieuwenhoven te Waatskamp-Ospel.

ONDERWIJS

CENTRALE STIERENKEURING
Rubriek I: Stieren geboren ta 1836 en
vroeger: Peter Sjoerd, eig. Stierhouderij te

VEREENIGING TER VEREDELING

Swalmen-Beesel, totaal 35 punten.

Liza's Sjoerd, eig. Stierhouderij „Samente Heythuysen-Leveroy. totaal
32 p.
Jan, eig. Stierhouderij te Weert-Leuken,
31 p.
Rubriek 2: Stieren geboren ta 1937.
Jeannette's Sjoerd, eig. P. Parren-Tonnaer
te Thorn, 40 p. Leo, eig. Fokvereeniging te
Neer, 27 p. Annie's Hendrik, eig. Stierhouderij te Kessel-Eyk, 42 p. Hans, eig. Stierhoudery te Oler-Grathem, 33 p.
Rubriek 3: Stieren geboren ta 1938.
Sjoerda's Frits, eig. Stierhouderij te BugKAMPIOENSCHAP STIEREN
genum, 27 p. Rika's Juul, eig. Stierhouderij
Haelen 30 p. Max, eig. P. van Melick te
te
Hieraan mochten mee- St. Odiliënberg 27 p.
Rubriek 27.
oudei
doen alle eerste prijs N.R.S.-stieren
Rubriek 4* Stieren geboren ta 1939.
dan twee jaar en waarvan de moeder vol- Bella's Jumbo, etc. H. Boonen te Baexem,
gesteld
doet aan de eischen van productie,
37 punten.
bij de Provinciale stierenkeuringen.
Kampioen* Leo, eig. Fokvereeniging „Do
AFDEELING II: VARKENS
JeanRoodbonte" te Neer; res.-kampioen:
Thorn.
nette's Sjoerd, eig. P. Parren te
Ras Veredeld Duitsch Landvarken.
Eerste prijzen behaalden: G. Cuypers te
KAMPIOENSCHAP MELKGEVENDE
Odiliënberg (3 stuks); G. Houben te MaasKOEIEN
bracht; F. Cleassens te Weert; L. v. Home
Peters te St. OdiHieraan mochten mee- tt Heythuysen (2); gebr.Heythuysen
Rubriek 28.
(3); F.
liënberg; G. Derks te
rubrieken
prijs-koeien
der
doen alle eerste
H. Sleutels te
Weert;
H.
H.
te
der
Claessens
prijswinnaars
1 en 2, en ook de eerste
Th. Scheenen te Roggel; P. J. H.
rubrieken 7 en 8, die aan de eischen voor Roggel;
Kuepers te Nederweert.
kampioenschap voldoen.
Tweede prijzen behaalden: Th. Thijssen
Kampioene: Elsje, eig. L. Derks te RogHeythuysen; P. J. H. Kuepers te Nedergel; res.-kampioene Anna, eig. R. Camp te te
weert (2); Th. Scheenen te Nunhem; L. van
EUHome te Heythuysen (3); F. Claesens te
Weert; H. H. Manders te Ospel; Gebr. PeeKAMPIOENSCHAP DROOGSTAANDE
ters te St. Odiliënberg; L. Derks te Roggel.
KOEIEN
Derde prijzen behaalden: G. H. Crijns te
Heythuysen; G. Cuypers te St. Odiliënmochten
meeHieraan
Rubriek 29.
berg; wed. J. J. Custers te Hunsel; H. H.
doen alle eerste prijs koeien der rubrieken
Manders te Ospel (2); L. Derks te Roggel;
der
3 en 4, en ook de eerste prtjswinners voor P.
J. H. Kuepers te Nederweert; G. Haenen
rubrieken 7 en 8, die aan de eischen
te Nederweert; L. van Home te Heythuysen.

—

—
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kampioenschap voldoen.

werking"

—

—

VAN HET AMBACHT

candidaten voor de in de
week van 29 Juli—3 Aug. 1940
te Utrecht gehouden examens
voor meester en gezel.

Geslaagde

Automonteeren: Gezel. J. L. Beugels, Sittrad.
Geslaagde candidaten voor de ta de week
van 5-#lO Augustus 1940 ta Limburg gehouden exmaens voor meester en gezel.
Constructiebankwerken: Gezel. J. H. H.
van Can, Maastricht. H. J.. H Ekkerink,
Ophoven. F. H. Hermans, Geleen. M. J.
Klinkenberg, Heerlen. P. H. Leenders, Echt.
J. C. Lemmens, Bom. H. L. Leufkens, Voerendaal. H. G. Meuffels, Susteren. P. van
A. Siebelt,
Mulken, Lutterade-Geleen.
Brunssum. W. Scholtissen, Heerlerbaan. P.

Vromen, Spekholzerheide.
Machinebnakwerken: Meester. A. Dierx,
Heerlen. P. M. Pepels, Lutterade. A. J. Siebelt, Brunssum.
Gezel: A. J. Bartels, Terwtaselen. W. T.
G. van Bavel, Hoensbroek. L. J. Beckers,
Brunssum. W. C. v. d. Beueken, Hoensbroek.
C. W. H. Breikers, Geleen. W. van Engelen,
H. HenEcht. H. Geraedts, Hoensbroek. Th. Rumpen.
drikse, Swalmen. J. C. Hoeymans,
P. Huisman, Lutterade. M J. H. Jeurissen,

kerkrade. L. Krikke
Roermond. Th. Körber,
Treebeek. H. J. Lendemeijer, Hoensbroek.
H Linssen, Nuth. J. J. van Loon, HoensL. J.
broek. M. J. Markgraaf, Heerlen.
Meyboom, Hoenebroek. P. J. Meyboom,
Hoensbroek. S. Mol, Heerlerheide. J. W. J.
v. Reymersdal, Heerlen. G. H. Reynders,

Terwtaselen. A. Stassen, Elsloo. J. Tietema,
Terwtaselen. P. v. d. Ven, Lutterade. W. de
Vries, Rumpen. H. J. Westra, Amstenrade.
G. J. Willems, Amby.Machine draaien: Gezel. J. H. Peeters,
Lutterade. E. H. F. Singels, Obbicht.
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Ongewonberopnin een ongewonen tijd neel wat handen noodig om het op sang
MIA VAN HOOREN
te kunnen houden
en wil er loonend
en
werk zijn voor al die handen, dan moet
zijn. En die laat dit seizoen
er ook
NIC. GENSE
nogal op zich wachten....
geven

VAN ZEGEN EN GEEN ZEGEN
BIJ DE ZALMVISSCHERS
VAN DE LEK
De vangst is niet groot
Onze trawlers liggen stil, de ha- '
ringvloot vaart niet uit en de versche zee-visch icordt zeldzaam op
den afslag. Dit zou de kans zijn
voor de zoetwater-visscherij, de
kans ook voor de zalmvisschers.
Maar hun seizoen is ook al niet
hoopgevend.

TIENHOVEN.

|~\E

LEK s ruig vanmiddag; een on-

Lygewoon krachtige zomerwind

breed over

jaagt

haar heen en de enkeie
stoombooten, die voorbij varen hebben
driftige rookpluimen aafi den schoorsteen. De wolken jagen laag en haastig
voorbij en ze laten hun snelheid meten
aan de vaart waarmede de donkere
schaduwen voortsnellen over den breeden stroom.
Een groepje koeien in de uiterwaarden
staat ineens in het volle zonlicht, maar
even plotseling staan de beesten weer
Verloren in den grauwen dag te droomen.
De rivier staat stil op dit uur. De vloed
ta tot hler merkbaar en de oude visscher, die ons vanmiddag wat laat zien
van zijn beroep, heeft met een forschen
zwaai een stuk hout in den stroom geslingerd. Het drijft nog naar het Oosten, teeken, dat de vloed nog niet tot
stilstand is gekomen. Daar is het wachten op.
*'Ben kwartier later slingert een der helpers een tweede stuk hout den stroom
in. Nu drijft het niet meer. Het ligt maar
wat te schommelen op de golven. Dat is
het aur van den visscher.
De knechts roeien nu de groote stalen
boot, waarin de zegen gereed ligt.
stroomopwaarts. Dat gaat nog vrij gemakkelijk, nu de rest van de vloedkracht den stroom nog tegenhoudt. En
heel ln de verte zetten zij het enorme
net uit, dwars oyer den breeden stroom.
GEEN

GUNSTIG SEIZOEN

„JSou, we hadden gedacht een goede
week te maken",
vertelt de visscher.
Hij maakt den zin niet af, maar we öejrijpen er toch wel uit, dat
het een te?envaller is geweest: En we hooren, dat
het dit jaar nog niet veel zaaks is geweest. Menige keer wordt er een „trek"
ïedaan, zonder dat crook maar iets
rtsch in het net achter blijft. Het kiellere grut blijft er niet in. omdat de ma■en daarvoor te groot zijn, en de groo,ere laten zich doodleuk niet
zien.
„Aleen vanmorgen hebben we wat
teluk gehad. Twee flinke en een kleintje.
Ye staan er bij als de vangst van dien
norgen gewogen wordt en alle knechts
an de zalmzegenvisscherrj ,de Koe:oek" staan vol belangstelling rond de
"ascule. Druk raden ze het gewicht. Derien pond is de algemeene opvatting. De
tascule zorgt voor de verrassing: ze
rijst veertien pond. Het
tweede exem"laar weegt twaalf pond en dan is er
log een kleintje van vier. Dertig
pond
a totaal, maar daar hebben dan ook
eel wat mannen een heelen morgen
oor gewerkt. Neen, veel zegen brengt de
egen de Tienhovensche visschers dit
iar niet. De strenge winter, ' die
dit
eer zóó lang de rivieren in de koude
ïtte kluisters sloeg, zal daaraan
iet heelemaal vreemd zijn. Ook in wel
de
leinere binnenwateren is de vischand daardoor aanzienlijk teruggelooen. En in de rivieren trekken heel wat
ander zomerzalmen naar c'_ paaiplaatm in Zwitserland, dan ander-* het ge-

—

Het type van den rivier-visscher, de
man, die de taal verstaat van wind
en wolk en en die leeft van de rivier.
(Foto Jac. Hezemans, Amsterdam.)

re Zwitserland, nou, dan schep je die
maar uit het net en je hebt ze. Zóó eenvoudig is het recept, maar zóó eenvoudig is het leven van den zalmvisscher
toch weer niet.
Zijn netten en zijn wal-installatie zijn
een kostbaar bezit, dat door één onhandige manoeuvre van
de visschers
zelf of van de op- en afvarende scheepjes ifi een ondeelbaar oogenblik verloren kan gaan. We maken één van die
zorgenvolle oogenblikken mee. Aan den
wal heerscht er even een nerveuze
stemming door, alleen de baas" blijft
er rustig onder, al wordt er links en
rechts van hem verzekerd, dat dat mis

.

moet loopen.
Het net drijft

over de

DE GROOTE TREK...
Inderdaad, het is een groote trek, om
den zegen van eenige honderden meters
binnen te halen. Gestadig is dc breede
kurklijn tot voor het terrein van de
visscherij gedreven. De mannen in de
roeiboot aan de overzijde staken nu
het trekken en steken snel den stroom
over. Zij brengen de lange lijn mee, die
door een paard snel aan de kolossale
spil wordt opgewonden. In drie versnellingen gaat dat, groot, zoolang alleen
de lijn nog maar wordt gespannen,
kleiner, naarmate het stuk van het net.
dat moet worden bijgetrokken grooter
wordt. Zwaar spant, de ruin zich in den
tredmolen en de vonken ketsen van het
ronde steenen straatje, dat hij voortdurend omloopt. Langs den oever hebben de mannen inmiddels het andere
einde van den zegen bijgetrokken en
traag drijft nu het geheele net, met de
uiteinden stevig aan den.wal gehouden,
dichter bij den oever. Een kleinere
gangspil, door een paar stevige menschenhanden voortgeduwd, trekt net
midden van het net snel naar den
oever, de eene helft van den zegen wordt
al weer in de boot gelegd, de andere
helft wordt op den wal gestapeld, klaar,
om eveneens in de boot te worden gelegd
voor den tweedei trek.
Naarmate het midden var het net ln
zicht komt, groeit de spanning bij de
mannen, die met hun lange laarzen tot
ver over de knieën in de rivier staan.
Maar het water binnen den boog van
het net blijft stil. Geen rumoerig bewegen wijst er op, dat er veel visch in zal
zitten. De laatste grepen van de mannen ln het net... één snoekbaars en niet '
eens een groote. „Dat is alles, baas."
Die eene snoekbaars is het resultaat
van het werk door tien tot twaalf menschen, het resultaat van een vol uur
werk. Maar in de verte drijft de tweede
zegen al weer aan, die door de tweede
ploeg is uitgebracht. Een uur later zal
die ook weer op de plaats van bestemming zijn ingehaald. Zoo gaan er 's morgens en 's middags, telkens als het vloed
is, vier trekken door de.rivier. Acht
trekken per dag door elkaar en als dan
de vangst matig i5....

*

volle,

»

bij deze kennis, dat de
inzegening met H. Mis van
hun huwelijk wegens omstandigheden is UITGESTELD tot I
Maandag 30 September a.s.,
te 10.30 uur, in de Kerk van
O. L. Vr. van Lourdes.
351
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Tot onze diepe droefheid overleed heden in den
ouderdom van 74 jaren, zacht en kalm, gesterkt
door de Genademiddelen der H. Kerk, onze lieve
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader
DE HEER^

flfl
fl
fl

Kerkbestuur van de Parochie

Prefect

St. Martinus,

■

van de Aartsbroederschap der H. Familie,

I

fl
I
I
I
I

schoonvader, grootvader

LEONARD KOREMAN I
echtgenoot van
CATHARINA
VAN AGTMAEL,

in den ouderdom van
55 jaar.

11
I

Heerlen,
firn
St. Josephziekenhuis, Bfl
Hulsberg, Kloosterweg 73,
18 September 1940.

ANNA M. H.

HOUX

II

I

De bedroefde familie:
I
Wed. Cath. Koreman- BM
van Agtmael. gfl
I
Valkenburg:
L. Koreman-Meers
I
en kinderen. I fl
plechtige
lijkdienst,
De
gevolgd door de begra- Ifl
fenis, zal plaats hebben I
op Zaterdag 21 Septem- Ifl
ber om 9 uur, in de Pa- IH
rochiale kerk van Sint |
Joseph te BroekhemValkenburg.

H

Bijeenkomst

Kerk te

aan

de

Broekhem.
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VOOR OPLEID"
VOOR DE„
PRAKT

fl

Nederlands \
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EXAMEN'

Boekhouden
Stenografie

I

KOSTELOOS.
Hiermede vervullen wy
onzen droeven plicht kennis te geven van het overlijden van den
WELEDELEN HEER

P. TH. THIJSSEN

oprichter der N.V. IJzer-

gieterij en Handel-Mij. v.h.
Th. Thijssen & Zonen.
HET PERSONEEL.
Tegelen, 19 Sept. 1940.
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Bij beschikking der Arron-

fl

dissements-Rechtbank tefl

Maastricht, ddo. 19 Sep- I
tember 1940, is het faillis- fl
sement van J. STAUDER,
schilder,
wonende
te
NIEUWSTADT.: opgehevenfl
wegens gebrek aan baten.|
|
Maastricht, 19 Sept. 1940.
Oude Tweebergenpoort lA.
De Curator.
II
Mr. G. J. Frans Huurman.|
4953 I
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„STUDIO"

Pon*'!

(Erkende
School)

Want deze scho**
noteerde reeds

2061
geslaagden
en plaatste dX
I Januari 1937 _\
leerlingen in «*l
betrekking.

I Handelsschool
Massale sympathie-betuiging voor het koninklijk paleis te Boekarest
ter gelegenheid van de troonsbestijging van Michael van Roemenië.
(Weltbild.)

II

„STUDIO":

(Erkende

Poot'

School)
is gevestigd

te'<ë

J

MAASTRICHT

Bourgognestraat _\
Wijk, Telefoon \W,
(Spreekuur:

Maa*!

en Dinsdag £s—rl
HEERLEN
Laan van Hövell
Westerflier 13,
foon 3079. (Spreeg

**
T»J!
f
.

uur: Donderd.

Vrijd. 2 tot 6 uUfj
SITTARD
Engelenkampstr. "
(Spreekuur: Maa"!.
dag en Zaterd»*
van 3 tot 6 utJ'-l

Intusschen is de vangst in een mand
.legd als een kostelijk stilleven van
lver,
met glanzend-zwarte, vlekken.
e Lekboot van vijf uur zal spoedig na■ren om de bocht, met een handige
anoeuvre zal een d r viss-chers zijn
"lieger" langszij brengen en de vangst
in boord geven ter verzending naar

ROERMOND
Bakkerstraat 20.

J

(Spreekuur Woefltf
dag van 4 tot 8 v\si

PRIVAAT- e* i

I CLUBLESSETJ

otterdam.

De O. L. Vrouwekerk te Hamm in Westfalen werd verwoet
door Britsche bommen.
(WeKbUd.)

VISSCHERSZORGEN.

Men gooit maar een net door de rivier
en haalt het op en als er toevallig een
iar zalmen zijn, op weg naar het ver-

WIJK-MAASTR

DE MEIKÖ]
I
fl Emmaplein 11 Tel»
I■
HEERLEN^

I

breedte
Neen, een goudmijn is de zegcnvisvan de rivier. In den vaargeul houden scherij
op onze rivieren niet. Is ze ook
de visschers met twee roeiboot jes de
geweest, maar onder deze omnimmer
wacht. Stroom-op en stroom-af nadestandigheden toch allerminst.
ren twee sleepen. Om die vrije doorHet zou voor onze riviervisscherij juist
vaart te geven, worden
er aan twee een gouden tijd zijn geweest, nu
de zeekanten steenen op de drijflijn gegooid,
visscherij tengevolge van den oorlog
op
waardoor het net
den rivierbodem
het grootste deel iam werd gelegd.
zinkt. De schepen moeten dan tusschen voor
Een stevige bliek of snoek zou in deze
de beide bootjes door varen, willen zij
dagen, nu er zooveel „vervangingsmidhet net niet beschadigen.
delen" zijn een niet te versmaden verNormaal gaat dit zonder eenige stovangingsmiddel zijn geweest voor kabelring, maar dat we dezen middag eenige
jauw of schelvisch.
nervositeit op den wal meemaken, vindt
De vangst op de rivieren is echter
zijn oorzaak, dat beide sleepen ongemaar héél matig en de keur-vis-scherij
veer tegelijkertijd de doorvaartopening
op zalm,
zalmüs nog altijd luxe
naderen. En bovendien zitten naast den deelt in
deze algemeene vangstarmoede.
op-varenden sleep twee „motorren",
Maar onze visschers zijn er de menzooals die op de vaart en bij de visscheschen niet naar om bij de netten te
rij heeten. De visschers
zwaaien waargaan neerzitten. Na iederen trek,
die
schuwend met hun vlaggen, de sleep„mis" was, gaat net net weer
nieumet
booten geven elkaar met een paar stoowe hoop te water. Als er visch wil
ten op de fluit een signaal, „de
baas" zwemmen op den breeden stroom,
op den wal verstaat die taal. „Nou komt
dan
brengt het net die wel mee.
het allemaal in orde!" De man heeft het
En ze rooken hun pijp en kijken naaigoed gezien, maar het was niet
heeleden
wind en naar de wolken. Die zeilen
maal zonder zorg, geeft hij toe.
een altijd eendere rust voorbij over
met
Maar hij heeft andere zorgen. Een zehet wijde landschap van de Lek. En de
genvisscherij als de Tienhovensche rivier, hun domein, vloeit als altijd
zee„Koekoek" is een heel bedrijf. Er zijn
waarts. Wat zouden ze wanhopen?

Vf

TELEFOON

I Kleine spruitjes O-1'
1 Jonge Worteltjes Oi'

I
I

11

STATIONSTRAAT,

H Fransche

Wij bevelen den dierbaren overledene aan in
Uwe gebeden.
Tegelen:
A. M. H. THIJSSEN-HOUX
Jean THIJSSEN
Roermond: Betsy JANSSEN geb. THIJSSEN
René JANSSEN en kinderen
Tegelen:
André THIJSSEN
Neliy THIJSSEN geb. LAUMANS
en kinderen.
TEGELEN, 19 September 1940.
De plechtige uitvaart, waarop U beleefd wordt
uitgenoodigd, zal plaats hebben op Zaterdag
21 September a.s., te 10 ure, in de Parochiekerk
van den H. Martinus. Bijeenkomst Venloscheweg 4,
te 9M_ ure.
GEEN BEZOEK.
EE_Ss

2.25 per zak

I
■Waf
eten wij val

Echtgenoot van
Heden overleed tot onze
diepe droefheid, voorzien van de laatste
HH. Sacramenten, onze
vader,
onvergetelijke

van'

FIRMA
’
I WED. LEUNB

I

Peter Theodorus THIJSSEN
Lid van het

*

—

I Prima hW
IAARDAPtf

4*

vangst

—

ZEGENVISSCHERU ERGENS OP DE WAAL.
Rappe handen halen het net
btnnen en met spanning" is het wachten op het laatste stuk, dat de vangst
(Foto Lennarts, Rotrmond.)
zal bergen.

IDENTIFIGA TIEPLI CHT

R. K. PERSOON

Het publiek wordt erop opmerkzaam gemaakt dat elk goed
ijkend portret van 3>/2 bij 4Vi centimeter thans voldoende is. leidende kantoorpositie, wil van betrekking
veranderen.
H.H. Fotografen dienen hun cliënten te helpen in alphabe- Genegen t. financ. deelname. Brieven onder no. 4952
he volgorde.
bureau dezer courant.
Van A t/m. M komt aan de beurt Zaterdag, Zondag en
andag. De overige letters een week later.
4932
De Burgemeester,
A. E. KERSTEN, 1. b. I

ADVERTEERT IN DIT BLAD

Hebt U Uw trein gemist?
Koop don gen „ö K I D0"

j

\PALACt
TEL. 5662

Het aou kunnen gebeuren, d__i V I
de vagende trein wew misloopt.

' ! ■^i
Z I^^
_^

Ontspanningsweekblad „OKIDO"

I Aan elk station 10 cent.

g

MAASTRICHT

TEL.

56* J

Vraagrt bijzondere aandacht voor
het buitengewone fllmwertc van

van onzen tijd en
hunne problemen !

menschen

I Bevrijding
■

I
I
I

I
in de z.g. Ost-West Achse bij de Brandenburger Poort te Berlijn.
rd onlangs aangericht tij ens dc Engelsche luchtaanvallen op
dc
Dttilsche Rijkshoofdstad.
iWeltbild-j
De bomtreehter

Genoodzaakt door den oorlog in het Westen verlaten Britsche troepen de Concessie
ra Peking.
iWeKMId.)

■

EEN TRI OME AAL SUCCES VOOR

■

BRIGITTE HORNEY
EN
OLGA TSCHECHOWA
OP HET TOONEEL
EEN

SENSATIONEELE A T TR ACTIE:

SELIN

's Werelds verbazingwekkendste equilibrist.

DAGELIJKS OM SEN 8 UUR

pc

JAARGANG. No. 216. TWEEDE BLAD

Limburger Koerier

- MAATSCHAPPIJ
MAASTRICHT

KV UITGEVERS
ÏEERLANDIA

—

GEWESTELIJK
Bommen

op Weert

Alleen materieele schade.
/

j

WEERT.
twaalf zy n

—

Woensdagavond om half
boven Weert zes bommen
omlaag geworpen. Deze vielen grootendeels in achtertuinen van perceelen aan
den Singel, welke om dc oude kom van
de stad loopt. De schade beperkte zich
tot het vernielen van ruiten en dakpan-

VRIJDAG

NIEUWS

klaar maken, en

__R

zouden dus ook later ge-

holpen kunnen worden.
Op die wijze kan men tenminste probeeren
allen op tijd te helpen, zoodat op 1 Oecober

ÏMABII
MAASTRICHT

aasde alle Maastrichtsche inwoners aan
hun identificatieplicht kunnen hebben voldaan.

H.H. BAKKERS!
De juiste BRANDSTOF voor Uw oven
kunt U krijgen bij:

I
I
I

|

I

■■

SNIP EN SNAP-SUCCES
vanaf Vrijdag 20 Sept. tot en
met Dinsdag 24 September :
wederom een groote verrassing op het TOONEEL
BEPPTE DE VRIES
WIESJE BOUWMEESTER
ALEX FAASSEN
JULES VERSTRAETE

SEPTEMBER

1940.

HOOFDKANTOOR : WOLFSTRAAT 11
Tel : Redactie er. Admin 4941 (3 lijnen»

foto's toch hebben moet. Ze zullen dus wel
afgehaald werden.
'
Maar, zei een fotograaf, het is niet leuk
ïns-sr Hadden ze ons hiervoor eeri& behoorlijk
tijd gelaten. Dan was het prachtig geweest. m^mmm^mi^^^^Himt—immmm^—^
Nu sta ik acht uren lang opnamen te maken
ik
en 's nachts ontwikkel ik maar en druk
Er mag

■

TELEF. 5513

brengt in voortzetting van het
geweldige

20

I

af. Naar bed kom ik niet tnesr.
dan al een aardige cent aan verdiend zijn,
als het zoo nog een paa_r dagen en nachten
door moet gaan, ben ik „kapot". Eergisteren
heb ik elfhonderd personen gekiekt!
maait*

De menschen vragen allemaal: Is de
foto Donderdag of Vrijdag klaar? Want,
dan moet ik mijn bewijs gaan halen. De
fotograaf garandeert, niets. Hij beweert,
dat iedereen te laait zal komen en dat
i e gemeente dan nog we! wat nieuwe
gelegenheden zal openen voor het krijgen van een identiteitsbewijs!. Wij hopen
het, want fotografen en publiek willen
wel. maar hot gaat niet.

I

I
I

I
I

(Recl.-adv.

no.

4903)

VLEESCH OP DEN BON

moeilijkheid hierin, dat de Spoorwagen meenen, dat de gemeente de tunnelverbetering

moet betalen. Het voorstel werd z.h.st. goedgekeurd.

Besloten werd voorts tot aankoop van een
voor verruiming van den
hoek Coriovallumstraat—Kruisstraat en van
een perceel met opstal voor verbreeding van
den Kaldebornweg.

perceel met opstal

We leven in een zeldzamen tijd.

Enkele bouwterreinen werden verkocht.

En zoo zitten we nu plotseling ook in
vleeschdistributie. Bij verrassing is
Het gemeentelijk autobussenbedrijf wilden deze nieuwe maatregel niet over onze
B. en W. overdragen aan de Limb. Tramweg
hoofden gekomen; hij hing reeds geruiEN NU DE MENSCHEN. Maatschappij. Dhr. Kramer vond de door men tijd in de lucnt en toch
de gemeente bereikte voorwaarden niet onBOSCHSTRAAT 28 Tel. 5444 (2 lijnen)
£n toch was het weer een maatregel,
De menschen. die er den tijd voor kunnen voordeelig. Het personeel is echter de dupe
nen. Persoonlijke ongelukken
rustig aan het goedkoopste adres geworden, omdat de arbeidsvoorwaarden genemen,
MAASTRICHT
die
die onze huismoeders finaal op den achvielen niet
uurtje op het trottoir gaan staan, of die leidelijk slechter zul'en worden.
een
zolder heeft gebracht.
tersten
voor.
half uurtje
drukke
en
voorwaarden,
in
een
elders
d.
dat
4323)
Weth.
v.
Ven
zeide.
de
(Recl.-adv. no.
Vier ons vleesch per week is niet veel
zijn er het best aan toe. Zij waaronder
plaats heeft, re- voor een gezond mensch, die niet tot het
willen wachten,
de
overdracht
werken hun moeilijkheid maar ineens af. Er delijk zijn, ook voor het personeel. De voor- gilde der vegetariërs behoort ('t wordt
zijn anderen, die dien tijd niet hebben, of waarde van den overgang van hot persoMR. TH. J. H. AQUARIUS.
BIJ
DE
AANLEGSTEIGER
BELGISCHE
die tenminste niet willen wachten. Zij halen neel is opgenomen in het belang van het nu een gulden tijd voor-deze organisatie!)
DOUANE.
gewees:
de strop. Er is iemand in Heerlen
personee',
niet in het belang van de ge- en gewoon is behoorlijke aandacht aan
1
Eervol ontslag als burgemeester
Bouw ervan wordt niet dringend geacht.
bij den fotograaf kwam. een tijdje war
meente.
Vn diner te schenken....
bij een ander
zich toen verveelde en het eens
W. moeten hierover echter nog een
B.
en
„Je moet er maar op rekenen", zei m'n
Indertijd is uit schipperskringen de wensch
Het
liedje.
cc
gin" probeeren. Hetzelfde
van Nunhem.
definitieve
nemen.
beslissing
geuit om den bestaanden aanlegsteiger in het
„dat er voortaan een paar dagen
vrouw,
man van drie tot zeresultaat was. dat de had
Tegen het voorstel van B. en W. tot het geen rundvleesch op tafel komt."
Maastricht-Luik bij den Belgischcn
kanaal
bij
gewandeld,
's GRAVENHAGE.
Heerlen
ven uur door
Bij besluit van den d-Miane-post uit te breiden.
open van 8 woningen aan het Hesselle„Nu zullen we eens zien" zei ik, „wie
fotografen de drukte had geconstateerd, maar p'ein en aan de Schoolstraat had dhr. Lintaris-Generaal van het departenien
Ci: verwek i.s gericht tot den Rijkswaterhad.
geen
foto
nog
hij
va.n Binnenlandsche Zaken, van 17 Sep.emdat
van
die beroemde deskundigen gelijk
woningen
bezwaren.
zijn
Het
de beste
jens
welke de kwestie in onderzoek heeft
zrjn er amateurs, die zich plots,
Dan
degenen die beweerd hebben dat
krijgt:
dé
gemeente
geboden
prijs
van
en
oer is. met ingang van 1 October 1940 aan genomen.
toch in de
herinneren dat zij voor een paar jaar
ook
zag
laag.
37.000,—
is
Dhr.
Kramer
mensch
niet tot de secte der vleeschThans is medegedeeld, o.a. op een vergadef
te
cic
mr. Th. J. H. Aquar.us, eervol ontslag verZij
hazulke aardige foto's konden maken.
huizen
wilden
behoort,
in
LINNE.
m
waarom
B.
en
W.
deze
ring
de
ver.
niet
of le andere groep, welke
van
Schuttevaer
eters
leend als burgemeester der gemeente Nun|l't <*en hoek bestoft en wel ie
len he
gevolg za! kunnen
verkoopen.
heeft, dat wij geen
gepropageerd
de'Rijkswaterstaat geen uitbreiding
fotografische
varsteevast
zij
zullen
dit
voorschijn
en
antwoordde, dat er een
van den
Weth.
ir.
Raodts
geven aan het verzoek tot
koopen
Zii
kunnen
missen."
kentje ze'f wel eens wasschen.
op deze woningen is gedaan. vleesch
bestaanden aanlegsteiger.
ontwikke- redelijk bod naar
„Vier ons vleesch per zeven dagen",
een film. Zij koopen een fleschje
spr.'s meening de woninEr is in de laatste maanden vrijwel geen
vooral
waar.
busje
fixeerzout.
Zij koopen een
vervolgde
mijn echtgenoote. (U ziet dat
laar
niet erg comfortabel zijn ingericht. In
meer geweest tusschen
Zij zoeken op zolder de bakjes voor
SCHEEPSVRACHTEN. scheepvaartverkeer
we
elkaar
heen praattent, „is een
langs
woningen
zouden
de
tijden
Nederland en België, terwijl de toestanden
normale
zij
meer
ontwikkeling. Dan ontdekken zij. dat
dc
zijn
per dag petonzeker
nog
gelukkig
zijn.
zóó
dat
men
bezit
half
ons-en-een-fractie
geen
gemeente
internationaal
dc
al voor een veel grooter bedrag hebben ge- Daarom
Van schepen, die uit Limburg
spr. de woningen van de hoofd en aan soep-met-balletjes hoef je
nier, weet. hoe de toekomst zich zal ontwikkeadviseerde
bij
de
van
de
toto's
den
kosten
kocht dan
len.
heelemaal niet meer te denken, want
fotograaf bedragen en zij gaan probeeren die hand te doen.
kwamen.
daarvoor heb je als je 't misschien nog
kosten te dekken. Dies mobiliseeren zij enkekennissen, die toch ook een
De voorzitter zeide, dat er in Heerwist, óók vleesch noodig'en als je
BBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBB'
en
le
vrienden
niet
ROERMOND.
Na de hervatting van he:
len woningnood is. De gemeente wil
hebbon. die ook niet bij een
plaatji
bouillon
van beentjes wil trekken, moet
Êe-heepva-artverkeer uit. het Limburgsche mijnzelf 150 woningen Louwen. Er is een
willen staan wachten en die worden
fotograaf
Vrijdag
beentjes óók een bon afPremière
20
voor
die
je
\É<m%^^(
fbied schijnen eenig-e malen gedeelten van
lelijke kans. dat deze plannen binmee gekiekt op dezelfde film ..tegen den kos..."
is
staan.
September
8
uur.
Ook
goedgekeurd.
js".
bij.
vrachten verdwenen te zijn. De Algemeene s
nenkort worden
ledereen ls
__Ï_W
a
_____________^_______
jawel- De fotograaf heeft nu we! wat an„Geef mij voortaan nou maar een apRijnschippersbond gaf tenminste een waax- e
cic gemeente in onderhandeling met
Fcpulaire prijzen van _J_g
= i
plannen
Le
amateur-filmpjes
volgens
dan
de
pel
bij 't ontbijt, — iederen dag een apcombinatie,
doen
af
drukeen
die
te
sch-uwiag, -waarin werd medegedeeld, dat het
ders
gekochwerkelijk
de
eveneens
de
man
van
hier
Rijkscommissaris
ken',
den
p
aoodat
van
houdt den dokter buiten de deur,
voor den tweeden keer voorkwam, dat
woningen zou bouwen.
spulletjes gebruik moet gaan maken, wat
150
Plaatsbespreking
kun je de portie vleeschwaren in vet
(H te
*"J de uitlossittg belangrijke manco's werden
dan
hij eigenlijk niet van plan was, omdat hij
omzetten", repliceerde ik vergoelijkend
vanaf 4' uur dag.
Vastgesteld. De waarde daarvan werd de be'fSL
fotograaf
als
de
de
veiliger
woningen
vond
aan
het maar
Dhr. Lintjes wilde wel de
ca>sa MABI.
„en dan is er toch altijd nog varkens«"effende schippers van de wacht afgehou""
afdrukjes maakte. Dc groote ontgoocheling de Schoolstraat verkoopen.
ontwik;
s slecht of de De voorzitter herinnerde eraan, dat wo- vleesch te krijgen; je moet de dingen
den. Op de charters komt de bepaling voor
vo'at Öf de
uiten gemaakt. ningen in den regel voor ac gemeente geen niet zoo pessimistisch opvatten, 't is imfilm 'ot' de fotogram
jDe schipper is verplicht connossementen te
komt geen en- gelukkig bezit zijn.
de
film
op
geval
in elk
"
mers toch maar tijdelijk
teekenen voor het gewicht, da* door ijkgoede pasfoto te voorschijn. En de tijd
aangenomen met 26—2
kennelijk te veel gekele
Het
werd
Gpname te
voorstel
Hiermede
had
ik
zal worden vastMaastrichi-Born
dringt!!
gesteld."
_WÊ\ "Sr***
zegd. „Jullie mannen" hoorde ik met een
nog stemmen.
De opnamen worden overgedaan. Met
Aangekocht werd tenslotte een perceel
De Alg. Rijnsohippersbond betoogt de noodboos accent antwooiden „hebt goed pragrooter zorg. Misschien lukt het nu. Intus- mei opstal voor verruiming van het hoekdie
zuinig
amateur,
wilde
arme
ton.
maar van een kikker kun je geen
is
de
Schandelerstraat—Eijmaelstraat.
schen
da/t de schipper vóór en na de
zakelijkheid,
(Recl.-adv. no. 4930) zijn en niet veel tijd wilde verspelen, meer punt
lading nauwkeurig oplet, of de ijkopname,
plukken en als ik geen vleesch
veeren
geld en meer tijd kwijt dan wie anders ook.
heb
weet
ik niet hoe een behoorlijk midnie vanwege den verlader geschiedt, wel heel
BURGERLIJKE STAND
Dit is het drama van de Septcmbermaand
dagmaal op tafel te brengen.
"Secuur plaaits vindt. Beter nog is het, op a
veel
■/■
z.
l_i__H_W'_-?f.«or.\ty.r_BJi jrm
Quaedvlieg-Bea.ujea*n
a
GEBOORTEN:
STROOPERIJ IN HET CANNERvari dit laar. Wij zu'.len er weer
„Ga dan eens naar de huishoudschool
*igen kosten een beëedigd ijkopnemer aan a
e Kampe d. Bruls-Klomparen-dis z. VoncBOSCH
>i'W_ialiiii>VrTNll
zieken hebben bijgekregen. En vcor het eer■
Wlfii
l
»l_a**MgfyjffifMFfrfM?M__B
z. om raad vragen, die weten daar best hoe
■
stellen, die, gelijktijdig met dien van den oa I
politie heeft procesverbaal opgemaakt, ste jaar zal dc pasfotomakerij een absolute ken-Thelem z. v. d. Zwaan-Heekmans
De
(^4*>rswiK
» tegen drie jongemannen van 18 en 20 -jaar werkloosheid tegemoet gaan. Voor her geval Osinga-Schceren d. Klijn-Kooi d. Scbeffler- je in deze merkwaardige tijden met wei?*ri*ader. den 'ijk opneemt. Maar dan is men B _____i__f\
mWmWwJ^
h
'*JS Mll>Vr-T3E__^-W,"
bewijs noo"r nóg niet. Ook op de losplaats moet hetoot d. Jazbinsek-Roebersen d. van Zon. nig ingrediënten toch iets goeds koken
wegens strooperij van noten in het Cannerwe na een jaar nog een dergelijk nog
is
het
wel
een
afverstandig
bosch.
Zarsen
di°hebben
d. Claassens-Rouwet-te z. De la Haije- kunt."
euvel
Selfde geschieden en daar scheen het
vol- Hamelers z. Meijer-Hovens d. Schlüperte
bewaren!
Anders
hebben
we
drtikje
te schuilen. Als bijzonderheid werd medegeHad ik daar nu maar niet op gezingend" jaar hetzelfde drama nogmaals, al zal Mahr d. en z. Lahaije-Bennenbroek z. KoOPRUIMING ONDER DE VENTERS
speeld!
manco's uitZe was finaal in dr wiek gedeeld, dat de bove
formaat.
d.
z.
Wie".v-Beaujean
gemeente-politie
De
heeft Donderdag nog het ziin in verkleind
Graat-Robeerst
sluitend, voorkwamen bij lossing te Amster„Wat die daar kunnen", zei ze,
schoten.
eenige personen aangehouden wegens het
land-DonckeT.s z. Pulcmi-Nitzrath z. Braakh Geheimzinnige vreemdeling'
Jj
dam.
d. Mu- „kan ik hier ook en ik ben niet van plan
Wijk met koopwaar, zonder dat
venten
in
d
Ritae-n-Jacobs
man-Sagenschneider
brengt onheil, haat en glorie
ze daarvoor de vereischte vergunning van
ris-Roberts d. Lindelauw-Janssen z. Beckers om mezelf iets wijs te gaan maken. Je
GEMEENTERAAD.
as op een Donau sleepboot ! ! u B. en W. hadden. Dc koopwaar, ni. pars d. van de Weijex-Caris d. van Zar.dt- krijgt voortaan een portie vleesch, die
V
ling, sigaren, sigaretten, chocolade enz. verd
d. Muller-vau Riet d. Linssen-Van- de distributie je toegemeten heeft en
Verbinflinpsweg
j—
Scliacsbergerwe :
MAASTRICHTSCHE ZINKWIT
g z. Schulz-Brui.is d. Siero-van Dalen d. daarmee uit."
j Avontuur ! Sensatie ! Climax ! f in beslag genomen.
Meezenbroekerwej;.
De wovan Calóenbrrg-Boscn d. van dsr Aa-van
ningnood.
MAATSCHAPPIJ.
a
a Tegen de venters ia procesverbaal opgePlannen
Wat moet een mensch toch meemaken,
Boxmeer d. Gruner-Wa^r.ci* z. van Mcorsel= 'm maakt.
aSI
het
bouwen
van
voor
lispelde
ik voor me heen en dat in een
SU
Herm&s
d.
woningen.
300
Buitengewone vergadering van
land
van
H.
melk en boter
Berger
HUWELIJKSAANGIFTEN*.
J.
DRIE FIETSEN WERDEN
OP HET TOONEEL:
arb. en Basüaans M. G.*, Hur.dscheid J.
we het bij wijze van afwisse„Kunnen
MEEGENOMEN
los
aandeelhouders.
H. M. E. huisschilder en Houben H. M.; Wacling straks niet eens met een paardenSurveilleercnde agenten van politie hebraad. Tot lid van het. Burgerlijk ArmbeF. geneesheer en Haas L. L.; Groen R. biefstuk doen?!-, zei ik om 't weer goed
in den nacht van Donderdag op Vrij dag- stuur werd herbenoemd dhr. H. J. 11. Lo- ker.s A.wijzer
MAASTRICHT. In de buitengewone veren Smit C; Straatman A. mijnw. te maken,
gister.
dat
was
rijwiel,
neergezet
een
voor hotel
..of met een schapenbout. En
M.: van der Ven M. C. broodNijsten
en
A.
fca-liering van aandeelhouders der MaasDF
en
een
OROOTE
VERBINDINGSStationstraat,
Rosier in de
je kunt toch altijd nog kip koopen ook",
Vos
M.;
en
van
Essen
C.
F.
J.
kanbezerger
WEG
is
ir.
J.
Maatschappij
trichtsche Zinkwit
de eigenaar had laten staan vcor een
<-d. en vian Meulenbrouck H.: Mertens J. zei ik, „om van geiten-klapstuk nu maar
Dagelijks om 5 en 8 urn*. | welke
Miriand, directeur-generaal van deze maathuis aan de Duitsche Poort, meegenoinlompsnband..
en Meijers E.; Koning J. A. niet te spreken.
B.
W.
een
crediet
van
rond
vroegen
en
"
op het politiebureau opgeborgen.
"chappij, tevens benoemd tot beheerder.
„Eet jij voortaan nou maar geen
*T>_ï*3
107.000,
voor den aanleg van een ver- hulpkommies bel. en Lambers M. J.; Steiner
|BBBBflaBBBBBBB_K'^:87?'?r
Beide fietsen werden onbeheerd en 0
en
Boer
R.
mecanicien
J.
M.
bindingsweg
Schaesbergerweg
meer",
van den
naaivleesch
zei m'n eega, „da's nog
(Recl.-adv. no. 4919) gesloten gevonden.
HUWELIJKEN: Jooster. J. P. geh. met beter voor je rheumatiek ook en dr is nog
Vrijdagochtend in alle vroegte is nog een den Meezenbroekerweg. Dhr. Lintjens vroeg
geh
H.
Mrsz
met
Görtzen
M.
O.rijwiel aangetroffen, onbeheerd en nist- naar dc wijze, waarop het werk zou worden Schcbert
nooit iemand van den honger doodgeRUSTEND-PASTOOR
C. A.; Samson A. geh. met v. Dijkhuizen G. gaan."
uitgevoerd.Worden de loonen van de Heideaan
de
afgesloten,
Alex.
Battalaan.
geh. met Alberts M.
S.;
de
Schrooten
H.
F.
R.
J.
Spr.
vestigde
ROTTERDAMMERTJES NAAR HUIS.
uitbetaald?
maatschappij
Ook deze fiets is naar het politiebureau
Daar stond ik.
J. A. KUSTERS
de eerw. broeders J; Dijkman A. H. W. geh. met Steinbusch M.
gebracht, waar de karretjes nu
wachten, aandacht op het feit, datinrichten.
Een hartelijk afscheid aan den trein.
Hebt U thuis óók van die leuke geIn verE. Feijen M W. L. gen. met Boers C. J.; Del
opnieuw gaan
hun
tuin
eigenaren,
hun
ten
tot
koste van een begewenscht Tin P. A. geh. met Radix A. v. d. Linden H. sprekken gevoerd?
EINIGHAUSEN. In zijn reboortedorp
is
liet
misschien
band
daarmee
rijwielen
keuring,
hun
kunnen af hale:*.
t-nnghausen, gemeente Limbricht, werd Donde ruim veertig
Donderdagmiddag zijn
het, stamriool van de Oliemolenstraat tot de geh met Ponsen M A. J.; Bruijstens J. geh.
Maar er zullen ook huishoudens zijn,
derdagmorgen ter aarde besteld de Z. E. Rotterdamsche kinderen, die sedert 15 Auguste maken. mr: Kasterm ans A. H.; Leijdeckers A. J. geh. waar moeder de vrouw zegt: „Vier ons
Gasthuisstraat nu reeds in orde tunnel
«eer Jan Andries Kusters, rustend pastooi, tus in Maastrichtsche gezinnen een vacant _eDE TANTE VAN CHARLET
aan met Nieuwhof M. G. J.
Dhr. Kramer vroeg naar den
vleesch per
vooi ieder van ons;
oie op 68-jarigen leeftijd in het St. JozefSTERFGEVALLEN. Delarosette Pieter Jo- waar haal ikweek
tijd hebben doorgebracht, naar huis teruggeden Schaesbergerweg, die' veel en veel te
„Het Haagsch Tooneel" in de Mabi.
het geld vandaan? Zooveel
echtgt.
Deguelle
te Maasbracht overleden is, waar keerdoud
68
van
Hubert,
j..
S.ast.huis
klein zal worden.
"".l m zijn emeritaat zich belast had met
Er i.-. een opleving m de belangstelling voor Weth ir Raedts antwoordde, dat B. en M. C; Wicrs Petrus Joseph Johannes, oud hebben we nooit gebruikt!"
In de drukte van soldaten op het Maas?e zielzorg der bewoners van St. Joost- trichtsche station vormde dit vertrek een
Wie daarnaar luistert, vergaat het
ccl, hetgeen vcor de directie van de Mabi W. nog niet hebben beslist over oe vraag 71 j. echtgenoot van van Beek M. C. E. Schlüent en Brachterzij.
mopperen
wel.
gebeuren, dat zoo geheel ver- aanleiding is geweest om gedurende de vol- of het werk door de Heidemaatschappij zal per Frans Joseph. oud 1 dag.
en
intiem
apart
regen tien. uur werd het stoffelijk overhet militaire geroezemoes, verbonB. en W. voelen meer voor
schilde
van
worden
gemaakt.
week
in
theater
door
het
e
haar
bekende
schot door een dertigtal geestelijken en den aan de grauwe werkelijkheid van dezen
door eigen arvele parochianen van Einighausen, van KoHaagsche tooneelgezelschap „Het Haagsch uitvoering als normaal werk
het stamtijd.
plannen
inzake
Op
beiders.
de
tooneelvoorstellingen te laten gemngsbosch, van St. Joost-Brachterzij opgeR K. Bond voor Groote Gezinnen te Rot- Tooneel"
riool 13 uit den Haag nog niets vernomen;
wacht voor het woonhuis van de familie De
voor
de
vacantie-uitstapje
ven.
Amstenrade.
terdam, dat dit
alleen bij het aanhangige weggedeelte
KERKELIJKE DIENSTEN.
Reinartz-Kusters, en na de inzegening Rotterdammertjes
had voorbereid bleek ook
Van Vrijdaig tot en met Woensdag 7.
willen
B. en W. vooruitloopen op de stamDe uren. waarop op Zon- en werkdagen ln
>"" de parochiekerk begeleid,
naar
waar de H.K.
met het Maastrichtsche comité de noogezelschap opvoeren een onderhoudende en riooipiannen. Over de tunnel is reeds eerde kerk van Sint Jan-Evangelist de heilige
Heer Deken Terstappen de plechtige Re- thans
Xicuw vaandel.
Naar we vernemen, zai
hebben getroffen voor daverende klucht „De Tante van Charley", der met de Spoorwegen onderhandeld. Spr. missen
beginnen, zijn gewijzigd. Op de harmonie ..De Nederlanden" binnenkort
zullen
quiemmis opdroeg met assistentie van drie dige voorbereidingen tereis
kleinen,
wier
der
veilige en vlotte
Zondagen zijn de H. Missen om 7, 8, 9. 10 in het bezit zijn van een nieuw vaandel. Het
welk stuk ook docr de film, welke ernaar ge- voelde wel voor verbetering
k'asgenooten van den overledene, n.l. Pas- een
leeftijd varieerde van zes tot veertien iaar.
De voorzitter zegde toe, dat in de comna 11 uur.
werd,
groote
toor Bernegau van Munstergeleen (diaken).
maakt
een
voor
de
Roibekendheid
heeft missie over de wijze van uitvoering nog -»1 en kwartweek
word-t vervaardigd in het atelier van de Eerw.
Bij den specialen wagon, welke
zijn de H. Missen om 7, half Zusters Franciscanessen te Maastricht.
Pastoor Ritzen van Nuth (subdiaken) en terdamsche
gereserveerd, was verworven. In de hoofdrollen spelen Alex worden overlegd. Bij den tunnel ligt de 8 In de
kinderen
was
Pastoor Derckx van Heerlerheide (presbyen 8 uur.
Faessen, Wiesje Bouwmeester, Beppie de
het een drukte van belang: hartelijke woordter-assisténs).
pleegCilly
Bach,
De
Vries
terwijl
benadrukt.
en
Jules VcrstraeVóór de absoute herdacht Deken Ter- jes werden geroepen enlang
deze grootestads- ten de regie van de opvoering leidt.
stapp m( t een
en vleesch zijn reeds maatrege en genomen.
woord den overledene ouders, die viif weken
kindcren hadden verzorgd en vaak ook verDs volgende week zal er dus in de Mabi
*n wees op zijn vele verdiensten als priesDiverse klachten van arbeiders of groepen
ter, in 't bijzonder voor het Jeugdwerk, maar troeteld, konden ook nu hun bezorgdheid voor geer. film gegeven worden.
van
a rbeiders over de extra-ransoenen zulv ooral als bouwpastoor van de nieuwe kerk aPcrlei kleinigheden niet op zij zetten.
worden
nagegaan.
len
w Koningsbosch waar Pastoor Kusters van
De jongens deden, in het vooruitzicht van
in dienst bij de W. I.
Door
de
arbeiders
lawaaiengextra
druk
en
reis,
de gewichtige
1920—1931 het herdersambt uitoefende. Van onverschillig,
besproken.
vakopleiding
en
toonen
particuliere mijnen
meisjes,
hoogbij
bij
met
M.
aannemers
terwijl
Pensioenen,
de
of
allen vroeg spr. een hartelijk gebed voor den
van opwinding, druk gebaarwas de klacht geuit, dat hen over 16 en 17
overledene.
roode wangetjeskreetjes
slaakten.
Augustus de extr
Aanwezig waren o.a. Deken Haenraets, oud- den en schrille
De distributie. De vervoersmoeilijkheden.
Professor Lemmens en de rust. pastoors
Vijf weken in een gezinsverband, dat a.es
was verstrekt.
Drummer en Schrijen, allen te Sittard, bur- in het werk stelde om het den kleinen geDe directies verklaarden hieraan een ruigemeester Meeuwissen van Echt, Pastoor zellig en prettig te maken, gaan niet onbede
eerop
niet
toepassing te hebben gegeven. Alleen de
zaak
misschien
Mijnwerker":
Hoewel
deze
me
Wij
..De
Knops van Koningsbosch en verscheidene roerd voorbij aan de leden van zulk een faI^zen in
Allemaal
tot de taak arbeiders die slechts zeer onregelmatig in
op
plaatje!
een
Contact-Comook
uitsluitend
de
ste
en
niet
vergaderde
plaats
jl.
Maandag
geestelijken uit het land van Sittard en miliekring:
er was vreugde èn gedruktheid,
van Echt.
missie voor het mijnbedrijf.
van de miindirecties behoort, achten de vak- dienst zijn. hadden deze toeslag niet ontpleegouders als pleegkinderen.
Werkloosheid in dc pasfotobranche voor
Op verzoek van den overledene werd ook zoowel bij
zaken
vreugde
de
enkele
besproken
organisaties ze toch van zoo groot gewicht, vangen
blijkbaar
kinderen
lieten
Allereerst
werden
De
tenminste een jaar.
De geduldige
aan het graf niet gesproken.
spoehet
aan
Ze verklaarden zich echter bereid indiviop
vergadering
de
vorige
dat zij ze meenden te moeten aansnijden.
over de reis en het vooruitzicht
welke reeds in een
klant.
zoons dueele gevallen nader te onderzoeken.
deel
immers
voor
een
dig weerzien van ouders, zusjes en broertjes
orde
Het
betreft
hier
gesteld.
waren
Het is me wat met die ..aftrekkeriej"
zei Dit betrof de tijdelijke verhooging van de van mijnwerkers en het lijkt een groot soEen kwestie van groot belang voor vele
irder wegen dan het afscheid van hen, j-n* een oud mannetje,
zoo maar op straat.
hartelijke
besteden.
betrof het vervoer van en naar
mijnwerkers
van
de
te
uitbouw
werk
hieraan
aandacht
die wekenlang bezorgde, goede en
heb
verderen
ciaal
pensioen
Ik
minstens een half uur meten wachen den
van
pleegouders w*aren geweest.
de
beteekenis
mijnen.
en
arbeiders
erkenden
de
ten. En heet dat het er was!
De directies
samenwerking van werkgevers
Er was bij dit afscheid zoowel een traan a's
Den laatsten tijd zijn er nog al wat arbeiDat zijn de m-zuchfang-ein, die iedereen oo in het mijnbedrijf.
deze aangelegenheid, weshalve ze bereid bleeen lach!!
nader
te
organisaties
hst oogenblik slaakt. In de volgepropte ruimaangenomen, waarvan verschillenden
met
de
ders
De behandeling van deze beide zaken bleek ken deze zaak
De lach echter overheerschte. óók bij de ten der fotografen on soms
geen
plaats
kunnen vinden in de autobussen,
FOTO'S VOOR IDENTIFICATIEonderzoeken.
opgeschort.
te
moeten worden
ouderen, die zich de opwinding der kleinen
SUa" Öe mensch^ a!s harinverzameld,
aangezien
BEWIJZEN.
waardie
veelal volledig bezet zijn.
worden
stijging
gegevens
van
Er zullen
Ook werd gesproken over de
best konden indenken.
deskundigen uit t
gunstige jaargetijde kunmet
enkele
Gedurende
het
mijnwerde
de'
deze
zaak
op
oogenblik.
dat
voor
na
En zoo was er
het
de levensonderhoudskosten
De eischen zijn wat soepeler.
per fiets bereiken, doch
dezen
hun
werk
zal
bekeken.
nen
lange
worden
trein zich in beweging stelde om de
van de bedrijf nader
LANGS DE FOTOGRAFEN. kers in verband met de beëindiging
in de herfst en zeker in den winter wordt
Blijkens een advertentie in dit blad zijn treinreis naar Rotterdam aan te vangen, een
Sept. a.s.
Vervolgens werden besproken enkele aangeop
30
geldende
loonovereenkomst
Bij de fotografen moet-je
kolenvoor- dit uiterst bezwaarlijk.
betrekking
op deze dagen De directies
de eischen. welke m deze stad werden ge- oorverdoovend gejuich, geroep, geschreeuw,
met buitenissi^edei.
beken bereid de bestaande legenheden met mijnwerkers.tot de
steld aan die pasfoto's, ncadig voor het klaar- dat het, hortend stooten van de wagons over- met
aankomen Zh°en loonovereenkomst
te
In verband met de beperkte vervoergelevoor
de
September
ziening
ook na 30
5" nauwel"k
maken van de iden-tificatie-bewijzen der be-' stemde.
blijven hun deputaatkolen genheid per autobus werd het wenschelijk gestijging
je ie oeKijKen. laa.
de
Deze
laatsten
van
vraagstuk
Eenige
jongens
in
Rotterdamoudere
het
staan om met ie te r_ri- continueeren. Het
''olking, wat _sot-pe*«r gesteld.
acht het geheele vraagstuk van het mijmversche gezelschap bleken zich den Maastricht- ten. Zij hebben zich met ziel en "cnaam
door de di- ontvangen buiten de distributie om.
lichaam a-n
aan der levensonderhoudskosten zal
pasfoto
de
moeilijk- 'kersve-voer nader onder de oogen te zien.
ijd
Elk goecl-gelijker.d portret van 3V« bij
s verkocht
er
goed ten nutte te hebben
gewezen,
sehen vacant iet
hun
dat
op
hoopten
Ze
Er
werd
echter
recties nader worden bezien.
4' 1 c.M. zal voldoende zyn voor den op
gemaakt en zetten uit volle borst het „Waar
De directies waren met de vakorganisaties
zienswijze nog vóór 1 October kenbaar te kun- heden ziin met bei rekking toj het vervoer.
bgÜ^ te
1 October a.s. in te voeren identificatie"in 't bronsgreen eikenhout" in.
wordt
op ,<*8 fotografen, die nen
overtuigd van het belang dezer aangelegeningeperkt,
:s
stherk
Nu
't
autoverkeer
w„!
plicht.
maken.
Het was een spontane, veelzeggende dank- nu wel weer
heid en zegden toe ze nader onder het oog
betuiging van deze kinderen,
Door
de vakorganisaties werden nog enke- het voor arbeiders die ver van de mijn wodie daarmee
foto
betrekken,
STaaf■
het
aan">e drukte bij de fotografen in onze stad ondubbelzinnig en welluidend getuigenis ga- handig
<M*
te
zien.
moeilijker
hun
kolen
te
gesteld.
wiv,
nen
h
b6Urt een bom dvi' le andere zaken aan de isorde
is zoo overstelpend, dat voer honderden menBesproken werd ook nog de verlichting van
ven van hun erkentelijkheid voor al hetgeen ten. Er
wel die van de vakgezien het vervoer met kar en wagen veel
Een
zaak
belangrijke
*olnmiSen *"el een opleiding.
kapitaaltle
senen ds grootste moeilijkheden kunnen cn-t- zij in Maastricht hebben mogen genieten.
de badlokalen. In verband met de luchtbeduurder wordt.
Na
den slechten
-staam, omdat zij niet op tijd hun pasfoto's
De pleegouders en de Rotterdamsche ou- zomer, waarin
aangedrongen scherming zijn ook daar verduisteringsmaat11/
er
geop
In
werd
op
eurs
werd
er
dit
verband
vakorganisaties
het Pieker. *zoo
Namens de
fcwimen krijgen. Wij vernamen reeds, dat ders van deze kleinen zul"en ongetwijfeld
,Bma
er
te stellen hun regelen moeten worden genomen. ' Hier en
zu echte *- -1 wezen, dat bij de ambachtsscholen, met na- de arbeiders in de gelegenheidsamen
sommige fotografen nu reeds met zooveel benog wel in schriftelijk
en ook persoonlijk
te laten daar b'ijkt dat ongemak te veroorzaken.
stellingen overrompeld zit.cn. det ze geen contact blijven, waarbij zij dc belevenissen
me bij die te Heerlen, de laatste jaren hon- kolen van enke'e maanden
e
e'rken aU paarden' derden leeringen wegens gebrek aan plaats- afhalen, zooals dat op sommige mijnen reeds
afdrukken voor 5 October kunnen garar.dee- van prettigen en misschien ook wel onaan- Van
Medegedeeld werd. dat deze zaak reeds de
genamen aard van dezen vacantietijd levenren. De wa
| bui gemeester van Maasken zii hm «"f= vroe S tot s avond-s laait raa- ruimte moeten worden afgewezen.
geval is. Ook werd gevraagd na te gaan I noodige aandacht heeft en dat getracht wordt
het
dig
tricht, heeft, daarom tor de fotografen het
zullen kunnen houden.
Pakt viM slacht"
tegeliTo'
Velen blijven dan nog een of twee jaar of het mogelijk is op enkele grootere stations bezwaren zooveel mogelijk te ondervangen.
p
dringjeaid verzoek gericht hun "cliënten te
Aan beide kanten, in Maastricht èn in Rotna de meer
Tenslotte werd nog aandacht gevraagd voor
uitgebreid lager onderwijs volgen, an- een kolendepót te vestigen.
2
2al bakken. hjj
helpen in alfabetische volgorde. Daarbij moge terdam, zal in de betreffende gezinnen de CT-ehriii_-* lt,W w ,
De ander
1 oestei- Hij
de toepassing van de verlofregeling voor de
eraan herinnerd woi_len. dat Zaterdag, Zon- herinnering aan deze vijl' onbezorgde weken,
deren kiezen noodgedwongen een ander vak
De directies zullen ook deze zaak nader ondag en Maandag in <fe Dominicaner-kerk aam die ook Maastricht aan de Rotterdamsche hij Wekt
'gedemobiliseerden. Deze zaak was reeds eerdat hunner keuze, terwijl weer anderen derzoeken.
Vaï STOot l"ï>en en dan
ds beurt komer voor het laten klaarmaken jeugd mocht schenken, lang. jarenlang, behier of daar arbeid aanvaarden waarvoor
Inmiddels werd den arbeiders in overwe-j der met de directies besproken, waarbij wero
van identificatie-bewijzen, al degenen, wier waard blijven als een daad van prachtige uit de films
ging gegeven met enkelen samen hun kolen ■ medegedeeld, dat een regeling zou worden
,ten. minst'B geen vakkennis wordt vereischt.
£"
familienaam begint met A. tot en met M. naastenliefde en liefdadigheid.
ZIJn
klailten
maar
losVnVr,_Tr,
uit de
Die toestand is niet in het belang van de per kar te laten halen ofwel ze met enkelen getroffen waarbij zooveel mogelijk met de
«*>
Al deze personen moeten dus het eerst geDe
fotograaf
laat
ieder
verlangens van de organisaties zou worden
vooruit
betrokkenen
en ook niet in het belang van de gezamenlijk per trein te laten verzenden.
holpen worden bij de fotografen.
WACHTDIENST
De ander kiekt
ieder die er
streek.
is dit in het belang van het
Enkele kwesties met betrekking tot de dis- rekening gehouden.
Ds towonens, wier namen beginnen met de 16 tot en met 22 Sept. van 5.30—9 uur n.m gekiekte
Evenmin
s en de
rdnik3?
letters N. tot, en met Z„ behoeven pas een dhr. P. v. d. Dijck, Hertogsingel 53, Tel. 4754] Hij speculeer*
a ek?
De organisaties vroegen thans naar den inkomen
"boeken. mijnbedrijf. da t er toch ook de voorkeur aan tributie werden vervolgens aan de orde gem !"„ a'a'r,.,
(Recl.-adv.
identificatiebewijs
geeft zijn vakmenschen uit de eigen streek steld.
4719)'
later hun
te laten
no.
I*^1*^
houd
van deze regeling. Ze za! aan de orgaklanten
op het feit,
dat de klant deze te kunnen recruteeren.
Ten aanzien van het extra rantsoen 7oep nisaties worden toegezonden.
■

Fa. JULES SCHAEPKENS & Cis

—

.

VERDWENEN

—

l ROYAL MAASTRICHT I

_
_

**

_

-

de

—

SHf^^^

1

GEEN FILM,
MAAR TOONEEL]

'

-

IMiklcit

— —

\

—

HET AUTOBUSSENBEDRIJF.

ÏTKE CORELLI'SI
'

’

BEGRAFENIS

...

—

—

_.

Hoensbroek.

—

en

_

DE BELANGEN DER MIJNWERKERS

HEERLEN

-

—

MAASTRICHT

"to-T%£L

"*W oZ

ff

zo?n

£^J«

aanVeoLkt
aïïtaSSSJW

ve"-Pnd^l
MTSa^"»
'f mórg!nfvS totW-

S
ontwikkefinf °e?^Dn.laa^
e-^t
**"
heef^n
S*e"ln SSm
ufS
staki-S
i^—J

Ele tricteitsbedrijf
van

kennen?
C?

mo^^«TfT ?

er*" Tet fei^l^

1

~eene

"

LIMBURGER KOERIER VAN VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1940

KERKRADE

gewerkt, dat, gezien de reputatie

AFSCHEID ONTVANGER P. EVERS
vernemen, dat dhr. P. Evers, wien met
ingang van 1 October ontslag is verleend als
ontvanger van het douanekantoor Holz, op
30 September afscheid zal nemen van het
wij

personeel.

PASTOOR HONéE
De Z. E. Heer Honée,
die 29 dezer als
pastoor van de St. Catharina-parochie (Holz)
zal worden geïnstalleerd,
voorloopig zijn

van

medewerkenden, van vlot-humoristischen de
aard zal
zijn. Als we de namen noemen van Sef Cornet Wiel Seelen en om niet te vergeten den
geboren conferencier Fr. Priem, die allen
n" sporen in den afgeloopen winter verdiend
hebben, dan behoeven we er niet
aan te twijtelen of er staat ons een genotvolle avond
te wachten. Waar de opbrengst van
dezen
avond te goede komt aan de af dee'ing Venlo
van het Roode Kruis, daar is het een aansporing te meer om dezen avond bij te
wonen.
GEVAT WEGENS PRIJSOPDRIJVING.

De winkelier H. op den Kaldenkerkerweg
zal
intrek nemen in het klooster der Zusters Urwerd Donderdag bekeurd wegens prijsopdrij«u men, in verband met de restauratie der ving. Zeeppoeder, dat
normaal zeven cents
pastorie, wegens mijnbouwschade
per pakje kostte, verkocht
hij voor voor veertien cents. Bij hem werden 72 pakjes zeeppoeder in beslag genomen.
LUCHTALARM
-wen verzoekt ons te wil'en mededeelen,
dat
bij luchta.arm niemand, die
H. J. PANNEMANS OVERLEDEN.
niet om dienstredenen verplicht is zich buiten
te bevinden
In
den. ouderdom van 68 jaar overleed
op straat mag zijn gedurende den tijd
van Woensdag het
oud-hoofd der school allhier
luchtalarm. Tegen overtreding wordt door
anr. H. J. Pa-nnemans. De overledene
de pontie met kracht opgetreden
was
een kundig en gezien onderwijzer, die niet
mmder
45
jaar
dan'
voor de klas heeft 6geBOND VAN KLEINHANDELAREN IN
staan.
AARDAPPELEN
GROENTEN
EN
FRUIT
Tot de onlangs opger.chte vergadering van
boyengenoemden bond zijn bereids meer dan
oO leden toegetreden

ten beantwoorden, zoo gaat
mr. Smeets het hart gegrepen. Hij behandelde den eenverder en hij wijst op de noodzakelijkheid vou-ctigsten man, op zijn eigen joviale wüze,
van de verzorging van goed drukwerk.
als een goed vriend en allen werden op verEen ander belangwekkend artikel is van trouwelijke manier met raad en daad bijgede hand van dhr. Joh. Miedema: „Hoe zijn staan. Spreker memoreerde, diat meester
de resultaten?"
Het spreekt wel vanzelf, Beuken twee idealen bezat. waarop hij trotsch
dat hierin de bittere omstandigheden, waar- wars en wel zijn werk en zijn huisgezin. In
in we verkeeren, tot mededeeling komen. __1I»_ twee is hh volkomen geslaagd; in zijn
De verwachtingen voor de Pinksterdagen werk niet alleen voor wat betreft het lager
waren hoog gespannen, doch daarin werd onderwijs, maar'ook in zijn landbouwcuraussen
een krachtige streep getrokken toen ons Met zijn vooruitzienden blik heeft hij de landland in -orlog kwam. Globaal laat het zich bouwers den weg gewezen, waarvan deze nu
aanzien,
dat het vreemdelingenbezoek in figuurlijk en letterlijk de rijpste vruchten
Noord- en midden-Limburg circa 25 a 30 kunnen plukken. Dat hij in zijn huisgezin geprocent is geweest van het te verwachten slaagd is, getuigen de drie zoons, die den
aantal. De hotels hebben het in het alge- hoogsten wetenschappelijke graad wisten te
meen niet slecht gehad, de pensions daar- bereiken. Ook heerschte steeds in zijn huisentegen wèl. Verder wijst hij op de actie, gezin de grootsite wederzijdsche liefde en ofw»lke ondernomen werd etc om te beslui- fervaardigheid. Niet alleen een goede vader,
ten met de conclusie, dat men ten opzichte maar een groot man is heengegaan; hy movrede. Ook de Burgemeester mr.
van het algemeen belang en met de oogen ge rusten in sprak
een dank- en afscheidsgericht op de toekomst, tevreden is over het Merkelbach
enorme resultaat, dat organisatorisch in onze woord. Deze zeide. dat hn' dhr. Beuken
provincie op het gebied van vreemdelin- slechts een paar keeren mocht ontmoeten
maar zijn figuur was hem bijgebleven en tegenverkeer in 1940 is bereikt.
Een aantal belangwekkende artikelen en genover een man, die zoo onnoemelijk veel
verslagen, wenken enz. vullen verder deze gedaan heeft voor de gemeente, zal hy de
tolk van een ieder zijn als hy namens de geuitgave.
meenschap dank brengt, voor al 't, goede, dat
zy van meester Beuken mocht ontvangen.
Nadat de Burgiemeeater er nog op gew*esen
had, dat hiervoor het loon in den hemel niet
zou uit blijven, bracht dhr. H. Beuken als oudste zoon, namens de familie aan allen een
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damucwoord.

JONGE MIDDENSTAND

In de vergadering van de kath. Jonge Middenstandsvereeniging werd de nieuwe gees-

telijke adviseur, kapelaan Friedrichs, geïnDe afgetreden moderator, rector

Ontslag ris onderwijzeres.

herinnering aangebodwi.

—

Met ingang
mej. J. Drees,
wegens huwelijk eervol ontslag verleend 'ils
onderwijzeres aan de lagere school van het
St. Vincentiusgesticht „Severen."

stalleerd.

Hennekens, nam afscheid;

van 1 October a_s. is aan

hem werd een

Des avonds had een familiefeest plaats
het lokaal F. Cherwin. Muziek, zang, voor-ln
drachten en speeches wisselden elkaar af

—

Verandering kemdlensten.
Met ingang van Zondag 22 Sept. a.s. zal de eerste
H. Mis beginnen om 7 uur; de tweede om
kwart na acht, terwijl de hoogmis zooals
altijd om tien uur aanvangt. Dit alles 18
verband met het verbod
van uitstralen
van licht.

SITTARD
POLITIE -ZAKEN.

Zekere S. werd door de gemeentepolitie bekeurd verdacht van strooperij met een wild-

Wegens het stelen van fruit en veldvruchten werden enkele personen geverbaliseerd;

zekere B. maaide zelfs het gras op het terrein van een ander.

Zijn loopbaan als onderwyzer begon hy te

Sevenum; na zijn Duitschen diensttijd werd
hij te werk gesteld te Venlo aan de Mosterdschool, aan de school op het Helschriksel
en
aan de Brosderscholsn. Verder heeft hij nog
les gegeven in het Duitsch aan de Rijks
H.B.S. alhier. Ook was hij leeraar aan de
gt-meenteiyke avondschool en wel meer dan
dertig jaren. Men kan
dus zeggen, dat hij in
Venlo bijna alle scholen gshad heeft.
De overledene, die ieders achting genoot,
was een harde werker. In 1937 ging hij met
pensioen. Slechts drie en een half jaar heeft
hij van zyn welverdiende
rust kunnen ge-

DE KOFFIESMOKKELARIJ.
In verband met de onlangs hier ter stede
aam het licht gekomen koffiesmokkelarij op
groote schaal is thans op last der Justitie
nog aangehouden en naaa het Huis van Bewaring hi?r ter stede overgebracht de teenlaar A. v. d. O. uit Ammerzoden.
die .r
bleek te zijn geweest van een
6
■partij van 400 kg. koffie, welke hier ter stede meten.
begrafenis
De
zal Zaterdag a-**. om negen
(tegen den prijs van f 4.— peT kg. voor smokuur in de H. Hartkerk plaats vinden.
keldoeleinden was aangebracht.
Van deze party wei-d reeds eerder een geVREEMDELINGENVERKEER IN DEN
ideelte in beslag genomen.
WINTER
Na
een
mislukt jaar.
UITREIKING DISTRIBUTIE-BESCHEIDEN.
We kuieren
De leider van den Roermondschen distribuzoo zoetjesaan den herfst
tiedienst. dhr. Den Rooyen, vestigt er de aan- binnen en... daar verschijnt het Septemdacht op, dat op Zaterdag 21 Sept. a.s tus- bernummer van de Vereeniging voor Vreemschen 9 en 12 uur v.m. gelegenheid bestaat delingenverkeer in Midden- en Noord-L.inom distributiebescheiden in ontvangst te burg in den vorm ,an een klein
boekje
nemen, waarvan de algemeene uitreiking Men vraagt zich, vóórdat men het geopend
reeds eerder heeft plaats gehad, doch nog heeft, af: moet men ons nü bewegen op
met werden afgehaald. Hiertoe behooren o.a. reis te gaan? De dagen worden al
korter
textielkaarten. toeslagkaarten textiel extra en het begint al aardig koel te worden.
zeepbonnen voor kinderen enz.
Neen
van reizen in het afgeloooen seizoen, dat om tweeërleid redenen slecht was,

—

komt dit

jaar practisch

niets meer.

Wat dan wel?
In de aflevering staat een artikel van
mr. Stan Smeets, getiteld „De winter in".
waarin hij de V. V. V.'s, vóórdat ze ingeslapen zijn, een ernstig woord heeft te zeggen. „Voor onze V. V. V.'s breekt thans een
bijzonder
drukke tijd aan", zegt hij en
TREK ER EENS UIT...
dan wijst hij op de voorbereidingen, welke
nu dienen getroffen te worden voor
Een gecombineerde cabaret-avond.
zomer van 1941, niet alleen, maar voorden
de
Al zal de kennis dan ook op het ruime toekomst in het algemeen Hij wijst op
plicht,
den
Nolensplein in stilte voorbijgaan, dat
dien de bestuurderen hebben
wi. toch niet zeggen, dat de Venlonaar ge- om zich te bezinnen of en hóe de bakens
heel en al afstand heeft gedaan van zijn oud verzet moeten worden;
of beter: alleen
volksfeest. We zullen het beleven, dat de ca- maar hóe.
fé s etc. de volgende week drukker worden
Nu is Vreemdelingenverkeer een vak. een
bezocht, dan anders en... .de lange rij van industrie, geworden. En evenals de voort„vastendagen op het tooneel" zal worden verbrengselen in een fabriek met zorg, verstand
broken door het Venlosche cabaretgezelschap en deskundigheid georganiseerd
.De Hutspot" in samenzwering met „The Me- worden. _;oo moeten wij met dezelfdemoeten
eigenlodian Singers" en het orkest van Harry Ver- schappen nagaan of laten
nagaan, hoe wij
hagen.
ons werk moeten doen om het aan de
Er zal een cabaxet-programma worden af- eischen van een moderne
techniek te ia-

VENLO

VOOR ONZE LEZERESSEN

HERFSTMODE

Houthem.

—

.

strik.

ROERMOND

Amby.

Verduistering.
Ondanks herhaalde waarschuwingen zijn er nog altijd personen, die er
niet toe kunnen komen, hun huizen afdoende
te verduisteren. Dit zich niet houden aan de
voorschriften inzake de verduistering, heeft
verscheidene inwoners een verbaal bezorgd.
Om verdere onaangenaamheden te voorko-

men zorge men voor

volledige verduistering.

Luchtbeschermingsdienst.

—

Wylre.
Gezien

de

weersomstandigheden, heeft het hoofd van
den plaatselijken luchtbeschermingsdienst
zich genoodzaakt gezien den dienst van den
kerktoren te verplaatsen naar het gemeente,

huis. Daar het uitzicht hier niet zoo goed

In de parochiekerk had de plechtige lykdSenst plaats en toen de zeereerw. heer pastoor tot gebed opwekte uit dankbaarheid voor
den overledene was dit de juiste uitdrukking,
Wftnit een diepe dankbaarheid heeft alle

WLM

ï'^^ré^^^

wmMm\kw

Keukenzout van Boekeloi 13 ct.'p. Ki
Hygiënisch bereid en werp*

EL9S9

LAATSTE NIEUWS

In hartelyke woorden dankte dhr. W.
Austen in naam van de jubilarissen.
Byzondere blyken van belangstelling en
sympathie ontvingen zy van de „Vriendenkring", die hun 'n prachtige pendule ten
geschenke aanbood; terwijl de jonkheid hun

AMERIKA EN DE

twee schilderijen overhandigde.
Zoo is deze dag voor de beide echtelieden
en de familie waarlijk een onvergetelijke
dag geworden, waarop de sympathieke jubilarissen zooveel blyken van. waardeering
en medeleven mochten ontvangen, als er
nog maar weinigen in ons dorp is ten deel

De Amerikaansche officieren
in Engeland.
NEW VORK. 20 September

gevallen.

—

naar Engeland?

MIDDEN-LIMBURG

New Vork. 20 September (D.N.E
blad P.M. verklaart uit bevoiegd'e
tieke kringen vernomen te hebb e'
Vereenigdie Staten overwegen, een a
inouderde"
duikbooten aan Engelan
woners steeds vervuld voor deze nobele fi.
Br schijnt hier sprake te z:
guur. Dankbaar zyn zij. diat hij zyn laatste
ZILVEREN RAADSLID.
rustp.aats in hum midden gekozen heeft. Als
Dhr. G. Mohren Koningsbosch vierde zijn ._s-klasse". waarvan Amerika 38
mrnrch en meester kon hij niet beter ham- zilveren jubileum te
die verkocht of ingeruild zouden
als lid van den gemeenteö"*'*sn Hy ruste in vrede.
den.
jubilaris
raad van Echt. De
ontving veel

Echt.

blyken

van

belangstelling,

o.m. ook

%

den

vian

De Amerikaansche verdediging
Burgemeester, de Wethouders en de raadsledm. Dhr. Molmen heeft op uitstekende wijze
W^HINGTON,
2ö September. (DJH
die belangen van Koningsbosch behartigd.
oorlog.
De
van
minister
Stimson heeft
Maar hü stond ook steeds de belangen der
inwoners uit de andere deelen der gemeent/e gedeeld, dat sedert net begin van
vliegtuigen besteld zy'n. In November 4
voor.
opnieuw 37.000 leden der nationale gaio|
GOUDEN PROFESSIEFEEST.
werkelijken dienst worden geroepen. Inj
DUITSCHE SCHOOL.
Zondag 22 Sept. zal in het Ursulinenkloos- tember zijn 60.030, in October worden 3i
De nieuwe Duitsche school, voorloopig in- ter te Echt Mère Bernarda (in de wereld mej. leden der garde opgeroepen.
gericht in het gezellenhuis, werd Maandag M. Maas) haar gouden professie-feest vieren.
Sprekende over het Amerikaansche
in gebruik genomen. Het ligt in de bedoeprogramma, zeide de minister,
ling eerlang met het bouwen van een nieuNederweert.
ineenstorting van Frankryk voor de
we school te Lindenheuvel te beginnen.
gevaren heeft doen ont^l
De bijen op de heide.
Ofschoon de im- nigcle staten
die wel gevolgen moeten hebben voor dM
jaar
hoopvolle
stemming
ieder
in
hunne
kers
R. K. V. V. QUICK.
„biekes" naar de soms verafgelegen heide- wap: ningsplannen.
Tot nieuw bestuurslid der R. K. V. V. Quick
verplaatsen, loopt deze handelwijze
velden
gekozen
j.
werd
Offermans.
dhr.
dikwijls op een mislukking uit. Ook dit jaar
heeft de heide niet gegeven, wat ze beloofde.
NIEUWE MOTORBRANDSPUIT.
Nationale monumenten in
De weinige zonnige dagen hebben de heide
B. en W. vragen aan den gemeenteraad doen verbloeien. zonder dat de nijvere diereen crediet van f 12.600 voor het aanschaf- tjes het zoete vocht er uit hebben kunnen
Afrika geschonden.
fen van een nieuwe motorbrandspuit, daar puren.
LISSABON,
20 September (D.N.8.) —1
de tegenwoordige niet meer voldoen. Reeds
Meer en meer blijkt, dat het reizen naar
hebben B. en W. de nieuwe motorbrandspuit de heide op hoop van zegen een blijvend fias- den aanslag op de voortrekkerstoorts te
aangeschaft m verband met de buitengewone co wordt. Zaak zal het in de toekomst zijn tcria en ac entwijaing der nationale gedj
tijdsomstandigheden en vooral met het oog meer rekening te houden met de kans op een teeker.en te Bloemfontein en Hai-rtsmith
op de luchtbescherming. In de raadsvergabehoorlijken oogst van zomerhoning.
ben aanhange_» van Smuts thans het l_t
dering van a.s. Woensdag 25 September,
trekkprsm-onument. dat in 1938 te Paait.
welke om half vier plaats vindt, komt het
onthuld, omvergeworpen.

MIJNSTREEK

**J
JuliJ

Geleen.

__VJJ

—

Zuid

Tegelen.

_
_\

—_

Duitsche aanvallen in den nacht.

BERLIJN, 20 September (D.N.8.)
in den afgeloopen nacht zijn de DuWl
luchtaanvallen op Londen voortgezet. ■
scheiüene havens aan Oost- en We__;
mede wapen- en andere fabrieken in vk
den- en Zuid-Engeland zyn gebombairdfll
Too middernacht hada-en " geen Britsj
vliegtuigen boven Duitschland of het

FINANCIE BLERICHTEN.

THANS VOLGT:

NAJAARSKUUR
maaltyden, veel groenten en vruchten, waarby alle snoeperyen en zoete gerechten streng verboden zyn.
Indien de weegschaal een alarmeerend gewicht aangeeft, zal men zyn hulsarte moeten consulteeren, want vetzucht kan allerlei
ongemakken geven, daargelaten nog, dat het
in het minst niet flatteus is, indien zich
vetlagen vormen op plaatsen, waar ze niet
hooren. Zeer af te keuren is het om op
eigen gezag te gaan dokteren en middelen te
gebruiken, waarvan de werking als „zeer afdoende" wordt aanbevolen. Als leek kent men
de samenstelling niet en weet niet hoe de
preparaten op hart, maag en Ingewanden
zullen werken. Het dieet zal zich in verschillende gevallen wy'zigen en meermalen
worden door een medicus gedurende een

soberder

bez<j

gebied gevlogen.

—

energieke toepassing

ST^J

*
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Vermageringsdiëeten vereiseken

(D.N-Bj
tw*

Volgens berichten uit Londen zijn

'Als rectificatie deelen we mede, dat J. de door Roosevelt naar Engeland
H. Austen alhier geboren werd en A. M. Lenstafofficieren generaal Emmons t
nerts van Meerssen afkomstig is.
generaal Strwsg naar de Ver
teruggekeerd om Roosevelt rapport
Oirsbeek. brengen. De leider der Amerikaansch*
Spcldjesdag.
Zondag zal alhier een taire missie, vice-admiraal Ghormley»
speldjesdag worden gehouden ten bate van nog te Londen.
het Vrouwelijk Jeugdwerk.
Ook oude Amerikaansche duikboot

is, zijn er meldingsposten in het leven geroepen. De bedoeling hiervan is, mocht er
b.v. in den nacht in deze gemeente iets voorvallen, waarbij de hulp van den dienst noodzakelijk blijkt, dan moet dit zoo spoedig mo.
gelijk gemeld worden bij den dichtstbijzijnden meldingspost en deze geeft dit bericht voorstel aan de orde.
dan onmiddellijk door per telefoon aan het
hoofd van den luchtbeschermingsdienst.
Wijnandsrade.
leder make dus gebruik van den meldingsEEN ONVERGETELIJKE DAG
dienst, die het dichtst bij zijn woning ligt.
Deze posten zijn door borden aangegeven en
Onder zeer groote belangstelling herdachzijn gevestigd bij :
ten Maandag j.l. de echtelieden J. H. Aus1. voor Wylré kom: Rijksveldwachter ko- ten en A. M. Lennerts alhier den dag, waarlonie; Hotel J. Didden; J. Mobers, Knip; op zij vóór veertig jaar
in het huwelijk
SCHUTTERIJ ST. MARTINUS.
Schreurs, Station; Hotel „De Pelikaan".
traden.
Schutterij St. Martinus hield, in verband
2. voor Etenaken: Slagerij Smeets;
Om acht uur 's morgens werd een plech3. voor Stokkum: J. Urlines, veldwachter; tige Hoogmis tot dankzegging opgedragen, met de bijzondere omstandigheden haar jaarditmaal met de
4. voor Ransdaal: dhr. Eussen;
waaronder de beide jubilarissen en familie lijkschen schietwedstrijd
windbuks. Na een spannenden strijd kon de
5. voor Scheulder: Z.E. heer Pastoor.
ter H. Tafel naderden.
voorzitter der schutterij de prijzen als volgt
Talryk waren de felicitaties, telegramHet telefoonnummer van het hoofd van
Luchtbeschermingsdienst
den
is no 316.
men en bloemstukken, welke de jubilaris- uitreiken:
1 J. Engels; 2 J. Peeters; 3 A. Lamers; 4 G.
sen gedurende den dag in ontvangst hadden Bongaards5 P. Schouwenbcrg; 6 L. Gieste nemen.
Mechelen. Als bij verrassing had de jonkheid van berts; 7H. Speetgens; 8 J Groenen; 9 M.
het dorp 'n smaakvolle versiering van Dekkers; 10 W. Cornet; 11 A. v. Eyck. 12 M.
Begrafenis meester Beuken.
Noten; 13 G. Hekkens; 14 H. Crouwel; 15 W.
Treffend en groen en bloemen aan de woning der feesgroot was de deelneming, toen dhr. W. BeuEngels. 16 J. Peeters; 17 J. Hovens; 18 M.
telingen aangebracht.
ken, oud-tooofd der school zyn laatsten tocht
van Oyen; 19 Th. Rooskens; 20 Snijders: 21
Onder
de
bezoekers,
vele
die
persoonlijk
door zijn steeds zoo geliefd Mechelen maakte. hun gelukwenschen kwamen
C. Speetgens; 22 Th Noten. 23 Chr. Leenen:
aanbieden, 24 J. Verbong; 25 H. Huys; 26 W. Bongaarts.
By wilsbeschikking van den overledene werd
burgemeester
we
den
ca den ge- Na afloop werd de avond in gezellig samenhet stoffelijk overschot van Maastricht, waar merkten
meenteraad op.
zijn doorgebracht.
hij de laatste twee jaai woonachtig was,
Als bekroning van dit schoone feest
ovemgebnacht en bijgezet in een stil hoekje bracht de
fanfare „St. Caecilia" 's avonds
van 't oude kerkhof, in de schaduw vam de om acht uur
een serenade, waarby zich
parochiekerk, waar ook zijn dierbare echtge- vrijwel het
geheele dorp aansloot.
eenige
noote voor
jaren begraven werd.
Dhr. J. van Kan
als spreker op, die
Nadat pastoor Jansen de absoute had ver- in enkele woorden trad
jubilarissen schetste
de
richt, sprak dhr. Mois, inspecteur- by het la- als populaire menschen, die ten volle aller
ger ond-erwys een afscheidswoord by de ge- sympathie en hoogachting
OFFICIEELE VALUTAKOERSEN.
Imopende groeve. Spr. achtte het ondoenlijk mers er is niemand in ons verdienen.
dorp, die teverNoteeringen
van de Ned. Bank op 19 Sept.
deugden,
al de
die den dierbaren afgestorvene geefs de hulp vroeg van de jubilaresse;
New Vork 1.88 3 16-1.88 9/16.
sierden ep te sommen. Hij was werkelijk een steeds was zy bereid te helpen. Als slot
Berlijn 75.28-75.43.
der weinige menschen, die om zao te zeg- uitte spreker den wensch, dat het
beiden
Brussel
30.11-30.17.
gen alle goede eigenschappen en deugden be- gegeven moge zyn na
tien jaar in een zelfHelsinki 3.81-382.
zitten. Hier sprak een oprecht vriend van den de gezondheid hun gouden huweiyksfeest te
Stockholm 44.76-44.94.
overledene en zijn woorden waren allen uit vieren.
Zuerich 42.84-42.92.

DE

OORLOG

Bankpapier:
New Vork 1.861/^-1.90 1/4,
Brussel 30.08-30.20.
Stockhol 44.76-44.94.
Zuerich 42.80-42.96.
IKOERSEN
NSCLNTEDIETRUALRUTNIDNS.G-CH

Koersen voor stortingen op 20 Septe_B"j
1940. tegen verplichtingen, luidende in ",
Reichsmarken 75.36.
Belga's 30.14.
Zwitsersche francs 42.77.

Lires 9.87.
Deensche kronen 36.40.
Noorsche kronen 42.80.
Zweedsche kronen 44.85.
Tsjechische kronen (oude schulden) 6.fl
Tsjechische kronen (nieuwe schulden) 1*
Dinar (oude schulden) 3.43.
Dinar (nieuwe schulden) 4.23.
Turksche ponden 1.45 1/4.

koek, gebak en chocolade, en iedere vrouw,
die aanleg heeft om dik te worden zal zich
flink genoeg moeten toonen, dit na te laten.
Zelfoverwinnlng kost stryd, doch tenslotte
behoeft een mensch geen afgod van zyn
maag te maken en het is een goede oefening
om den wil te stalen Indien men op rantsoen
gesteld wordt.

dat zich met behulp van stoomkracht btfzonder snel kon vooruitbewegen. Met dM
voortbeweging moet het nog wel gegaan zijn»
met de snelheid echter schynt lets niet i»
orde geweest te zyn. Want omdat die snelheid mankeerde, is de uitvinding verder blijZeker ls, dat iedere vrouw er prys op stelt ven rusten. Zoo ls het gekomen, dat de eerom er zoo lang mogelijk jeugdig en gecon- ste bruikbare stoombooten* nog een paar
serveerd uit te zlen, waartoe een soepel, eeuwen op zich hebben laten wachten. Men
slank figuur en frissche gelaatstint niet wei- schynt trouwens ook by de oude Griekennig bijdragen.
Het gaat er dus om, dat vrouwen, die aan- al tets als een stoomboot gekend te hebben,
leg hebben tot gezetheid
„dik worden" maar ook daar was de uitvinding niet prachard,
klinkt zoo
niet waar?
zich culinaire tisch te gebruiken.
genoegens weten te ontzeggen en zich houden aan een gezonde voeding en een gezonde
leefwyze.

zyn grootendeels achter
de Septembermaand, die
vaak nog vele zonnige, _aj het dan ook korte
dagen geeft, sluit de ry der zomersche en
nazomersche reizen. Velen geven de voorkeur aan de maanden Juni en September,
omdat het dan in de hotels meestal rustiger
is, dan in het hoog seizoen.
Vele vrouwen, wier vormen meer dan normale proporties hebben aangenomen, gaan
r\E NIEUWE LIJN kenmerkt zich door licht
op reis Act het heilige voornemen bezield
ingehaalde
bovendeelen,
overblousende
ruimte en
om te trachten kilo's af te vallen. Zij stellen
nauwe rokken, die kort blyven, een eisch die ten
zich
voor flinke wandelingen te gaan maopzichte van stofbesparing geboden blyft. Uitzonken, wellicht te zwemmen en allerlei andere
deringen hierop maken de meer gekleede en de
takken van sport te beoefenen, waarvoor zekeren tyd melkdagen ingelascht, waarby
avondjaponnen, waarby een ruim gebruik van
gebonden is aan een bepaalde hoeveelhaar in het dageiyksche leven de tyd ont- men
materiaal meestal onvermydeiyk ls.
heid
melk
zonder ander voedsel.
Eenmaal geprobeerd
breekt, zy gaan nog verder, _ajn ernstig
Sportieve japonnen handhaven zich, waarvoor men
geeft
„Voeding
Hygiëne"
zyn
Arts
IJ.
Hettema
ln
en
heeft
boek
over
een
geartikel
voornemens haar maaltyden tot een mini- „Moderne voeding"
Steeds weer begeerd
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KRIJGT HELSINKI TOCH ZIJN
OLYMPIADE?

\/mr**v/

—

De beBERLIJN, 1 September (A.N.P.)
kende organisator van de Olympische Spelen
te Berlijn in 1935, dr. Karl Diem. heeft, aldus de „Westfalische Landeszeitung", een
dezer dagen in Helsinki een lezing gehouden

f tioJLp&ió

waarin hij de verwachting heeft uitgesproken, dat de door den oorlog afgelaste Olympische Spelen 1940 te Helsinki binnen afzienbaren tijd toch nog aldaar zullen kunnen
worden gehouden. In zijn lezing over net
onderwerp „Olympia en de Olympische gedachte in oorlogstijd" sprak Dr. Diem de
hoop uit, dat de dag niet lang meer op zich
moge laten wachten, waarop Finland de volkeren der wereld op de Olympische Spelen
te Helsinki zal kunnen begroeten.

I

VOETBALLEN
SPORT IN EEN FABRIEK.
De onlangs aangekondigde sportwedstrijden voor het personeel van de Kristal-Unie
te Maastricht, zullen morgen Zaterdag,
Plaats vinden op het terrein aan den Biezenweg.

""
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9 Hij was flink en groot en
Frits en Joop
Eenmaal bij de poort hieldenkomen.
Daarna
te
op
adem
even stil om
en legden
droegen ze den man t huis binnen
de huishet slappe lichaam op de divan inopbellen,
even
onzen
dokter
„Ik
zal
kamer.
zei Frits, terwyl hü' zyn regenjas uittrok.
Joop kon zyn ogen bijna niet van het doodsbleke gezicht afhouden.

10. „Ja.... maar schiet op, Frits. Hy ls er
slecht aan toe, geloof ik." De telefoonverbinding was verbroken. Frits draaide vergeefs de schyf; hy kreeg geen verbinding.
„De telefoon doet het niet. Er is zeker storing door het onweer," bromde hy. „Wat
moeten we nu doen?" vroeg Joop angstig.
Frits grynsde plotseling. „Eerste hulp verlenen," antwoordde hy. „Waarvoor hebben
we anders een cursus gevolgd: „wat te doen
in geval van een ongeluk", en hier is er een.
Laten —) yoortmaken.'*
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graveeren en alle optiekrecepten. Br. o. no. 4882
bur. dezer.
NET R.K. PERS.
24 J. b.z.a., ir-, 't bez. van
het UL.O.-diploma en de
diploma's Vestigingswet,
als lste bediende of chef
in het levensmiddelenbedr
Br. o. no. 797 Bijk. Limb.

Koerier Heerlen.
R.K. JUFFROUW
b.z.a. voor hulp in de
huish., bek. met koken en
kinderverzorging v.g.g.v
Br. o. no. 4912 Bijk. Linib.
Koerier Venlo.
R. K. KAPSTER

intern. Br. o. no. 1817
Bijk. Limb. Koer. Venlo.
*. K. MEISJE
*. %, a. 24 jaar. J. Meessen
Stampstr. 15, simpelveld.

_

4851

MEISJE

gevr. van B—4 u. Saroleastr. 59A, Heerlen.

BAKKERSKNECHT

’

■
■

__

e.

Te koop

gevraagd:

GROOTE BRANDKAST
middelmatige
— fabrikaat
onder'

alsmede één van
afmeting.
Aanb. met prijs
afmeting en
no. 4904 aan het bureau van
dit blad.

\ W_T*'-'*

<M

te

w* "Hfc_A.^Jsr_k%«C____ J_A

Slaapkamers,
Woonkamers en
HEERENHUIS
Keukens.
met flinken tuin stad Beddegoed, Clubstellen, Divans,
Dekens en IJzeren
Maastricht te huur geLedikanten.
vraagd.
Eventueel ook
huurovername. Br. onder Profiteert van deze gelegenheid.
RECHTSTR. 80 MAASTRICHT.
no. 4916 bur. dezer.
Let op

huisnummer.

groote voorraad vanaf

— ’
ANT. VALKENBERG
SITTARD

|M«*»Mlil Aambeien

AAN LAGE PRIJS

DE

Nieuwhof-Klimmen.

I

I

GROOTSTE SORTEERING VÏJSJDT U BIJ
HET BEKENDE ADRES:

H. WARPS-ESSERS

H.H. RIJWIELHANDEL.
Ri.ikskeur afschermkapjes
voor vóór- en achterlicht,
prijs particulier 30 et. en

HEERDER MEUBILEERING

4935 Philips

verduisteringslampjes direct uit voorLICHTE WENTELPLOEG raad leverbaar. Verkoop
(A. H. GEMEENTEHUIS)
en 3-schaarploeg te k.
uitsluitend aan den HanJos. Hayen, Gronsveld.
del. Limb. Rywiel Centrale
348 Heerlen, Tel. 3439.
790 I B9HB__BHHiH^BHII^HHI^

Kerkrade.

'

Eraan

1 SPOED i |

KAPSALON W. HEYNEN
BOSCHSTRAAT 96 t/o. de

—

MAASTRICHT
TEL 3797
Permanent wave, geheel compleet met wasschen, knippen
alcohol, naspoeling en prima watergolf
2.—
'
Wass., watergolven 0.75. Wass., knippen, onduleeren
0.75

’ ’

RAADHUISSTRAAT 5 HEER
TELEF. 5293
B^l^lHHB^Ba|B^BHßH^^

1 SPOED !

Departement van

van

95.—

per mille.
Jachtgeweren
Reparatiën

ZOEKT U DEGELIJKE MEUBELS

Adres Parallelweg
345

Ey?

Bam__________________h____i__ll

Jachtpatronen OFFICIEELE
PUBLICAI
het
Landbouw

4832

Gozewijnstr. 26, Val-

Kerkraderwee
naast Villa Römgens,
gelshoven. Aan
hetzelfde
JUBILé-TARWE
adr. bouwterreinen,
gekeurde, met hooge punstraat. Bleyerheide.BoschBr o ten, te koop. H. Drummen
110. 1538 Bijk. Limb.
Koer

PpH

*£_£___________________

IK LEVER ZONDER OPSLAG
STEEDS NOG OUDE PRIJZEN

BOUWTERREINEN
koop

door uitsluitend met OLIE te PERMANENTEN

’

BOEKHOUDER

bij voorkeur bekend met fabrieksboekhouding. Geheimhouding verzekerd. Briev. met
voll. ml. onder no. 4908 aan
bureau dezer.

?Ó
49A,UW;M'tricht.

permanent-succc-,

—

EEN TWEEDE

1
1

°"n,

Kerk

fabriekskantoor-

Q^--

d*ta,rÜke. «commandalies, dat ons
S^
en
met Slecht <bed
afgebroken,
» Ln^l k? m,
als met normaal haar.
— Daarom dames doode
t
punten
enz.)

Gevraagd op

Meubelhuis GOEDKOOP

’

lEDEREN DAG WEER
11

koop gevr. tegen de
hoogste prijzen. M. Moo'e

nen.

I

JONGEMAN
DIENSTMEISJE
voor terstond gevr. voorHgevraagd voor terstond.
keuken in burgerhotel.B Steinbusch, Kruishof,
loon ’3O. Bij gebleken ge-BÜbachsberg.
793
schiktheid verhooging (in-H
tem). Adr. Hotel „Keul-H R. K. DIENSTMEISJE
sche Kar*' Parade 72. v. dir. gevr. Wed. J. TumVenlo.
1820 mers-Kleikamp, Brandstr.
24, Sittard.
1033
AANK. KAPPERSbediende gevr. lste klasHVERTROUWD DlENSTzaak. Veel verval. Adres: I meisje gevr. v.g.g.v. in geW. Geurten, Akerstr. 54.Hzin z. kind.
Br. o. no. 4925
Heerlen.
798HByk. Limb. Koer., Heerlen.

DODGE *31~'32
Chevrolet,-,, Chrysler en
alle andere sloopwagens

GROOT BURGER HOEKhuis te koop, centrum
Maastricht, f 7000.— Br.
o. no. 357

(6

Duizenden vóór ü vonden reeds
baat bij AAMBEIENZALF van
KERKLATI.IN
kenburg.
4945 Pr. en proefles gr. Dr. J. Broeder Benedictus. Ook aan U
zal deze zalf terstond verlichting
Blom. Stadh.laan 98.
brengen. Haal direct een pot bij
VRACHTWAGENS
s Gravenhage.
493*5
te k. Opel model 1940,
Uw Apotheker of Drogist. Prijs
2000 K.M. geloopen 4'f
I.—. Zetpillen Br. B. per doos
OUDE MARKT 10.
GEZAAGD BRANDHOUT M 2open laadbak.
85
cent.
Ford
6400
te koop
4934
5.— de M model
4000 K.M geHoofdstraat 104, Hoens- loopen, 1940
5,20
M2open laadbroek.
K9nH__n-_____>f_BHMHHfIHHBBHHBB-MMQ(SianH__._n
494 f bak. Chevrolet model
1940
1600 K.M. geloopen 4%
ACCORDEON TE KOOP M 2met laadbak zonder
VERLOREN
merk Bertore Italia LoVenlo-Mook achcabine. Ford model 1940 tusschen
terbret van vrachtauto.
catelli. Battalaan 13,
2000 K.M. geloopen met Tegen
Maastricht.
belooning terug te
34f gesloten laadbak. Te bevr.
bij: J. Craenmehr. Horst bez. Adr. L. Stocq, Turf-'
straat 9, Venlo.
HAARDKACHEL
Meterik M. 16, telf. 15.
1819
te koop zoo goed
als
4914

MEISJE
gevr. 18—23 j. J. D. Hoedagen en voor
nen, Munstergeleen. 1037 voor heele
halve dagen terstond gevraagd met g. get. AylvaR.K. BAKKERSKN.
343
gevr. In bezit v. vakdipl. laan 26 M'tricht.
strekt tot aanbev. SweelsNET WERKMEISJE
sen, Pieterstr. 5, Geleen.
gevr. boven 20 jaar, v.g g v
4880 Grand Hotel
Heerlen.
4907
BAKKERSKNECHT
gevr. zelfst. kunn. werken
DAGMEISJE
in gemengd bedryf. Th.Bgevraagd.
Alex. BatKitzen, Kerkstr. 26, Bom.Htalaan no.Adr.
10, Maastr.
492lH
352

wu

I

gevr.

HEBT U lETS
op te ruimen, gebr. fornuizen, meubels of kachels. A contant Kampstr. 62, Geleen.
4909

HANDTEEKENEN

voor 3 avonden
uren per week). Aanbiedingen m te zenden vóór 25 Sepapp. Bintjes, Eigenheimers tember a.s. aan den Directeur
Industrie v. zand- en Wel- der Ambachtsschool te Heerlen
grond
4.- franco thuis.
UIT GR. VOORRAAD
leverbaar pr. cons. aard-

R.K. HUISHOUDSTER
gevr. voor terstond boven
RENAULT DIESELde 35 j. Anjelierstr. 48 D,
motor 4 cyl. met wisselHeerlerheide. Aanmelding
bak, te k.
NAAIMACHINES
Adr. Peeters
v. 9—12 uur.
4927 Gebruikte
naaimachine; Heutzstr. 46, Venlo Tel
te koop gevr. H. Cordew*e- 3073.
1821
TWEEDE MEISJE
ner, Hoofdstr. 39, Kerk(dagmeisje) gevr. d. Mevr. rade.
492 f CHEVROLET VRACHTW.
Eberhard-Prick, Achter de
te koop in prima staat.
Molens 12 te Maastricht,
GEBR. FORNUIZEN
Adres te bevragen o. no
voor 1 Oct. a.s. Aanmelden gevr. defect geen bezw.
2046 Bijk.
van 7-8 nam.
4811 Ook fornuizen v. oud Roermond. Limb. Koer2046
yzer. Br. o. no. 1537 Byk
R.K. ie MEISJE
Limb. Koerier Kerkrade
Mevrouw Janssens-Rouppe
VRACHTAUTO'S
van der Voort, Kasteel FOTOTOESTEL REFLEX te k. Ford '34 4-5 tons kipd"Erp Baarlo vraagt voor te koop gevr. Adr. Scharper, Daag 10 tons kipper.
zoo spoedig mog. een net nerweg 88, Maastr.
355 Garage Kakerw. 4, Schaesberg.
R.K. 2e meisje of knecht.
800

goed kunn.
onduleeren
watergolven permanenten
en manicuren z. plaats

LEERAAR

Vraagt prijs. Bel op 3870.
Heerlen, Geerstraat 4, J. IN
Aldershof.
4243 gevraagd,

NET DIENSTMEISJE
WIT GEL. KEUKENv. 10 Oct. v. d. en fornuis
z.g.a.n., bascule en H. Hees, Echt, Tel. 463.
n. Adr. Papenstr. 4C, slypsteen
te k. Aylvalaan
naar Tuin. en Landbouw4920
Maastr.
324 25 M'tricht.
336
zaden. Plantaardappelen
en Zaaigranen, eerlijke en DIENSTBODE OF DAGVOOR KLEIPOTERS
8 HEERENFIETSEN
werkzame vertegenwoor- meisje gevr. v. terstond.
Je adres: J. Kooiman,
te koop, z.g.aji. H. Geest Kleipootaardappelbedrij
digers gevraagd op het
f,
Victoria Taverne Wijk- 4, Maastricht.
platteland. Ch. P. Serra350
Barendrecht. Soorten:
Maastr.
338
rens, Zaadhandel, Goes.
Eigenh., 81. Eigenh., Roo4937
LICHTE CAMION
de Star, Industrie, BeveDIENSTBODE
gevr. in landhuis bij
wagen en luxe dogkar te lander, Alfa, enz. Vroege
Venlo
FL. LEERJONGEN
in gezin van 2 personen, k. 105 Gronsveld.
347 soorten: Eersteling, Bintje
of halfwas gevr. Slagerij zelfstandig
en Blauwputje. Wij levekunnende
werBerden. St. Servat-iusweg ken. Leeftijd liefst niet
ren alleen aan den hanPIANO EN HARMO7 a, Maastr.
31C ben. 28 j. Brieven Huize nium te koop. Heerderdel en aan coöperaties.
..In de Dennen", Rijksweg weg 65 M'tricht.
4905
,
342
WINKELJUFFROUW
Velden.
4861.
gevraagd. Voor terstond.
Uitvoerige brieven onder
no. 4915 bur. dezer.
dIgers gevraagd. In verband met de groote vraag
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TUINBOUWDOELEINDEN.

Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd
bekend, dat aanvragen voor vergunning tot het koopen en
van benzine of benzol als motorbrandstof voor tractoren en
naire motoren ten behoeve van land- en tuinbouw voor del
October 1940, uiterlijk op 23 September a.s. moeten zijn Ü_\
komen bij het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in ooft
afdeeling 2d, Alexanderstraat 19 te 's Gravenhage.
De aanvragen moeten worden ingediend op de
b
welke bij de plaatselijke

veil

*

bekeof

distributiedienst*
krijgbaar zijn.
Aanvragen voor de maand October voor motorbrandstof
drrjven van petroleummotoren in het Land- en
TuinboilJ
moeten eveneens uiterlijk op 23 September op
de daarvoor 4
p-formulieren bij den betreffende provincialen
voedselcoffllf
zijn ingediend.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat voor een en
distnbutiemaand slechts een aanvrage mag worden ingedieij
dubbel inzenden van een aanvrage kan ertoe leiden dat *.
vrager yan verdere distributie der betreffende

_

tf

motorbrandstof

uitgesloten.
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INTERESSANTE

ARTIKEL^

VAN DEN DAG |
ZONDER PUNTEN ■

$

INMAAKPOTTEN, bruin aardewerk,
30 Liter 3.90, 20 Liter 2.75, 15 Liter

"?!

O

->'^

glad geschaafd tot 2 M. lang

ZAKLANTAARN, geheel compl. klein formaat rt

dj

AFSCHERMKAPJE voor rijwiellamp, past altijd (ï

ij

.'

HEERENSHAWLS, mooie dessins '

Wij fotografeeren
lEDEREN DAG tot

fll
<A

"'*^

hebben materiaal
genoeg om iedereen
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Feuilleton.

DE DUIVELSKLOOF
Naar het Engelsch van

ALBERT SAYERS.
31)

,jk had Mapleton het verWa
gif in de melk gedaan, terwijl Martha
bezig wa.s de eieren te bakken. Deze
poging tot moord was natuurlijk ook
een reden vcor zijn haastig vertrek naar
Londen. Het was beter een eindje uit
de buurt te zijn, als het vergif zijn werk
deed. De kans, dat er vermoedens zouden rijzen tegen iemand, die mijlen ver
weg was, was minder groot dan dat hij
v?rdacht zou worden als hij bleef. Misschien was het vergif wel van dien aard,
dat het in e*en menschelijk lichaam geen
verdachte verschijnselen teweeg bracht.
Na een oogenblik nadenken, was Hector overtuigd dat deze aanslag op zijn
leven een sterk wapen in zijn hand zou
word.m, als de zaak geheim bleef. Het
was vooralsnog van meer belang te ontdekken, wat er met Bessie Calloway gebeurd was en de poging tot afpersing te
doen mislukken, dan deze laffe moordpoging tï wreken.
Om te zo.-gen, dat het geheim bewaard
bleef en cm lastige vragen te vermijden,
was het noodzakelijk den dood van den
kater voor Martha verborgen te doen
blijven. Hij sloot het dier in een kast in
de kamer, nam toen een leege flesch van
het buffet, en gr~* J" tf?
n tj,
melk daarin over &__ <£#

-

---

kt^.

I LUNCHROOM-WAARDEBONvanIOcij
lahgspEkaas"

1

■—;

1 SPOED!)

begon de oude dame met een por van
haar parasol ln de richting van 't postkantoor.
Verzond hij een telegram? vroeg
Hector.
Neen, was het onmiddellijke antwoord,
iets van veel meer belang. Hij
kocht een groot blik gemengde biscuits!
Hector glimlachte. Ofschoon hij te veel
ervaring had om de waarde van de geringste inlichting te onderschatten, vond
hij deze op het eersts gezicht belachelijk
onbelangrijk.
Zoo? zei hij. — En mag ik vragen,
waarom dit naar uw meening van zooveel belang is?
De oude dame. haar hoofd Opzij, keek
hem scherp aan. als een oude vogel..
Het was een gróót blik, de grootste
die ze verkoopen, een van zeven pond,
zei ze, wachtend tot hij eenig teeken
van begrijpen zou geven en blijkbaar
verwonderd, dat ze zoolang moest wachten.
En? vroeg Hector.
Hij kreeg een vaag vermoeden waar
ze naar toe wilde, maar vond het verstandiger haar eerst verder te laten

—
— —

—

—

—

een

i|

Toen wierp hij den inhoud van zijn theekopje uit het raam en voltooide zijn onderbroken maaltijd. Tien minuten later
reed hij op zijn motorfiets de Abbey
voorbij naar het postkantoor. Toen hij
den lagen winkel waarin dit officieele
bureau gevestigd was en waar als altijd
een geur hing van spek en kaarsen, binnenkwam en naar 't loket stapte, klonk
hem plotseling uit het halfduister een
diepe basstem tegen en hij ontdekte
juffrouw Campion, die, zooals ze vertelde, een telegraip had verzonden naar
haar makelaar.
Ik speculeer in rubber, ging ze voort
en toen na een korte pauze:
ik zou
u gaarne eren willen spreken, mijnheer
Yeldham. Maar het is hier zoo stoffig, praten.
ik zal buiten op u wachten, als het niet
En, bootste ze hem na.
Begrijpt
al te lang duurt. Ik hoop, dat u meer u nog niets? Hij zei tegen juffrouw
geluk hebt dan ik, het meisje had bijna Prince, dat hij naar Londen
een uur noodig, om mijn telegram te terugkwam met den trein van ging en
8.30. Ze
lezen!
moest in geen geval de biscuits bij jufHector schreef vlug zijn code-telefrouw Calloway laten bezorgen, maar ze
grammen en nadat hij ze door de jufingepakt laten staan. Hij zou aan
frouw van het loket had laten overlezen, station een auto nemen, zoodat hij het
ze
voegde hij zich bij Tante Drusilla, gezonder moeite zelf kon meenemen.
rustgesteld door de gedachte, dat MaHeel vriendelijk van hem, ofschoon
pleton van het oogenblik. dat hij in Wawel gulzig ook, om zooveel biscuits voor
terloo Station uit den trein stapte, op jezelf te koopen, glimlachte Hector.
de hielen ~v worden gezeten.
Tante Drusilia gaf hem bijna een klap
«■»"■ iür^t>l»toa wa* daar net ook W«r,
met haar iwrasol.
En zoon man noe-

—

Voor iedere gulden van Uw aankoopén |

bedienen.

FOTO SOHL

SPOED !

—
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—
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men ac nu knap! riep ze boos. Ziet u
niet, dat dit blik biscuits er op wijst, dat

Mapleton bezig is een geheimen voorraad in te slaan? En voor zich alleen
zou hij toch nooit zooveel tegelijk koopen. Wat kan het anders beteekenen
dan dat hij de biscuits noodig heeft voor
iemand, voor wie hij geen eten durft te
vragen aan Martha. Mijnheer Yeldham,
die man houdt Bessie ergens opgesloten,
tot hij zijn doel heeft bereikt. Wat dit
doel ook mag zijn en hij houdt haar in
het leven met wat hij ln 't geheim naar
haar schuilplaats kan meesmokkelen.
Hector keek ernstig. Hij had direct
begrepen, waar ze heen wilde, maar
toch kwam haar de eer toe de zaak
direct doorzien te hebben. En met iets
van bewondering in zijn stem zei hij:
-~ Juffrouw Campion, ik heb allen eerbied voor uw scherpzinnigheid. Ik geloof, dat u ons een buitengewoon belangrijk spoor hebt aangewezen en u
hebt mij een reis van minstens dertig
mijl op dat akelige ding bespaard. Hij
wees op zijn motorfiets, die tegen den
muur van het postkantoor stond.
Ik
had alle stations vóór Londen wOlen afrijden, maar we kunnen nu dicht bij
huis zoeken. Maar waar? Behalve dit
dorp, de Abbey en Martha's huisje is de
kuststreek onbewoond, mijlen in het
rond. Waar kan hij haar in 's hemelsnaam verborgen houden?
Ja, dat kan ik u ook niet zeggen.
Juffrouw Campion schudde haar grijze
hoofd.
Ik ben Goddank niet in deze
onherbergzame streek opgegroeid en ben
niet bekend met die tuchtelooze omgeving hier. En ik zou hier nooit een
voet gezet hebben, als het niet ter wille
van Madge was geweest, die iemand
noodig heeft om haar te bemoederen,

—
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NAPPA HANDSCHOENEN voor Dames en O
Heeren, prima kwaliteit
3.45, £"*&
INKOOPTASCH met treksluiting, div. kleuren O
met voortasch, gevoerd, groote maat

9 UUR 'S AVONDS

i

I

INMAAKVATEN, echt beukenhout, inh. 25 Liter O

Rijkskeur

„Hij zegt, dat hij een rekening komt betalen, rader
niet
innen I"
(Evetybodj'»).

B".j

MOTORBRANDSTOF VOOR SPECIALE LAND-

VERDUISTERINGSPAPIER in allebreedten
LATTEN voor verduisferingsramen

Bij Foto Sohl behoeft U niet te wachten
en is Uw foto op tijd klaar

te
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en
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KAPÉ
-

HEERLEN

BRUNSSUM

- LUTTERAD*
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al wil ze dat ook nlet toegeven. Maar
ik heb u een wenk gegeven, jonge man,
en het is aan u daarvan het juiste gebruik te maken, daar mijn zwager u'de
zaak in handen heeft gegeven. Ik voor
mij, eindigde ze, zou de politie er maar
bij halen!
Hector was het ln zijn hart met haar
eens, maar hij zag in, dat dat onmogelijk was zondqr Lord Purbeck's geheim
te verraden.
Laten we eerst afwachten, wat er
gebeurt met dat blik biscuits, zei hij na
een poosje.
Dat kunt u aan mij overlaten. Maar we zullen de zaak heel voorzichtig moeten aanpakken, want als ze
hun bestemming niet bereiken, zou zeker
iemand wel eens honger kunnen krijgen.
Hector stapte op zijn motorfiets en
reed weg in de richting van het station
waar Mapleton 's avond zou aankomen.

aan den Graaf zou vertellen wat
met haar gedaan had, haar bevrijde
een zaak van slechts enkele uren
Langzamerhand, toen ze een beetje
gon te bekomen van den eersten
kwam het instinct, dat haar straks
aangedreven om een wanhopige
tot ontvluchten te wagen, weer _].
vernieuwde kracht boven, want
sterker groeide de overtuiging in ha ,
dat Mapleton's beweringen leugens *K
ren. Ze werd zich bewust, dat ze h*7
stukje kaars nog steeds in de h**1,
hield. Ze stak het aan en nam haar
gen kerker eens in oogenschouw.
haar verbazing bleek deze voorzien
kampmeubels, voldoende voor de
hoeften van een zit-slaapkamer.
verschilde het vertrek niet veel vanj;
andere rotSKamers, die ze waren do"j
gekomen. Het was duidelijk, dat *L
nooit bestemd was geweest voor *S
ning. Oorspronkelijk was het
HOOFDSTUK XXIII.
schijnlijk een schuilplaats voor de so°
Leven of dood?
keiaars geweest.
p
Waarom zou Mapleton deze verlag
Nog lang nadat de deur achter haar
kamers in bezit hebben genomen? Ze]t
gesloten was, was Bessie zoo verbijsvoor de arme, verbijsterde Bessie
terd, dat ze zich er nog geen rekenhet antwoord niet moeilijk
hij öK'jL
schap van kon geven, wat er precies
bezig zijn met het een of andere *!j
gebeurd was.
helmzinnige werk, dat verricht m°\,
Het eenige wat tot haar doordrong worden buiten het bereik van
was, dat ze opgesloten zat in een vergierige oogen. De vreemde
laten deel van de groeve, overgeleverd
ten en toestellen die ze gezien had,*,
aan de genade van een man, die maande andere kamer, gaven
haar geen %
denlang haar het leven zuur had gekele aanwijzing. Om het laatste ein*,
maakt, dien ze verfoeid had om zijn gevan haar kaars te redden, blies ze ~j
meenen blik en omtrent wiens bedoeuit en zette zich snikkend op het
lingen ze angstige voorgevoelens koesbed. Zoo bleef ze uren lang zitten
terde.
overmand door uitputting opzij rolde
Ze wist niet, of ze hem gelooven moest insliep.*
of niet. Het eenige, waarvan ze overtuigd was, was, dat wanneer Mapleton ,
(Wordt vervoW^'M
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