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De dictatuur van het

Stalin-linie op alle beslissende plaatsen

bolsjewistische Kremlin

doorbroken

De jaren van het bolsjewisme zijn nog maar
kort. Hoe het zich geopenbaard heeft vanaf het
begin tot op den dag van vandaag is een lange
geschiedenis vol wederwaardigheden, van leed en
el.ende, mateloosheid, geweldadigherlen, gruwe-

Duitsche troepen reeds 200 K.M. ten Oosten van Minsk
Opmarsch
Duitsche troepen staan voor Kiev

—

naar St. Petersburg begonnen
Berlijn, 13 Juli (DNB).

Weermacht

:

—

Uit het hoofdkwartier van den Führer meldt het opperbevel der

„Aan hei Oostelijk front is de Stalinlinie op al le beslissende plaatsen in een moedigen aanval
doorbroken. De uit Moldavië oprukkende Duitsch-Roemeensche legers hebben de vijand over
een breed front teruggeslagen tot over den Dnjestr. Van Galicië uit achtervolgen DuitschSlowaaksch-Hongaarsche troepen den vluchtenden vijand. Ten noordoosten van den Dnjestr
staan Duitsche troepen tot voor Kiev. Ten Noorden van de Pripet-moerassen is de krachtig
versterkte linie aan den Dnjepr genomen. Daarmede is het centrum van ons aanvalsfront verlegd tot 200 kilometer ten Oosten van Minsk. Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen zich
ontbindingsverschijnselen voor. Witebsk bevind t zich sedert 11 Juli in onze handen. Ten Oosten
van het Peipusmeer rukken Duitsche gepantser de afdeelingen naar St. Petersburg op.
Onze luchtmacht heeft door vernieling van het vijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu
reeds iedere verdere mogelijkheid tot het ondernemen van een tegenoffensief in groote stijl
ontnomen. De aanvoeren, die noodzakelijk zijn voor de voortzetting der operaties van onze
gepantserde afdeelingen, hebben inmiddels de vroegere Stalinlinie bereikt".

—

Berlijn, 13 Juli (DNB)
Volgens het extrabericht van het opperbevel der Weermacht van hedennacht is de veelgeroemde Stalin-linie aan het
Sowjet-front thans op vele plaatsen door de Duitsche soldaten doorbroken. Het Duitsche opperbevel heeft dus nu het geheim prijsgegeven, dat de
laatste week den strijd aan het Sowjet-front omgaf.
Het feitelijke resultaat van de doorbraak door
de Stalin-linie op alle beslissende plaatsen kan in
de volgende punten worden samengevat.
1. Overwinning van de laatste voorbereide
Bolsjewistische verdedigingslinies en van de
groote rivierstelsels van Dnjestr en Dnjepr.
leder oogenbPk is de bezetting van de hoofdstad der Oekraïne, Kief te verwachten.
2. Opmarsch over den Boven-Dnjepr naar
het Oosten, 200 km. ten Oosten van Minsk en
inneming van het sleutelpunt Witebsk aldaar.
Hiermee is de helft van den afstand tusschen
de voormalige belangengrens en Moskou afgelegd en bovendien de zoogenaamde landbrng tusschen den Boven-Dnjepr en de BovenDuna opgesteld voor den verderen opmarsch
naar Moskou, daar hier thans natuurlijk noch
kunstmatige hindernissen meer liggen.
3. In den noordelijken sector wordt de belangrijkste hoeksteen van het front aldaar,
St. Petersburg (Leningrad) door het optrekken van de Duitsche pantserformaties ten
Oosten van het Peipusmeer rechtstreeks bedreigd.

Voorts bevat een extrabericht en weermachtsbericht nog een belangrijke mededeeling omtrent de
teekenen van verval en ontbinding bij talrijke
Sowjetformaties. Dat moet opgevat worden als
een onmiskenbare aanwijzing, dat de voornaamste
kracht van het geweldige Sowjet-leger thans gebroken is. Bovendien hebben de Sowjet-formaties
de juiste onderlinge opstelling volslagen verloren
en de aanvoering vermag zich blijkbaar niet meer
te handhaven.
De veelvuldige doorbraak door de Stalin-linie
is een beslissing van beteekenis, die ver uitgaat boven het succes van den dag. Deze doorbraak heeft tegelijkertijd over voortgang en
afloop van den veldtocht tegen het Bolsjewisme in het belang van Europa beslist.
IS VERBLUFT.
United Press
New Vork, 13 Juli (DNB).

LONDEN

—

meldt uit Londen, dat het bericht van de
doorbraak der Duitsche troepen door de Stalin-linie daar de grootste ongerustheid heeft
teweeggebracht. Men quahficeert dit Duitsche
succes als de verbijsterendste doorbraakactie,
'die ooit in de krijgsgeschiedenis is voorgekomen.

ZWARE

VLIEGTUIGVERLIEZEN DER

Moskou mededeelt, is het tusschen Londen en
Moskou gesloten aceoord een „overeenkomst over
gemeenschappelijke handelingen der regeeringen
van de Sovjet-Unie en Engeland legen Duitschland". Het is op 12 Juli geteekend.
Stockholm, 13 Juli (D.N.8.)
Volgens Reuter
is te Londen officieel medegedeeld, dat Engeland
en de Sovjet-Unie zich wederkeerig verplicht
hebben geen afzonderlijken vrede te sluiten en
elkander alle hulp te verleenen.
te

—

De oorlog tegen Engeland
Het opperbevel der weermacht deelt voorts
nog mede d.d. 13 Juli:
In Noord-Afrika is een nachtelijke Britsche
poging om een uitval uit Tobroek te doen, na
voorbereiding door krachtig geschutvuur, verijdeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben brand
veroorzaakt in munitievoorraden bij Mersa Matroeh. Zij hebben te Tobroek batterijen van het
afweergeschut tot zwijgen gebracht en munitie-

voorraden vernield.
In den stryd tegen de Britsche scheepvaart
heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht voor
de .Z.0.-kust van Engeland een vrachtschip van
4000 ton vernietigd. Gevechtsvliegtuigen hebben

havenwerken aan den mond van de Theems en in
hel Zuidwesten van Engeland gebombardeerd.
Aan de Kanaalkust zijn gisteren drie vijandelijke
jagers bij luchtgevechten neergeschoten en drie
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Diep onder den indruk gaan Duitsche soldaten en mannen en vrouwen van
Lemberg voorbij de lijken der onschuldigen, die door de Bolsjewisten ver(Weltbild-Holtand)
moord werden

Het goddelooze
Bolsjewisme
SOLDATEN ZONDER ÉÉN
VELDPREDIKER.

MILLIOENEN

-

Berlijn, 12 Juli. De AN_.'*correspond__h meldt:
Nu de Sovjets optreden als bondgenoot van Envijandelijke gevechtsvliegtuigen door afweerge- geland, welks koning sinds de dagen van den bernchten Hendrik den Achtsten den vromen titel
schut van de marine.
In den afgeloopen nacht hebben zwakke vijan- draagt van „Defensor fidei", „verdediger des gedelijke afdeelingen bommen op het kustgebied loof s"? en van Amerika, dat ook al voor den
van Noord-West-Duitschland laten vallen, zonder godsdienst pal staat, terwijl bijna 50 procent zijschade van beteekenis aan te richten. Twee aan- ner bevolking bij den burgerlijken stand als godsnu heeft zijne exvallende gevechtsvliegtuigen werden door nacht- dienstloos is ingeschreven
cellentie Maisky zich officieel in de St. Paulsjagers neergeschoten.
kathedraal vertoond. Nu is ook de officieele GodDe lste luitenant ter zee Schuetze heeft tot
lonzenbond en de niet minder officieele godloozendusverre in totaal 37 schepen tot zinken gepropaganda en -dwang in het Sovjet-paradijs als
bracht en daarmede als zevende duikboot„niet in dezen tyd passend' ter zijde gesteld. Het
commandant meer dan 200.000 ton scheepscommunisme heeft niets meer tegen den godsdi.^ns* en de radenrepubliek probeert zich als
ruiimte vernietigd.
christelijke natie uit te geven.
De Duitsche legers hebben thans in nog geen
drie weken strijd een millioen Russische
gemaakt, onder wie bijna
krijgsgevangenen
ZUINIGHEID MET GAS
omsingelingsslag
400.000 in den
ten Oosten
van Bialystok, waarbij twee complete legers
EN ELECTRICITEIT IS EEN
met alles wat daarbij behoort.
Wij hebben daarom bij de militaire instanties
NATIONALE PLICHT
geïnformeerd, of er ook maar een pope, veldprediker of geestelijke bij de gevangenen is
aangetroffen. Én het antwoord luidde: neen.

—

Wij hebben geen enkel bericht daaromtrent
gehad.
Politieke commissarissen genoeg. Waar deze
lieden konden vlucWten
na hun onderhoorigen
in de bunkers te hebben opgesloten, opdat zij maar
daar zijn zij ook in aller ijl gezouden vechten
vlucht. Tusschen Minsk en Bialyslok evenwel zijn
allen gevangen. Zoo worden de ongelukkigen, die
g met het atheïswen meer dar .tv.
tisch gif heeft bewerkt, in den dood gedreven
zonder den minsten geestelijken bijstand.
Millioenen soldaten zonder één veldprediker :
het nieuwste christendom*

—

'*

—

* *

—

Stockholm, 12 Juli (DNB).
Een Hongaarsch
koopman, die na het uitbreken van den DuitschRussischen oorlog enkele dagen in Moskou heeft
doorgebracht en dezer dagen in Ankara is aangekomen, heeft, naar Goetborgs Morgenpost uit Ankara meldt, een aantal belangwekkende gegevens
verstrekt over de stemming in de Russische hoofdstad.
Toen ik Moskou verliet, was de Russische kerk,
voor zoover zij nog bestaat, volkomen passief.
Het officieele atheïstische dagblad „De Godlooze"
voerde zijn antigodsdienstige propaganda met de
grootste intensiteit verder. De uitdrukking „fascistenhonden" wisselde in dit blad af met „christelijke honden uit het Westen".
Verder verklaarde de koopman, dat de eenige
vrij groote godsdienstoefening in Moskou de
zuiverste grap is geweest. Het was geen bijeenkomst van een aantal geloovigen, doch een
tooneelstuk voor een filmconcern, dat nauwe

De Portuafesche staatsman Salazar heeft
eens het volgende geschreven: „Oni de wreedheid te onderhouden heeft het (Russische) communisme zich gedwongen gezien om zonder ophouden de beulen te vervangen door er slachtoffers van te maken".
Met deze uitspraak is het bolsjewisme wel in
zijn ware gedaante juist geteekend.
De revolutie, 'de burgeroorlog, de vervolging
der kerken.d e slachting onder de intellectueelen,
het leed aangedaan aan de boeren werden gevolgd met het aan den dood prijs geven van duizenden, die den dood op hun geweten hadden van
de ontelbaren, die hen waren voorafgegaan. De
huiveringwekkende processen tegen diverse
hooge Sovjet-functionarissen met hun gruwelijken
afloop liggen nog versch in het geheugen.
Een tijd scheen de Sovjet-Unie hermetisch
gesloten, maar in 1939 toen de oorlog uitbrak,
begonnen Stalin en de zijnen hun dubbel spel.
Het eerste voordeel was de overweldiging vanhalf Polen, de Baltische Staten en Finland en de
weldenkende wereld huiverde bij de gedachte
welk lot de bevolking te wachten stond. Er waren
er ook die meenden, dat er in de Sovjet-Unie 'n
andere koers gevolgd werd.
Nu de Duitsche troepen in snel tempo de Sovjeis
uit deze gebieden hebben verdreven en kond hebben gedaan over de bedreven gruwelen, is wel
overduidelijk komen vast te staan, dat er niets
veranderd was in het „systeem" en zich in de
bezette landen dezelfde tragedie heeft afgespeeld
al was het op korten termyn als in het nog geen
kwart eeuw bestaande Sovjet-rijk. De dictatuur
van het bolsjewistische Kremlin heeft er onbarmhartig huis gehouden. Volgens het beproefde systeem werden geheele bevolkingsklassen vernietigd, priesters vervolgd en uitgeroeid, de godsdienst onderdrukt en onmogelijk gemaakt wat de
uitoefening betreft, de cultuur aan bet barbarisme prijsgegeven. Het beloofde „Sovjet-Parardys"
blijkt er een te zijn, waarin de bewoners met een
dwangbuis aan zich bewegen. In plaats van de
beloofde stoffelijke wrelvaart troffen de Duitsche
soldaten overal bittere armoede en diepe ellende
aan. Zou het anders geweest zyn, dan was er nog
geen reden om te juichen, waar het geweldige
verlies aan geestelijke en beschavingswaarden
veel hooger moet gesteld worden.
De jaren van het bolsjewisme zijn nog maar
kort, maar zijn weg van leed en tranen, van gruwelen en bloed een lange.
Europa en de wereld weten wat het te wachten staat, wanneer het bolsjewisme zegevierend
uit den strijd te voorschijn zou treden.
betrekkingen onderhoudt met de Russische regeering. Naderhand is dan ook gebleken, dat
deze godsdienstoefening is opgenomen met
massale medewerking van figuranten voor
Amerikaansche journaals.

SOWJETS.

-

Het luchtwapen der
Berlijn, 12 Juli (DNB).
vliegtuigen
verloren,
188
op
11 Juli
Sowjets neeft
waarvan 103 in luchtgevechten en door afweergeschut. De rest werd op den grond vernield.
Het Duitsche luchtBerlyn, 13 Juli (DNB).
wapen heeft gisteren 147 Sowjet-vliegtuigen vernietigd, naar het DNB verneemt. Daarvan werden
öy op
er 88 in luchtgevechten neergeschoten enbedroeverliezen
grond
den
vernield. De Duitsche
gen negen toestellen.
,
Het Duitsche luchtwapen steunde gisteren met
sterke strijdkrachten de doorbraak van net Duitsche leger door de Stalin-linie. Alleen reeds rondom Smolensk
hebben Duitsche vliegtuigen 77 Sowanks
400 vrachtauto's, verscheiden transporttrr.;
'
c"
34 stukken geschut vernietigd. Deze
oner 0." zijn
lucht" pen zonder verliezen voor het Duitsche
iucliu,_
volbracht

-
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BENZINETRANSPORTEN VERNIELD.

vliegtuig Vi 1*11

—

<DNB).
Duitsche gevechtsÓP n Juh ten Oosten van
Minsk op de
tankwagens best_°r n naar Smolensk een uit ü8
benzinetransporttrein vernield, zoo vernep"*
Ruim drie kwar' »■„'■ DNB van bevoegde zijde,
daarbij in vlammen o 5 liter benzine gingen
Duitsche gevechtsvliegtuig vernielde eist,-,.
over de Dnjestr en sYeedd °en belanBri. ke bru«
mede den ln dezen
sector uitcengedreven Sov7i^!"
"Jettroepen den terugaf.
tocht

ben,

J
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Groote betooging van den Reichsarbeitsdienst in den Haag
Rede van den Rijkscommissaris
DE STRIJD TEGEN HET BOLSJEWISME.
s-Gravenhage, 13 Juli.
De Duitsche Arbeidsdienst heeft hedenmiddag op Houtrust een groote
betoogmg gehouden waaraan werd deelgenomen
door ongeveer 1000 man alsmede 100 meisjes van
üen Lmuscnen Arbeidsdienst. Het geheel stond onder leiding van Oberstarbeitsführer Bethmann.
Op de eene tribune hadden plaats genomen
de
rykscommissaris, rijksminister Seyss Inquart, de
bevelhebber der weermacht in Nederland, generaal der vliegers Christiansen, de commissarisgeneraal voor
bijzondere aangelegenheden,
Schmidt, de Oberts SS- und Polizeifuehrer, SS
Gruppenfuehrer Rauter, en vele andere vertegenwoordigers van Staat, weermacht en partij. Van
Nederlandsche zijde waren aanwezig de commandant van den Ned. Arbeidsdienst, Breunese, de
der N.5.8., ir. A. A. Mussert en de leider
i leiderN.S.N.A.P.,
dr. E. H. van Rappard
der
Bovendien werden opgemerkt Stabshauptfueh
rerin Fleitmann, Fuehrerin van den rijksarbeidsdienst voor de vrouwelijke jeugd in Emsland, alsmede Stabsfuehrerin Schiltberg, werkzaam in den
staf van den ryksarbeidsdienstleider in Neder-

—

DE ROEMEENSCHE KONING AAN HET FRONT
Boekarest, 13 Juli (D.N.8.)
N
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van den rijksarbeidsdienst, dat uit hun aanwezigheid hier blijkt, dat zij als achttienjarige jonge
menschen, uit alle gouwen van het rijk, gehoorzaam en getrouw aan het bevel van den Fuehrer
bereid staan dn den strijd, welke voor het Duitsche volk beslissend is voor zijn toeslaan en»zijn
eer. Zij zijn de tweede generatie van het Duitsche
volk, welke thans aantreedt voor aen laatsten beslissenden strijd, want het is allen duidelijk, dat
het hier gaat om het zijn of niet-zijn van het
Duitsche rijk, doch bovendien gaat het thans niet
meer om het Duitsche volk of het Duitsche rijk
alleen. ledereen moet thans begrijpen, dat het
gaat om het bestaan en de toekomst van Europa.
De duizenden jaren oude kultuur van het avondland, welke wij van onze voorouders hebben overgenomen en welke wij weer willen nalaten aan
onze kinderen en kleinkinderen, staat op het
spel. De strijd van Duitschland i s tevens een
strijd om het bestaan van Europa en om de
kultuur van liet avondland.
De jonge menschen in den Arbeidsdienst zijn
hierbij, op de eerste plaats de jonge mannen.
Voor hen is de Arbeidsdienst tevens een voorbereiding voor een latere taak, nl. den eeredienst
met de wapens. Want hierover zy'n allen het eens,
deze oorlog zat niet ophouden voor de Duitsche
vanen definitief hebben gezegevierd. leder moet
tnans zien, dat op dit vasteland geen macht beslaat welke het zou kunnen wagen tegen de Duitsche weermacht op te treden. Nu door het bolsjewisme de grootste samenzweerin.g tegen Duitschland en Europa op touw werd gezet, nu heeft de
Fuehrer wederom zijn soldaten geroepen, na een
stryd vëii bijna twee jaar. Op het oogenblik kunnen wy zeggen, dat het tweede en laatste bolwerk van de bolsjewisten is vernietigd, de Duitsche pantsertroepen stormen verder en veroveren Oost-Europa. De duur van den oorlog schrikt
ons niet meer af. Op het vasteland zal binnenkort niemand meer zy'n die het zou kunnen wagen zich te verzetten tegen de Duitsche wapens.
De oorlog moge zoo lang duren als hü wil, achter de bescherming van de Duitsche wapens zal
reeds begonnen worden met den opbouw van het
vicuwe Europa volgens ciwn «rdeuing; huiler
dit vasteland zal de vijand de scherpte van de
Duitsche wapens te voelen krijgen.

Afgezien van de voorbereiding loj den gewanenöcn dienst, legt ook de Arbeidsdienst zelf
reeds den plicht op zich te weren, zich te verdedigen en zich in te zetten voor volk en vaderland. "Wanneer het eenmaal vrede zal zijn en de
boer. terugkeert naar zijn land en de arbeider
naar >ijn werkbank, wanneer dan weer alle
goedgezinden bier zullen bouwen aan het groote
sociale werk van het nieuw gewonnen Europa,
dan zullen de leden van den Arbeidsdienst kunnen zeggen: Ja, wij hebben toen het uur der beslissing meegemaakt. Wij hebben met onze achttien .jaren volbracht, wat men maar vin eet! jongeling van achilien .iaar kan eischen."
De rijkscommissaris zeide volkomen bewust en
duidelyk: Een arbeidsdienst kan slechts nationaal-socialistisch zijn. Hij kan alleen opgebouwd
zijn en zijn taak vervullen gegrond op de bloedgemeenschap en de eer van den arbeid.
Wij allen zijn geplaatst in dezen tijd en misschien komt hier en daar iemand, die zegt: „Met
welk recht staat gij daar. waarom wilt gij nationaal-socialisten opeens bier bevelen?" Het antwoord is dan zeer eenvoudig, omdat het gaat om
het bestaan van Europa. De oorlog heeft zijn
hoogtepunt bereikt op het oogenblik, waarop het
Bolsjewisme staat aangetreden voor den oorlog,
„Hen ''ie thans als vijanden tegenover ons staan
'ün thans ontmaskerd als de helpers van het nihilisme, die alle krachten van het avondland,
zooals eer, trouw en kultuur, willen vernielen.
Kameraden, de beslissing is thans duidelijk.
Wie de beslissing niet ziet is niet in staat
deze te zien en men kan zich niet verontschuldigen, nu, terwijl Churchill arm in arm gaat
met het Bolsjewisme tegen Europa, met te
zeggen: „Ik doe mee, maar..." en blijft toezien. Op het oogenblik geldt alleen de daad.
Nu millioenen soldaten naar het Oosten marcheeren, geldt nog slechts: aantreden ten
vechten."
Op het oogenblik is het duidelyk, dat wat
nu komt, de nationaal-socialistische orde in
Europa is. Om deze orde op te bouwen en de
toekomst van het vasteland voor alle tijden
te beveiligen, wordt Europa nationaalsocialistisch opgebouwd, in samenwerking
met de fascistische strijdmakkers en wanneer
iemand nog vragen wil, waar neemt gij het
recht vandaan, dan is het antwoord: „Het
recht, dat is het bloed van on_e vaders, broediers en zonen, dat thans in het Oosten vloeit.
Een hooger recht is er ni.t."
Wip zich hiertegen wil verzetten, hij plaa's'
"inh tegenover onze pantserwagens en kanonnen I
Wij hooren hem niet meer,, want wij voltrekken'

_

het lot en daarom, kameraden van den arbeidsdienst en meisjes, al is de dienst zwaar, wordt
hard, want ook gij voltrekt mede het lot.
Na de rede van den Rijkscommissaris betuigden
allen hun geloof in volk en Führer en legden de
gelofte af steeds te zullen handelen volgens eer,
trouw, moed en geloof en liefde voor den
Führer tot den dood.
Tenslotte zongen allen met ontbloot hoofd:
God, zegene den arbeid en ons werk
God, zegene den Führer en dezen tijd.
Sta ons ter zijde, land te ontginnen.
*
marfkt ons bereid,
Duitschland te dienen met al onze zinnen.

God, zegene den arbeid en ons worstelen
God, -zegene de blinkende spaden
Laat het werk onzer handen slagen.
ledere steek onzer spaden
moet een gebed voor Duitschland zijn.

Hierna werd wederom ,geeft acht" gecomman-

deerd, de spaden werden gepresenteerd en de

Rijkscommissaris inspecteerde de jonge meisjes
en jonge mannen.
Nadat de Rijkscommissaris en de overige ceregasten waren vertrokken, marcheerde ook de
arbeidsdienst weer af.
Op de tribune tegenover de eere-tribune hadden talrijke leden van den Nederlandschen arbeidsdienst plaats genomen, zoowel van tle
mannelijke als vaa de vrouwelijke. Boven deze
tribune was tegen een wit veld het wapen van
den rijksarbeidsdienst, een spade met twee gekruiste korenaren, geplaatst, geflankeerd door
hakenkruisvanen. Hiervoor stond op een podium
het muziekcorps van den Rijksarbeidsdienst ongesteld, dat op voortreffelijke wijze het spreekkoor illustreerde en de zang begeleidde.
DEFILé VAN DEN REICHSARBEITSDIENST.
Aan den vooravond
's-Gravenhage, 12 Juli.
van de groote demonstratie van den Reichsarbeitsdienst op Houtrust heeft deze dienst
hedenmiddag op het Lange Voorhout een défilé
gehouden voor Obers! Arb-i.sfiH.rer Bethiyan,
leider van den Arbeidsdienst in Nederland.
Aan het défilé namen omsetreeks 1000 man deel.
Een muziekcorps van den dienst stelde zich
tegenover den Oberst op. De jongelieden marcheerden op keurige wijze in rijen van drie en
namen gedurende 't défilé den paradepas in acht.
Op het Lange Voorhout was veel belangstelling van de zijde van het nubliek. Ook stond dnar
opgesteld. Met
de vrouwelijke Arbeidsdienst
twee muzfekcorpsen en in twee groepen werd
vervolgens een marsch door de stad gemaakt

—
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„KyLniomlogburenclugb”

HEERLEN
Mededeelingen van het
Gemeentebestuur van Heerlen
De inhoud va-a deze «officieele mededeeUngen"
valt buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

INLEVERING VAN METALEN.
De Burgemeester van Heerlen maakt bekend.
d;.t oproepingen tot het inleveren van metalen
zy'n of worden verzonden voor het gedeelte der'

Gemeente dat wordt begrensd als volgt:
de spoorlijn van Heerlen naar Kerkrade vanaf
den Voskuilenweg tot de grens met de Gemeente
Schaesberg; het Schiffelervoetpad; de Caumerbeek tot aan de Algemeene Begraafplaats en een
lijn vanaf dit laatste punt naar het beginpunt van
den Voskuilenweg.
Het inleveringsbureau is gevestigd in het over.
blijflokaal van de R.K. Hoogere Burgerschool aan
de Akerstraat en is geopend op alle werkdagen,
met uitzondering van de ZaterdageJ., van 9 tot 13
uur en van 14 tot 18 uur.
Op de Zaterdagen is het inleveringsbureau geopend van 9 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur.
Waarschuwing: Het niet ontvangen van een
oproeping ontheft niet van de verplichting tot
inlevering.
De Burgemeester voornoemd,
VAN GRUNSVEN.

INLEVERING VAN METALEN EN
METALEN VOORWERPEN.
De Burgemeester van Heerlen brengt ter open-

bare kennis:

I. Schaderegeling voor de bedryven (fabrikanten en handelaren).
De aandacht wordt er op gevestigd, dat, teneinde het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen,
afdeeling Inlevering Metalen Schaderegeling, tijdig van de noodige gegevens te kunnen voorzien,
aan de bedrijven tegelijk met den oproep inventarislijsten zullen worden gezonden. Deze inventarislijsten moeten in 2-voud bij de inlevering
worden overgelegd.
By de inlevering ontvangt het bedryf een enquêteformulier, dat eveneens volledig ingevuld ten
spoedigste moet worden ingezonden.
Verder wordt er nog op gewezen dat inventaris,
lijsten voor bedrijven, welke hoeveelheden inleveren boven 1000 kg. bij een door het Rijksbureau
voor Non-Ferro Metalen aan tewyzen Provinciaal
Magrazyn, voor aceoord moeten worden onderteekend door den Beheerder van bedoeld Provinciaal Magazijn, en daarna door het inleveringsplichtigc bedryf het inleverings-bureau moeten worden ingediend.
Belanghebbenden worden er op gewezen, dat
alle correspondentie over schaderegeling moet
worden gezonden aan het Ryksbureau voor NonFerro Metalen, afdeeling I.M.S.
UITZONDERING.
Fabrikanten, grossiers, winkeliers, enz. van en
in technische producten, zooals appendages,_ kranen, fittings, e.d. behoeven deze artikelen niet in
te leveren, roor zoover het betreft artikelen, waarvan de vervaardiging niet in strijd is met de bepalingen der Toepassingsverboden voor Non-Ferro Metalen 1941 No's 1 tot 5 welke door het Ryksbureau voor Non-Ferro Metalen zy'n bekend gemajkt (exemplaren dezer Toepassingsverboden
jijn verkrygbaar by de Algemeene Landsdrukkerij,
Fluweclen Burgwal no. 18 te 's Gravenhage en by
de Uitgevery Somson N.V. te Alphen a.d. Rijn.
Hiermede vervalt dus de verplichting van bovenbedoelde bedryven tot opgave van den voorraad aan het Ryksbureau voor Verwerkende Industrieën, alsmede het verbod van verkoop zonder vergunning van laatstgenoemd Rijksbureau.
RECTIFICATIE
In de op Donderdag 10 Juli 1941 gepubliceerde
„richtlijnen voor de inlevering van metalen door
liet bedrijfsleven voor zoover deze by de Gemeente moeten worden ingeleverd" moet in de plaats
van het in de voorlaatste alinea voorkomende
rd „verkoopwaarde" worden gelezen „kostprijs".
11. Voorwerpen welke niet behoeven te worèen ingeleverd.
Ter aanvulling van het hieromtrent reeds gepubliceerde wordt nog ter kennis gebracht, dat
door het IJepartement van Binnenlandsche Zaken een nadere interpretatie is verstrekt omtrent
artikelen, welke voorloopig niet onder de werkingssfeer van verordening No. 108/1941 worden
eeaoht te vallen:
a) zgn. „Wellner", „Wemef of „Gero" artikelen e.d. verzilverd, verchroomd, of vernikkeld enz, welke voor regelmatig tafelgebruik noodig zyn (hieronder vallen vorken lepels, messen, enz.»
b» Verzilverde kleine artikelen. Hieronder
vallen b.v. kleine kandelaars,, -gebakschalen, -suikerstrooiers, -lepeldoozen, -bekers;
alle kleine artikelen, die regelmatig
op de eettafel gebruikt worden e n verder
de kleinste gebruiksartikelen als sigarenaanstekers, briefopeners, servetringen, lucifersdoosjes; derhalve niet: groote presenteerbladen, groote vierarmige kandelaars en
dergelijke groote stukken.
Verder behoeven niet ingeleverd te worden die
artikelen, waarvan het onder de verplichting tot
inlevering vallende metaal de helft of minder
weegt dan het geheele artikel, b.v. borstels, tafelschuiers, electrische apparaten.
Ten overvloede zij er op gewezen, dat nimmer
een beroep kan worden gedaan op inlichtingen
betreffende de inlevering van metalen, welke zyn
verstrekt anders dan door de daarvoor bevoegde
officieele instanties.
Verder zyn ingevolge artikel 4, lid 1 onder 10
der verordening van inlevering vry gesteld:
„alle voorwerpen, welke by voortduring gebruikt worden en welker onmiddellijke ver„van-ging onvoorwaardelijk noodig zou zijn,
..voorzoover deze vervanging niet kan gegebieden door voorwerpen, welke niet ingeleverd behoeven te worden".
Indien de interpretatie dezer bepaling aanleiding geeft tot twijfel of een voorwerp al dan niet
tnoet worden ingeleverd, behoeven dergelijke
voorwerpen (waarover twijfel bestaat) door de
inicveringsplichtigen tot nader order niet te worden ingeleverd, mits deze voorwerpen op een
daarvoor bestemde lijst worden vermeld.
Deze lijst is gratis bij de inleveringsbureaux
verkrijgbaar en moet binnen acht dagen na ontvang-,». doch uiterlijk 9 Augustus 1941 ingevuld
_oor den inleveringsplichtigc onderteekend
worden ingeleverd.
De Burgemeester voornoemd,
VAN GRUNSVEN.

i—WANNEER VERDUISTEREN ? ■—l
Zonsondergang
Tlon.oprang

Maan onder
Man on

EERSTE BLAD

LIMBURGSCH DAGBLAD

21J58
*-34
12.1Z

'-"

CLUBMATCH TE HEERLEN.
De Kynologenclub „Limburg" heeft Zondag een
clubmatch gehouden in Ons Volkshuis te Heerlen,
waarvoor groote belangstelling heeft bestaan en
welke dan ook een onverdeeld succes is geworden. Er waren eenige schitterende honden en
talrijke uitstekende inzendingen. De Burgemeester
van Heerlen, de heer M. van Grunsven, gaf persoonlijk blijk van zijn belangstelling voor dezen
wedstrijd, terwijl de gemeente Heerlen ook een
prijs ter beschikking had gesteld.
Over de inzendingen het volgende:
Van de fwee aardige Martins Beige kreeg Bella
van J. Muylkens zeer goed wegens te hooge
Ouderdom. Bij de St. Bcrnards was geen concurrentie, terwijl van de drie aanwezige aardige
Greyhounds Tirion als de beste werd geklassificeerd. Bij de Barsois blonk Balaika Krasnoje
Selo uit met uitmuntend, terwyl Czardas Krasnoje
Selo als 2e uitmuntend verwierf. Sprint was de
eerste uitmuntend bij de Whippets; naast hem
werd Ajax Marswind als tweede uitmuntend beoordeeld. Van de teven won Cariena Marswind.
Als beste Duitsche staande werd Asta van L. Mandigers gekwalificeerd, bij de Gordon Setters
Baffle van Dr. J. v. Hoorn, hij de lersche Setters
Runner van E. Vaessen en by' de Cocker Spanïels
Joe of the Beech van J. Mommers.
Bij de dashonden was als kortharige reu Odin
v.d. Sauhatz als de beste beoordeeld, terwijl deze
hond tevens als de beste hond van de tentoonstelling werd gekwalificeerd.
Bij de kortharige teven won Edeltraut v.d.
Sauhatz en bij de ruwharige reuen Lord van Heerlener Rosenhaus als eerste met uitmuntend en
Alex van Hoensbroek als tweede uitmuntend. Bij
de ruwharige teven won Lady van Heerlener
Rosenhaus en bij de langharige reuen Gentleman's Rubin. Van de langharige teven won
Gentleman's Nanetta.
By' de Hollandsche herders was Jaqie Boy v.d.
Aardboom de beste kortharige reu en Brinio v.d.
Nachtwacht de beste kortharige teef.
Undo van Schlosfelden was de beste bij de
Duitsche Herders en won tevens den titel van
beste diensthond. Van dit ras verwierf Bertine
nog uitmuntend bij de teven.
Bij de Collies en de Bouviers waren geen uitblinkers. Van de Dobbermann Pinchers was Lux
v.h. Hazenkamp de beste en bij de Airedale Terriërs Tascha von Hummeltor, alhoewel hier ook
geen uitblinkers waren.
Er was een groote inzending van Foxtcrriers.
Van de gladharige reuen was Krukos Bridegroom de beste met goed. Van de gladharige
teven won Krukos Beauty met goed en van de
overigens prima gladharige teven won Krukos
Cheerfull met uitmuntend.
Stockfield Negus werd eerste met uitmuntend
bij de draadharige reuen en verwierf tevens de
onderscheiding van beste terriër, terwyl Up to
date Chantress eerste met uitmuntend werd bij de
draadharige teven.
Frix werd eerste met goed bij de Sealyham
terriërs en van de prima Schotten werd St. Barbara Garde de beste. Bij de Pekineezen waren
geen uitblinkers en werden Sascha van 't Zonnestraaltje en 'Tommi eersten. Bij de Duitsche
dwergpinchers waren eenige uitstekende exemplaren en werden Prinz Nago v. Richmonds, Gold
Xidor v. Richmonds en Gold Xidor v. Richmonds
resp. eerste, tweede en derde met uitmuntend.

BELASTINGZAKEN
ACCOUNTANTSKANTOOR
H. v. d. HOORN
AKKI.STI.AAT 110 B
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Woensdag 16
Twee gebroeders jubileeren.
Juli hopen de gebroeders R. Groen, Stationsstraat
47, houwer-dienstdoend stuttcr en H. Groen,
Schaesbergerweg 146, stutter, beiden uit Heerlen
en werkzaam in het ondergrondsch bedrijf van
Stm. Wilheimina te Terwinselen, hun 25-jarig
dienstjubileum te herdenken bij de Staatsmijnen
in Limburg.
Natuurlijk gestolen fietsen.
Al weer twee!
Een van zekere mej. M., die haar fiets in een
schuilkelder aan den Schaeshergerweg had neergezet en een van M., die zn fiets onafgesloten bij
ten zweminriehting kwyt werd.
Lit de fruitDiefstal van geld en lekkers.
halletjes van J. op de Putgraaf is een bedrag van
f 40 aan geld ontvreemd en tevens zag de dietot
dievegge nog kans 25 reepen chocolade en eenige
pakjes hagelslag mee te nemen. De politie heeft
de zaak in onderzoek.
SCHAESBERG.
Bij de politie is aangifte
Onaangenaam verlies.
gedaan van het verliezen van een damesportemonnaie inhoudende ca. f 25 en broodbonnen. Wie
is de eerlijke vinder?

7%.S Mr. MR M-M
waarnemend burgemeester, die de Commissaris in de Provincie Limburg vertegenwoordigde, de heer Maasbommel, de adjudant van den heer Keiler, districtsleider van
de N.S.B, in Limburg.
Een schat van bloemen dekte de baren.
Na het gemeenschappelijk gebed verlieten allen
diep onder den indruk de begraafplaats, waar de
negen slachtoffers gezamenlijk in één graf zullen
rusten.
In de parochiekerk van St. Petrus droeg Pastoor v.d. Goor hierna met assistentie van
kap. Wehrens, diaken, kap. Jacobs subdiaken en Rector Thomas presbyter-assistent
de plechtige 11. Mis van Requiem op. Na het
Evangelie hield Pastoor v. d. Goor een troost*
volle toespraak tot de zwaar beproefde familieleden der slachtoffers, waarin hij van Gods goedheid rn barmhartigheid gewaagde. 11. verzocht
de geloovigen voor de zielerust van de afgestorvenen te bidden, opdat zy spoedig in vrede mogen
rusten. Met de vermaning om vooral in deze benarde tijden voorbereid te zyn op den dood, besloot Pastoor v. d. Goor zyn toespraak, die
door de in de kerk verzamelde geloovigen in
stilte en treffenden ernst werd aangehoord.
Heden, Maandag-ochtend, werd te Bleyerheide onder eveneens treffende belangstelling
van de bevolking het stoffelijk overschot van
wijlen J. H. Mer kei b ach ter aarde besteld
en dat in het familiegraf daar werd bijgezet.

SPEKHOLZERHEIDE.

—

Heden Maandag 14
Zilveren dienstjubileum.
Juli hoopt dhr. N. N. Schillings, wonende Heerlenersteenweg 30 alhier, houwer in het ondergr.
bedryf van de Willem-Sophia, zy'n zilveren mijnjubileum te

vieren.

Zaterdag, 12 Juli 1941 herZilveren jubileum
dacht dhr. Jos. Schols te Spekholzerheide den dag,
waarop hij 25 jaar geleden-in dienst trad bij de

Steenkolenmijnen „Willem Sophia". Sindsdien
heeft hij onafgebroken gewerkt in de lampisterie
van de Mijn en, zooals dhr. Ir. Kruyt in zijn huldigingstoespraak aanhaalde steeds tot tevredenheid van zijn superieuren. Dhr. Schols ontving een
zilveren horloge met inscriptie en een geschenk
onder couvert.
TERWINSELEN
Mijnjubileum.
Dhr. G. A. Extra, smeerder op
het bovengrondsch bedrijf van Stm. Wilheimina
te Terwinselen viert op Donderdag 17 Ju,i, by
dag waarop hij voor 23 jaar in dienst trad
de Staatsmijnen in Limburg.

—
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MAASTRICHT
Kunstzalen „Ars

et

fides”

EDMOND BELLEFROID EXPOSEERT.
Zondagmiddag zijn de Kunstzalen „Ars et tides",
Brusselschestraat 87 A, in gebruik genomen. Ze
zullen dienen, aldus verzekerde de literator Rob.
Fcanquinet, welke de cersie erin gehouden tentoonstelling inleidde „om goede kunstenaars in
een beschaafde omgeving" gelegenheid te geven
hun werk te laten aanschouwen.
Inderdaad la^t de reeks van vier zaaltjes, stemmig van tint, een gedistingueerden indruk na. Ze
wekken, als ruimten, herinnering van hel z.g.
Stedelijk Museum aan het Vrijthof.
Robcrt Franuuinet. die als schilder iets in den
ban van den ouderen Edmond Bellefroid geraakte, leidde dezen schilder met een enthousiaste
rede bü de talrijke aanwezigen in. Limburg een
belangrijk aandeel toekennende in de moderne
schilderkunst van Nederland, roemde hij Bellefroid als een der beste schilders van ons land,
hem ulaatscnde in de rij met llcnri Jonas en
Charles Eijck.
Dat deze tentoonstelliiu. Ne beste en belangte
wekkendste is die we dit jaar hier aanschouwden
komt ons ontwijfelbaar voor. Bellefroid, die van
een vitaliteit blijk geeft, welke we vijftien jaar
geleden ook bij Jonas opmerkten, leeren wc hier
Onder groote deelneming van de geheele be- kennen als een veelzijdig, meer en meer gerijpt
volking heeft Zaterdagochtend de tcraardcbestel- kunstenaar, voor ons Zuiden een der besten van
ling en uitvaart plaats gehad van de slachtoffers, het moment. Na snel een reeks van evoluties te
die bij het doelloozc bombardement van Engel- hebben doorgemaakt, teekent zich duidelyk het
sche vliegtuigen het leven hebben gelaten. Ge- persoonlijke af: zwaarte en materie raken overdood werden daarby' A. A. Siepers-Müllwonnen, het spiritueele, soms romantisch verberg, 49 jaar oud, J. H. Me rit el bach , ijlde overheerscht, vaak samengaande met krasse
74 jaar, J. L. S e n d e n 46 jaar, M. G. S e n
sentimenten van spot en lijden. Niet alles blijkt
e
n
j.,
den--s p o r k e n 36
E. W. Nack
in harmonie en evenwicht; het spichtige der hanS o 1 t y 28 jaar B. W. N a c k e n 7 jaar, den kan soms hinderen, doch het geheel verdiend
L. N ack e n 5 jaar, A. J. Schrijbers superieur te heeten. Voor „Ars et Fides" een ge29 jaar, J. Schrijbers-Handels 26 lukkig debuut.
jaar en J. P. N. A. Schrybersl7 maanden.
Qnder somber klokkengelui trok tegen 10 uur
in
de droeve stoet, welke voorafgegaan werd door
de geestelijkheid, met de stoffelijke overschotten GROOTE
BELANGSTELLING VAN MLZIEKvan negen slachtoffers naar het kerkhof van de
EN PUBLIEK.
VEREENIGINGEN
parochiekerk van St. Pietersrade, St. Petrus. Stilln het mooie Stadspark, dat de goede stad
zwijgend en tot diep in het hart geroerd, sloegen Maastricht
ryk is, vondgisteren het traditioneele
de inwoners van Chevremont, die zich muziekfeest plaats, waaraan -UW gesubsidieerde
langs den weg hadden opgesteld, den droeven corpsen deelnamen.
Xn elk opzicht is dit feest geslaagd: de belangstoet gade, begaan met het vreeselijk lot, dat de
stelling
van de zyde van het publiek wa : groot
familieleden en de slachtoffers had getroffen.
talrijke bezoekers als
wat zoowel voor de
Na aankomst op het kerkhof verrichtte Pas- en
was
de subprettig
voor de executanten
toor v. d. Goor de absoute, waarna voor tropische temperatuur der laatste dagen was gede zielerust van de afgestorvenen werd gebeden. weken en had plaats gemaakt voor een aangeomstandigheden om muOnder degenen die de droevige plechtigheid bij- naam zomerweertje. De
er
te luisteren waren dus
en
naar
te
maken
woonden merkten wy vertegenwoordigers van 't ziek gunstig en de mooie omgeving in haar rijkste
zeer
gemeentebestuur van Kerkrade op, met aan het zomertooi was een dankbare achtergrond om te
hoofd den burgemeester, de heer Habets, de genieten van «1 't schoons dat er werd geboden.
Negen corpsen hebben aan dit muziekfeest
gemeente-secretaris, dhr. Rage Ui, de commeegewerkt
en de eindlndruk die «dit massaal
missaris van politie, dhr. Gerae d t s, voorts
bij
concert
acbtérliel was onverdeeld gunstig
ons
de Beauftragte van den Rijkscommissaris de heer Zoowel het grooie aani .1 der deelnemende ver
Schmidt uit Maastricht met gevolg, die een eenigingen als de verscheidenheid in hun reper6-tal kransen op de baren legde, dhr. L. Hae n , toires laten nie* toe dat wij in een gedétail-
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KERKRADE

Droeve plechtigheid
Chevremont

-

Muziekfeest

—

het Stadspark

—

.

leerde bespreking vervallen. Het zou trouwens
te technisch worden om nog interessant te zyn.
Vandaar dat wy volstaan met een algeineenen
indruk: het muzikaal peil van alle deelnemende
vereenigingen was hoog en hun muzikale prestaties getuigden va n ernstige en nauwgezette voorbereiding, van een diep gewortelde liefde voor
de muziek en van een fiere corpseer en -trouw.
Dat ondanks de vele moeilijkheden, waarmede
Vader Tijd ook de muziekvereenigingen ruimschoots heeft gezegend, nog steeds zulk een
prachtig geslaagd muziekfeest mogelijk was, bewijst eens te meer de aangeboren liefde voor de
muziek, die eiken Limburger en in het bijzonder
eiken Maastrichtenaar in het bloed zit. Wij hopen,
dat deze liefde, die den beoefenaar der muziek
veredelt en siert, nog gestadig mag toenemen. Het
Maastrichtsche muziekleven zal er wel bij varen.
Maar aangezien de ware liefde steeds van twee
kanten moet komen, zou dit feest niet geslaagd
zijn indien niet 'n aanzienlijk deel van dr Maastrichtsche bevolking naar het Stadspark was gekomen om te genieten van de prachtige muziek.
Ook verschillende autoriteiten gaven blijk van
hun belangstelling, o.a. de burgemeester, jhr. mr
W. Michiels van Kessenicb, wethouder mr. Ch.
Vri.jens. de heer Henri Hermans e. a. Aan het
slot van bet feest, nadat de uitslag was medegedeeld, dankte wethouder Vrijens in een kor!
woord de jury (bestaande uit de heer<-n Peter
Gielen. M. Ogier en A. Crolla) voor haar nauwgezetten arbeid, de commissie voor sübsidieering
voor het voorbereidend werk en de vereenigingen
daarbij
voor hun prachtige muziek. Hij spoorde
te blijvereeniging
trouw
de leden aan om hun
brengen.
bloei
hoogeren
te
nog
ven en tot
de
De uitslag van het muziektournooi. dat
grondslag levert voor de toekenning van de gemeenlelijke premies, geeft de volgende klasseindeeling:

Eerste klasse: Harmonie ..Wilheimina
.T. Thijssens); Harmonie „St. Michaël" (dir
KoninklijkeHarmonie (dir. P. CasClaessens);
.1.
termans); Fanfare „St. Hubertus" (dir. J. Schrö(dir.

der).

,

Tweede klasse: Fanfare ..Wilheimina
(dir P. Castermans): Harmonie „Ster der Toe-

(dir. N. v. Hoorn); Fanfare „Kunst na
\r',eid" (dir. .1. Nijpels).

komst"

(dir.

Pcrde klasse: Fanfare „Juliana

P.

Lemaire); Harmonie „St. Cecilia" (dir. ,T. Smeets).

MHEER.
Openluchtspel.

Begunstigd door een prachtig zomerweertje

hield de Jonge Boef envereén [ging te Mheer vorige

week de aangekondigde opvoering van het openluchtspel „De koel i Luttërendal" van Pastoor
Schleiden, welke opvoering een groot succes is
geworden, zoowel wat betreft de publieke belangstelling alsook het vertolkte spel.
Omstreeks 6 uur werd het feest geopend door
den Z.E. Heer Halmans, pastoor van Eckelrade.
In zijn openingswoord heette Z. E. allen hartelijk welkom en wees spr. er op dat naast den
dagelijkschen arbeid der jonge boeren ook plaats
is voor het cultureele werk, waarvan dit feest
een mooie getuigenis is. Hierna werd dan begonnen met de opvoering Van 't tooneelspel. Het
stuk werd op schitterende wijze opgevoerd. Alle
rollen waren goed verdeeld en mooi vertolkt, 'n
Woord van hulde arm den regisseur, dhr. L.
Wouters, die dit stuk heeft ingestudeerd met
jongens van wie de meeste nog nooit op 't tooneel
zijn geweest, en dus onder zijn kundige leiding
voor de eerste maal een goed figuur hebben gemaakt.
Een hartelijk applaus bewees dan ook telkens
dat 't gebodene in den smaak viel. Na de o.pv< ering werd door den Z. E. Heer Schleiden, gee t.
adviseur der J.B. in mooie bewoordingen gedankt. Van 't groot aantal aanwezigen willen
wij hier noemen: Baron H. de Lor; Mevr. de Baronesse de Loë-van Mosch; Mevr. de Baronesse
de Loë-van Nispen tot Sevenaer; Graaf d'Ansembourg van Gulpen; Mevr. de Gravin d'Anscmbourg-de Loë; Freule van Nispen tot Sevenaer;
Burgemeester Beckers en echtgenoote, Mheer;
Oud-Burgem. Wolfs, SI. Geertruid; dhr. Sluijsmans, Margraten, techn. adv. der J.B. Mheer;
Prof. Dr. Keullcrs van 't Groot Seminarie Ie
Roermond; Ir. Bemelmans. geestel. adviseur LX.
T.8.; Dr. Bours, Directeur kweekschool; Rector
Luyten; de Z.Z. E.E. ii.h. pastoors van Mesch,
Eckelrade, Slenaken, Noorbeek en Rothem; de
Wel Eerw. H.H. Kapelaans van Slenaken, Noorbeek, Rothem, Hoensbroek, Mechelen en Sint
Geertruid; twee Paters Franciscanen en de Eerw.
Pater Peters Redemptorist.
Vermeld dient nog te worden, dat 't feest werd
gehouden in 't prachtige kasteelpark, welwillend
afgestaan door Baron 11. de Loë. 't Feest werd
besloten met een Limburgsche cramignon, welke
tot aan den avond voortduurde.
De Mheerder jonge boeren mogen op een welgeslaagd feest terugblikken en laten wij tot slot
de hoop uitspreken, dat 't niet bij deze eene opvoering van „De koel i Lutterendal" zal blijven.
EPEN
Benoeming.
Tot onderwijzeres aan de Bijz.
Lag. school alhier, wrerd benoemd, mej. Jacobs
uit Maastricht.
EYS
Aanrijding.
Toen dhr. V een dezer dagen met
zy'n rijwiel de helling naar Wittem afreed is hij
door een uit de richting Wittem komenden fietser,
aangereden. Dhr. V. liep bij deze aanrijding een
sleutelbeenfractnur op. 't Voorwiel van de fiets
was geheel verbogen. Dhr. V., die rechts reed,
treft geen schuld.
Dinsdag 15 Juli vergadert de R.K.
R.K.0.8.
0.8.. afd. Gulpen in hotel Knops te Wittem. De
agenda bevat o.a. candidaatstelling voor het
hoofdbestuur en de causerie over „Medische Missie", door Zr. Dr. E. Lippits. De vergadering begint om 6 uur.

RAADSVERGADERING
agenda
van de Dinsdag te houden raadsverDe
gadering bevat de volgende punten:
Behandeling van bezwaarschriften tegen aanslagen in diverse belastingen; voorstel tot benoeming van een leeraar in scheikunde en natuurkunde aan de Hoogere Burgerschool; voorstel tot
ruiling en overname van grond nabij den Eburonenweg in verband met den aanleg van een
nieuwen weg; voorstel tot ruiling van strooken
grond arm den Tongerschewg, Tongerschcplein,
Hcrtogshigel en Calvariestraat met het Burgerlijk
Armbestuur; voorstel tot vaststelling eener verordening, houdende voorschriften ex art. 43 woningwet, voor het terrein gelegen langs de Calvariestraat, alsmede voor het binnenterrein tusschen Tongcrscheweg en tlertogsingel; voorstel
tot het verstrekken van een algemeene machtiging
aan B. en W. lot overname van stukken grond,
welke tengevolge van de vaststelling van rooilijnen bestemd zijn om aan de openbare wegen
toegevoegd te worden; rapport der Commissie
voor het Grondbedrijf over een verzoek om ontheffing van hel bepaalde in art. 7 van de verkoopsv.oorwaarden van bouwterreinen; voorstel
lot verhuring van gemeen te-eigendommen; voorstel tot wijziging van de begrooting voor 1941 in
verband met de beschikbaarstelling van een voorschot ten behoeve van de N.V. SchouwburgverMej. M. had het
Portemonnaie verloren.
eeniging; rapport der Commissie ad hoc over de
oi-Ketul. Irnnr rxvr.PTrK.nnei*» inlio«<l<»n*.«.
.__i>
rekeningen der gemeentebedrijven over 1940, rapport der Commissie voor het Slachthuis over de te verliezen. Zij deed aangifte bij de politie.
rekening van het Openbaar Slachthuis over hel
STEIN.
jaar 1940; uilloting van schuldbrieven in eene geVrijdagavond
Schade aan de gewassen.
meentelijke geldleening; voorstel tot verhooging
van het voorschot voor den bouw van 32 arbei- bars-tte alhier een hevig onweer los, dat gederswoningen aan de Jekcrstraat en St. Nicolaas- paard ging met hevige regen en hagel. Vooral
straat door de Bouwvereeniging „St. Servatius". de graangewassen hebben hier veel onder geRapport der Commissie voor het Bouw- en leden en menig stuk graan ligt plat. Ook aan
Woningtoezicht omtrent een beroep tegen eene de andere gewassen werd schade aangericht.
door B. en W. geweigerde bouwvergunning;
Prae-advies van B. en W. omtrent een verzoek
van het Centraar Bestuur van de Vereen. Arbciderstuinen, alhier, met betrekking tot den
pachtprijs vau door leden dier vereeniging gepachte volkstuintjes; Pr«.«-advies omtrent een
Door de L.R.V. van
Kringconcours L. R. V.
idres in zake de toepassing van de regeling van
kring
Zondag
den
Sittard
24 Augustus a.s.
op
zal
eleetriciteitsgebruik:
vastrechttarief
voor
het
Voorstel tot vaststelling van een advies ex art. in deze gemeente een groot kring-concours wor22(1 der Gemeentewet omtrent eene
ontwerp- den georganiseerd waarbij meer dan honderd
regeling in zake eene aan de commissarissen van paarden uit alle hoeken van Limburg worden verpolitie toe te kennen kleedingloelage; Voorstel wacht.
om over te gaan tot aanstelling van vakonderDienstjubileum.
Op 27 Augustus a.s. hoopt
wijzers in lichamelijke oefening aan de opende heer v. Engelshoven, werkzaam by' het onderbare lagere scholen; Voorstel tot vaststelling grondsch bedrijf van Staatsmijn Maurits, den dag
van de vergoedingen aan de
scholen te herdenken, dat hij een kwart eeuw geleden in
in de kosten van vakonderwijs in lichamelijke dienst trad bij de Staatsmijnen.
oefening over het tijdvak, dat nog geen eigen
Aanrijding.
Op den Rijksweg nabij de Wolfvakonderwijzers in lichamelijke oefening nan de straat bad Zaterdag j.l. een verkeersongeval
openbare lagere scholen werkzaam zijn.
plaats, dat wonderlijk goed is afgeloopen. Mej. S.
pCr fiets uit de Wolfstraat gereden en
kwam
De poDe oorzaak van de -ij wieldiefstallen.
opV
den Rijksweg in botsing met ren autokwam
gekomen
van twee helers
litie is Op brt spoor
liep de wiclry'dster
Persoonlijk
bus.
enkele
van gest-den rywieleii, die beide Zaterdag tri nr- lichte verwondingen op, doch haarslechts
rijwiel
werd
zyn
L. v. S. en H. .1. die geheel
rest werdci. gesleld. Het
vernield.
opkochten
verfietsen
en
ze
wee.de verdwenen
Mishandeling.
der verhandelde»».
J. H. uit-Maastricht deed aanIntusschen blijven de rijwieldiefstallen nog gifte by' de politie van op Im" gepleegde missteeds aan de or'U' van den dag.
handeling door S. en v.d. TI.
\Y. Ct die Za erda* iijn fiets even voor bc', disHuisvrouw G. deed baar beklag omdat zij
!i-ibuti_fcn"..toO' liel staan en mei. S W.j die de door den bij baar inwonenden B. was mishanfiets vi-i haar mcvicnw een onbewaakt oogenblik deld.
voor een wint. I ;>.;<n de Muntstraa liet ..doorTen nadeele van dhr. V. werd Op
Brutaal.
maken" hebben dit weer ondervonden. Wie volgt ?
klaarlichten dag een konijn ontvreemd 4iit een
hok achter het woonhuis.
BURGERLIJKEN STAM),
Aangehouden werd
fit het politierapport.
Opgave van 3 t.m. 9 Juli 1941.
p. F., die met de justitie nog een en ander te
GEBOREN: Elsen-Ramakers C. A. C. z." Lasouw- vereffenen had. Hij werd in arrest gesteld.
G. G. werd bekeurd wegens beleediging en misJanssen .1. 11. z.; Boulanger-Lliiekens 11 d.; Meesevan Bitsen R. P. H. d.; Delissen-Steüns H, F. J. z-: handeling. M. D. deed aangifte van mishandeling
Eikenboom-Ummels G. d.; Bouvrie-Moers E. _.; V'""- gepleegd op haar zoontje.
Gerritsen ,J. d.; Op-Sassen J. 1 z.; Koolen-weerts
In het
H. S. en eenige
.1 T d.- Janssen-Nclissen F ï f,; Ssmpernians- collega's nachtelijk duister.
zich
tusschen
0 en 4 uur /onbevonden
,
Schmitz C. M. H d " Dackus-Breuls P. «*"!.*»" .J.
J. der eenige noodzaak op den openbaren weg en
Van den Camp J .1. z.; WlUem.en-v_n.Noo_ H. o.;
werden deswege bekeurd.
t' Naus-Sehiepcrs M. z.; Gulikers-lingelbert J. U
L. z.\ BetferBila-de Boer J. L. d.; Óuaaden-Zegf"
H. K*. maakte zich in het nachtelijk duister
z.;
Laenen- schuldig
Heuligers J. p. d- Jansen-Janssen J M,
aan burengerucht en liep een bonnetje
Willems L. z.; Jacobs-Hardy P. W. J z.; Hermans- op.
Friins M. H. z.: Kulpcrs-L'homme W. P, d. ; van
Een bakfiets met aanhangOücn-Hanielinck L, F. d.
Een schadepost.
VOORGENOMEN HUWELIJKEN: van der Blom P wagen beladen niet melk en zuivelprodurten kansigarenmaker Roiicn R. M. H. z.b.; Frantzen H. A .I.' telde in de Mauritslaan. tengevolge waarvan vCel
behanger-stoffeerder, Reinders 1... z.b.; Vertommeii P' kostbaars verloren ging.
.1 YV„ kellner Kerckhoff. J. C. H., z.h. Dreesens I.'
M. H., z.b " Gordijn J,
H. mag. bediende. Vankan
Gilissen H. M. r. b " Kusters'
Tt nmblr. arb.inspectie, Hgijsen
M, E. * huishoudster;
J. M. H., vrachtrijder,grondwerker.
van Daafsclanr W. J
Wesche M A inpaksler; van den Eelaart A. W. A._ journalist Boots
A, M z.b.; Zeegers J. L„ münwerker. Kersten E.,
dienstbode.
BRAND IN GRAANMAALDERIJ.
VOLTROKKEN HUWELIJKEN: B| om AA. chauffeur en Roehrpeks M. F., dienstbode; Florfssen H. E.,
Een zware brand heeft de graa_u.iaald.rij,
wever en Michel E. E., z.b.; Fredefix M. E. steen- met pakhuis, annex woning van d«n molenaar
vormer en van den Heuvel H.. tegel werkster; Hermans Th. Sanders te Meyel ernstig geteisterd. Het
j A. timmerman en Kesselaer A dienstbode- Huvmagazijn; dat een voorraad bevatte van verschilhreghs A. H. CH glasetser en Holdorp J. z.b.'Rekko
wagens granen en veevoeders, brandde
,1, H„ expediteur en Martin E., z.b.; Engelen J.. roijnr lende
vrijwel geheel uit. Leden van de Duiti-cbe Weerwerker en Habets M.. aardewèrkste'r
en burgers wisten nog ruim 13.000 kg.
macht
j.
OVERLEDEN: Wassink M. .1. C., z.b. 68
echtgtc
van van den Boom ,(.; Stallenberg' Ö,
"kleerma- {tranen te redden, maar meer dan 10.000 Ig. werker. 47 j., eehtgt, van Hupperetz M.' Il' K.'; Prieken den een prooi der vlammen. Ook van het woonT. M. G., oud 1 .jaar; Urdonnxje N. H.. ..!>.. fi» f., huis r.ina de bovenverdieping verloren, terwijl
echf.et, van v:m den Hoorn M. (.. 1..; Souden P. z. hel daan'n aanwezige
verbrandde. Verhuisraad mrald.ry
b.. 60 .?., ongehuwd; Mè_.ra M. L H. F... z.b. h-'.L.
werden
schillende
in
de
machinerieën
ongehuwd; Darnén H„ caféhouder 56 j..' echteene;» van dóór liet vuur ernstig beschadigd en zijn onBuschgens M. E. C.': van Lu_.elaar J.. z.b.. 72 j.,
Verzekering dekt gedeelechtgenoot van Janssen M. J,; van Sloun 3, M., z.b., bruikbaar geworden.
telijk de schade.
48 j., echtgte van Schrtjnemakers J. H. W,
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Amsterdammers melden Het zomerkamp
journalisten

VOOR HET NEDERLANDSCHE LEGIOEN.

TOESPRAAK VAN DEN HEER FELTMEIJER.
Vaassen, 11 Juli. Hedenavond heeft de vierde
groep kam/peerende journalisten in eea kame-

—

De oproepen
Amsterdam, 12 Juli. (A.N.P.).
van den Rijkscommissaris en van generaal Seyffardt tot vorming van een „Vrijwilligerslegioen
Nederland" hebben in de hoofdstad weerklank
gevonden.
Talrijke Amsterdammers van allen rang en
stand hebben zich reeds spontaan geroeid en in 't
inschrijvingslokaal heeft men voortdurend werk.
.londerden menschen, zoo vertelde men ons bij
het inschryvingsbureau, hadden nadere inlichtingen verzocht en ongeveer tweehonderd hadden
zich reeds spontaan laten inschrijven. Hier vond
men mannen van verschillende politieke overtuiging, doch één in hun afkeer van het bolsjewisme, dat zij gezamenlijk als Nederlanders wilden bestrijden.
Het vrijwilligerslegioen Nederland neemt hen
allen gaarne op. Men vraagt bij het legioen niet
naar politieke of godsdienstige overtuiging, doch
verwacht alleen de principieele bestrijders van 't
bolsjewistische gevaar.
Zelfs vrouwen kwamen zich melden voor Roode
Kruishulp of andere diensten, welke door de
vrouwen achter het front kunnen worden verricht. En vanzelfsprekend werden haar diensten
gaarne geaccepteerd.
Hetmecrendeel der mannen dat zich als vrijwilliger opgaf, was van den leeftijd van twintig
tot vijfentwintig jaar. doch daarnaast waren er
tal van oud-gedienden. Zoo zag men een 74-.langen reserve-kapitein verschijnen en een 63-jarigen kapitein van de artillerie. En zij waren
kennelijk verheugd dat zij met bet legioen naar
de Sovjet-republiek kunnen optrekken. Want hoewel de leeftijdsgrenzen voor de 'vrijwilligers tusschen 17 en 40 jaar liggen, heeft men voor officieren de grenzen laten vervallen. Ook oude officieren ikunnen dus aan den tocht naar de SovjetUnie deelnemen. Oud-kolonialen. waaronder vele
sergeants, meldden zich eveneens.
Ook een oud-officier van het Russische leger
zag men verschijnen. Hij wilde meetrekken om
de bolsjewisten uit zyn vaderland te verdrijven
en zyn teleurstelling was groot dat hij als nietNederlander moest "worden geweigerd.
T>e goedgekeurden krijgen een opleiding van
ongeveer twee weken en vertrekken dan onder
Nederlandsche vlag en onder Nederlandsche officieren naar het front.

.

Oberbefehlsleiter Hilgenfeldt
bezoekt N.S.V.-tehuizen

—

's-Gravenhage, 13 Juli.
Oberbefehlsleitcr
Hilgenfeldt, de leider van de hoofdafdeelingvoor
volkswelvaart in de rijks'siding der N.S.D.A.F.
verschilheeft tijdens zijn verblijf hier te lande in tehuizen,
lende plaatsen een bezoek gebracht aan
kinderbewaarplaatsen en instellingen voor hulp
aan moeder en kind om zich op deze wnze een
goed beeld te vormen van het werk der N.S.V.
(Nationaal-Socialistische Volkswohlfahrt) in Nederland.
De heer Hilgenfeldt bezichtigde ojn. de kinderbewaarplaats, welke verbonden is aan de Duitsche
school in Haarlem en welke de N.S.V. onlangs
heeft ingericht tot een modelinrichting op dit ge-

bied.
Vervolgens bezocht de Oberbefehlsleiter in Ber-

aan Zee het tehuis van de Duitsche vacantiekolonie, het levenswerk van den heer Tweer.
Heeds sinds jaren was dit vriendelijk ingerichte
tehuis een vacantieoord voor vele Duitsche jongens en meisjes vooral uit het Roergebied en uit
Berlijn, die door de Duitsche kolonie in Nederland
in samenwerking met de N.S.V. werden uitgenoodigd in deze schilderachtige en gezonde omgeving
eenigen tijd door te brengen.
De tocht werd hierna voortgezet naar Amsterdam, waar de heer Hilgenfeldt in Krasnapolsky
geruimen tijd vertoefde temidden van vele Amsterdamsche moeders, die in den loop der laatste
maanden eenigen tijd een welverdiende rust hebben genoten in N.S.V.-tehuizen in Duitschland. De
Nederlandsche vrouwen gaven uiting aan haar
dankbaarheid voor het prettige verblijf in
Duitschland door den heer Hilgenfeldt een schaal
van De.lftsch aardewerk aan te bieden, terwijl de
in Amsterdam wonende Duitsche moeders, die een
vaeantie in het vaderland hebben genoten hem een
boekwerk overhandigden De heer Hilgenfeldt
enkele inrichtingen van
bezocht vervolgens nogtocht
werd besloten met
de XS V. waarna de
voor de algemeene
van
referenten
bijeenkomst
een
verzorging van het volk bij de gevolmachtigden
van den Rijkscommissans en de krmgleiders der
N.S.V.
gen

"

Wat anderen zeggen
Weer actueel geworden
brieven
De LIMBURGER KOERIER druk! twee brieveu af, een vaa den oud-opperbeveWietobfr van
'and- en zeemacht, generaal Snijders, en een van
'■c*n gewezen
chef van den generalen Star, 'u'te'"'-generaal Seyffardt, welke het blad in 1936
"'vangen beeft, naftr aanleiding xan een ai'U'r(iiT"aarin het- "aar aanleiding van het binnentroepen in de gedemilitari«eerde -an Duitsohe
an hrl RÜnland, den s,laf gebroken
hnd over
1 Kransc.h-Russisohe verdrag, dat
kort
was.
Genera»MBnSf^oten
er« hreef:
t
a t
Versail,es was geen vrvje
overeenkomst
we* gelijkgerechtigde en
verantwoordelijke
dooh ccn °P ,et'"
pennchtise gronden
'
dwangmaatveerden
regel door de overwi"
den
machteloozen
opgelegd
lecenstander
p diens onderteekening met bedreisinßl„
pit tractaat is, wat de
hW ■f«eP«"t- b*'
ez***c
prrking der bewapeningen
r t
rijk nimmer nagcfcnmon. De
F"nk:
het Locarno-vcrdr,.
y"VscWand
ac htens
b nimmer
Daarentegen is Frankryk
verdragen, die L tj JTS,
het sluiten van militaire
tegen
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Bil dit alles doet thans het
den Volkenbond.
Verdrag de deur «ebt

raadsdhapsavond afscheid
genomen van de
Cannenburgh te Vaassen. Op dezen avond was
aanwezig de heer H. Feltmeyer, voorman der
Nederlandsche SS die den journalisten op het
bordes van de Cannenburgh heeft toegesproken,
zoo meldt het A.N.P.
Het is spreker bekend, dat velen in onzen tijd
innerlijk worstelen met en trachten een oplossing
te vinden voor de problemen van dezen tijd. Het
is nu eenmaal niet eenvoudig om een overtuiging
van vandaag le veranderen in een van morgen.
Waar het in dezen tyd om gaat, is een wereldbeschouwing, die tot vleesch en bloed wordt.
In zou er u op willen wijzen, aldus de heer
Feltmeyer,
dat er vandaag ook in ons volk
kerels zy'n geweest, die de consequenties daaruit hebben getrokken, die op het oogenblik aan
het Oostfront mee te velde zy'n gegaan en aan
dien strijd hebben deelgenomen. Omstreeks 2 Juli
hebben Nederlandsche vrijwilligers bij Lemberg
aan den stryd deelgenomen. Dit was niet het
resultaat van onvruchtbare debatten, van geworstel met problemen, van menschen, die meenen, dat het vraagstuk van onzen tijd geen ander
is dan dat van systemen, waarbij het een de
Dlaats kan innemen van een voorgaand. Men moet
begrip hebben voor de enorme Trootl.eid van
deztn tyd, die een wendetyd is. een noodzakelijke
historische verandering vau het aangezicht van
(leze wereld voor een langere periode dan honderd jaar. En eerst hij, die dezen tyd zoo ver
staat, kan zich met de problemen bezig houden.
De heer Feltmeyer gaf voorts als zyn meening
te kennen, dat politieke argumenten de zaak in
het algemeen vertroebelen. De houding van de
mensehheid is zoo, dat men innerlijk de politieke
argumenten als wapens in de hand heeft gekregen
en als het ware weet, welk register men moet
uittrekken om een ander te kunnen weerleggen.
Ons gezamenlijk lot en onze gezamenlijke toekomst moeten wij bevelen in het kader van ons
eigen volk. Ik wil er echter op wyzen. dat er een
grootere saamboorigiheid in de wereld wordende
is, als gevolg van een groeiproces, dat aan den
gang is. Dat is de groot-Germaansche gemeenschapsgedachte. Toen vroeger de Nederlandsche
gewesten tot grooter eenheid kwamen, kon dit,
omdat men bij alle verschillen iets gemeenschappelijks vond, n.l, het opstaan tegen het gemeenschappelijk gevaar, toen Spanje onze gemeenschap bedreigde. Zoo is het ook nu. Geen eenheid als een fictie van eenheid, zooals een internationaal proletariaat, maar wel een eenheid oo
basis der lotsverbondenheid van menschen die
hun cultuur hebben hoog te houden en te verdedigen tegen krachten als het bolsjewisme en het
internationale kapitalisme. Een dergelijke lotsverbondenheid kan slechts bestaan bij menschen
van hetzelfde ras en van denzelfden aard. En
wanneer het nu gaat tegen de Soviet-Unie, dan
is dit niet slechts te beschouwen als een toevallige
eoisode. mn*r men bedenke, dat reeds il
1788 duizenden Nederlanders de Oekraïne ziin
binnengetrokken, die daar welvarende dorpen
stichtten, waarvan de molens en d* golvende
korenvelden nog de getuigen zijn. Dit wns het
werk van Nederlandsche voortrekkers. E' ontstond een ruimte van de Nobrdlzce tot den Oer«.
waar_ Germaansehe menschen by geboorterecM
de leiding hadden, omdat leiding slechts kan
'"''gaan van menseben van dit ras. Het is heerlijk
voor
geschiedenis
tijd
leven,
in dezen
te
nu een
eenwen wordt gevormd, zoo besloot de heer Feltmever. r
De algemeene organïsatieleider van de rrsmerkamnen voor ïouroalHfen. de Tiee'- A. Meyer
Schwencke, he»tr ook der.e croep der Vamoeerende vidopnrid<'!»rs san tafel in de groofe zaa'
vin het oude ridders'ot toeTesnrolTcn.

PU ROL
W.
~§[^_J^beveifigt

tegen zonnebrand.

rood worden en vervel/en
■^o§?fê^Voorkomt
bgSP^^SSS^a^
30-60,
Poos

Tubt « et.

PRIJSOPDRIJVING IN DEN KONIJNEN. EN
GEITENHANDEL.
De bijzondere omstandig's Gravenhage, 12 Juli.
WAPENSTILSTAND GETEEKEND.
heden hebben in den laatsten Uid aanleiding gegeven
tot het ontstaan van een levendigen handel in konijnen
Vichy, 12 Juli (D.N.8.)
Naar het Franen geiten. Hierbij worden vaak buitensporige winsten
sche ministerie van oorlog mededeelt, zijn
gemaakt. De handel strekt zich zelfs uit tot pasgeboren nestkonünen, die vroeger nooit als handelswaar
de vijandelijkheden in Syrië hedenmiddag om
in aanmerking plachten te komen.
3 uur gestaakt.
De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat het
Generaal Dentz ia met den Britechen ophier een ernstige overtreding van de prijsvoorsehriften
betreft. Zoolang voor konijnen en geiten geen afzonderperbevlhebber, generaal Wilson, te St. Jean
lijke regeling tot stand is gekomen, gelden in dit opd'Acque bijeengekomen.
zicht de algemeene bepalingen, welke verkoop tegen een
höogeren prijs dan op 9 Mei' 1940 verbieden. De conHet Britsche opperbevel beeft uitdrukkelijk
op de naleving der prüsvoorschriften door de inverklaard ermede aceoord te gaan, dat geen Gaul- trole
specties voor de prüsbeheersching zal zich ook met dit
listische leiders aan de onderhandelingen deel- gebied bezig houden. Men zü dus gewaarschuwd.
nemen.
DE OMZETBELASTING OP TABAKSFABRIKATEN.
Vichy, 13 Juli (D.N.8.)
Naar het ministerie De wnd. secretaris-generaal van het departement van
van Oorlog mededeelt, hebben de onderhandelin- Financien heeft bepaald, dat bü deze aan winkeliers
gen tusschen den Franschen hoogen commissaris van tabaksfabrikaten uitstel van inlevering van. het
in Syrië, generaal Dentz, en den Britschen opper- aangifteformulier voor de omzetbelasting over de
bevelhebber, generaal Wilson, tot den wapenstil- maanden Mei en Juni 1941 wordt verleend. Betaling
stand geleid. De overeenkomst is gisterenavond van de over die maanden verschuldigde belasting kan
geparafeerd. Het Syrische conflict is dus geëin- mitsdien vooralsnog achterwege blijven.
digd na 34 dagen geduurd te hebben.

—

—

FRANSCHE OORLOGSSCHEPEN IN

_

TURKSCHE HAVENS.

Kameraadschapsavond

Vichy, 12 Juli (D.N.8.)
Toonaangevende
kringen in Vichy hebben verklaard, dat zij nog
geen steekhoudende gegevens hebben betreffende
de juistheid van het in 't buitenland verspreide
bericht, volgens hetwelk een aantal Fransche
oorlogsschepen Turksche havens zou zijn binnengevlucht. Dientengevolge kan men geen standpunt vernemen van toonaangevende kringen ten
aanzien van de in de buitenlandscbe berichten
genoemde cijfers, die schommelen tusschen de vijf
en de vijfentwintig, «venmin als ten aanzien van
de bewering dat een deel der bemanningen door
de Turksehe autoriteiten is ontwapend.

VAN DE DUITSCHE EN NEDERLANDSCHE
POLITIE
Hedenavond hebben
's-Gravenhage, 12 Juli.
de Duit&che en Nederlandsche politie te 's-Gravenhage een karaeraadschapsavond georganiseerd
in Diligentia. De zaal was geheel gevuld met Nederlandsche en Duitsche politiemannen: Ordnungspolitie, gendarmerie, marechaussee en Haagsche
politie, velen met hun dames. Ook merkten we
énkele leden van de Nederlandsche SS op.

Ankara,

Onder in de
aangekomen elf
Fransche oorlogsschepen bevindt zich ook,
volgens een bericht van het Turksche persagentschap, een schip van 10.000 ton.

Alexandrette

J« jjfn

naar

*

„Internationale politiek
en no g het gevoels-de

enl
kunnen brengen, nJL
veröïï
ü£*r "ren
VVestjerentvaardiging
over het feit, dat eenverdrag
dergelijk
mft«endbeid een
SftTSft?
d
de „bende", die thans het
nl
n'Ult-en me'
groote Russische
volk terrosireert. Maar met ge-

en met begrippen van recht en
è£i«vffi,
e'd. moet men zich niet op het gebied
e nternationale politiek begeven:
„~
fct
J
het zou
zy n op dit punt nader in
*dus*3doelloos

ItX

*n,en

uw

lever niet voldoende

LEVER-GAL afscheidt.

lederen da* moet uw lever een liter lever-gal In uw
Ingewanden doen vloeien. Wanneer deze stroom van
lever-gf' onvoldoende is, verteert uw voedsel niet. het
Uw
bederft. O voelt u opgeblazen, u raakt verstapt.
lichaam is vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig.
u ziet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen ztjn slechts lapmiddelen.
O moet CAKTER'S LEVER-PILLETJES nemen om
deze liter lever-gal vrti te doen vloeien en n mlt u een
geheel ander mensen voelen. Onschadelijk, plantaardig.
lacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
Eischt Carters Lever-Pilletjes bt) apothekers en
drogisten f 6.75. „^_____^^^^^__^*

Zwaar

LAATSTE NIEUWS
ENGELSCHEN BESCHIETEN FRANSCH SCHIP.
De kapitein
San Sebastian, 13 Juli (DNB).
van het by Monte Gueldo gezonken Fransche schip
„Virgo Fidelis" heeft medegedeeld, dat het schip
des nachts door een Britsche duikboot,is aangevallen. De duikboot beschoot het schip ook met machinegeweervuur. Een opvarende werd gewond,
verscheidenen vonden den dood in de golven.
BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH
GEBIED.
De vijand is in den
Berlijn, 14 Juli (DNB).
afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten West
Duitschland binnengevlogen, zoo wordt aan het
DNB gemeld. Op eenige plaatsen ontstond, voor
zoo ver tpt dusver kan worden overzien, materieele schade van geen belang in woonwijken.
ZWARE STORMEN IN ZWITSERLAND.
Hevige stormen
Bern, 13 Juli (Stefani).
hebben vanmiddag overal in Zwitserland gewoed. Twee mensohen zijn omgekomen en aan
de velden is groote schade berokkend.
DE STRIJD VAN 'T NATIONAAL SOCIALISME
TEGEN HET BOLSJEWISME.
's-Gravenhage, 12 Juli.
Ir. W. L. Z. van
der Vegte zal Maandagavond van 19.45—20 uur

weer in Japan

—

—

VEEL DOODEN EN GROOTE SCHADE
Tokio, 13 Juli (DNB)
Het Zuiden van Japan
is de laatste dagen door wolkbreuken en stormen
geteisterd. Te Tokio kwamen 15.000 huizen blank
te staan: het treinverkeer tusschen Tokio en Kobe
is herhaaldelijk gestremd door grondverschuivingen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten
zijn in het geheele land 19 menschen om het leven
gekomen, terwijl er vele vermist worden. De
WEER EEN AANVAL OP CYPRUS.
schade aan de velden, de bruggen, gebouwen enz. over den zender Hilversum". I een rede houden
nog niet te overzien.
is
over: de strijdd van bet Nationaal Socialisime
Rome, 13 Juli (Stefani).
Hel 403ecommutegen het Communisme.
niqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt:
PERU EN BCUADOR AANVAARDEN BEIn bet Oosten der Middellandsche Zee hebben
onze afdeelingen vliegtuigen herhaalde malen de
MIDDELING.
gebombardeerd
vijandelijke basis van Famagosta op Cyprus aanBuenos Aires, 13 Juli (DNB).
Ook Eeuador
gevallen.
gemeld, het
naar
uit
thans,
(D.N.8.)
Quito
Juli
heeft
wordt
12
De
Madrid,
zijn
aan Gibraltar grenIn Noord-Afrika
in den sector Tobroek
bemiddelingsvoorstel
Argentinië,
van
Brazilië en
Spaansche
stad La Llinea is in den nacht van
vyattdelijke aanvallen, die werden ondernomen zende
Vrijdag
aangenomen,
de
de
Zaterdag
op
door
een
V.
S.
nadat
amvliegtuig
onbekende
Peruaansche
van
met tanks en gesteund door krachtig artillerie- nationaliteit gebombardeerd.' Verscheidene huizen
bassadeur alhier, Benavides, aan den minister
vuur, afgeslagen met zware verliezen voor den werden vernield. Vijf personen
werden gedood.
van Buitenlandsehe Zaken, Ruinazu, eveneens d<*
vijand. In de Egyptische
hebben onze

—

Het Italiaansch Weermachts-

bericht.

—

_

La Linea

—

—

woestijn
Onder de Spaansche bevolking heerscht groóte vervooruitgeschoven vijandelijke ontwaardiging Na nauwkeurig onderzoek en volgens
van luchtvaartdeskundigen wordt verluchtbases getroffen, alsmede stellingen en op- de verklaringen
dat deze aanval op La Linea een Britsche proslagplaatsen te Alersa Matroeh, waar brandstof- moed,
vocatie is geweest.
voorraden in brand geraakten. Tusschen Sidi el
Barrani en Boegboeg hebben jagers gemechaniseerde Britsche strijdkrachten met machinegebommenwerpers

weervuur bestookt. Verscheidene gepantserde
auto's werden onbruikbaar gemaakt en vernield.

De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op Benghasi en Derna. Te Derna werd een militair hospitaal getroffen.
In Oost-Afrika wederrijdsche bedrijvigheid der
artillerie in den sector Wolsjefit (Gondar). Tengevolge van de vijandelijke luchtaanvallen die
onlangs op Tripolis zijn gedaan, zijn 22 menschen, onder wie 14 Italianen, omgekomen en 54
personen, onder wie 34 Italianen, gewond.

SIR WILLIAM MITCHELL AFGETREDEN
Volgens een bericht
Berlijn, 12 Juli (D.NB.)
van den Engelschen nieuwsdienst is Sir William
Mitchell, die tot dusver opperbevelhebber was
van het Engelsche luchtwapen in het Midden-

—

DE KONING VAN ITALIË

GEVRAAGD EEN

REGENT TE BENOEMEN.
De onafhankelijkCettigne, 12 Juli (Stefani)

—

heid van Montenegro is geproclameerd.
De constitueerende nationale vergadering, die
het Montenegrijnsche volk .vertegenwoordigt heeft
op 12 Juli 1941 daartoe besloten:
Montenegro wordt opnieuw gevormd als souvereine en onafhankelijke staat m den vorm van
leverde voorwerpen bestaan, genoemd.
monarchie.
De bovengenoemde verordening van den Rijks- eenDeconstitutionèele
constitueele nationale vergadering verklaart,
commissaris opent in artikel 6 (2) echter tevens dat alle Montenegrijnen, dankbaar voor de bevrijde mogelijkheid om in bijzondere gevallen een ding van hun land, dank zy het optreden der Itavergoeding te betalen, welke boven de metaal- liaansche strijdkrachten, in herinnering aan de
waarde uitgaat. Het desbetreffende verzoekschrift nauwe banden, die bestaan tusschen de dynastie
moet dan vergezeld gaan van een rapport omtrent van Petrowitsj Niegos en het Huls van Savoye, in
de waarde van het voorwerp, opgesteld door een vertrouwen op het wederopbouwwerk, dat steeds
beèedigd deskundige.
en overal door den Duce wordt ontplooid ten gunTeneinde teleurstelling te voorkomen, wordt er ste van het fascistische Italië door met Italië banuitdrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat deze den van zeer nauwe solidariteit aan te knoópen.
mogelijkheid tot het verkrijgen van een hoogere
De constitueerende nationale vergadering heeft,
vergoeding dan de metaalwaarde meer speciaal is bij ontstentenis van een titularis voor den ppst
geopend ten behoeve van bedrijven. Met be- van hoofd vanf den staat besloten, over
te gaan tot
trekking tot particulieren diene, dat een de instelling van he» regentschap en Zijne
Majeshoogere vergoeding, als hier bedoeld, slechts in teit den Koning van Italië te vragen, een regent te
uitzonderingsgevallen zal kunnen worden toe- benoemen voor het koninkrijk Montenegro.
gekend, aangezien:
le. Het feit, dat de aanschaffingsprijs van een
voorwerp, dat wordt ingeleverd, hooger is geweest dan de vergoeding op grond van de metaalwaarde, óp zichzelf geen voldoende reden is voor
een hoogere vergoeding, daar dan vrijwel alle
voorwerpen hiervoor in aanmerking zouden
OP ITALHANSCH HOSPITAALSCHIP.
komen;
Tijdens den aanval op
Rome, 12 Juli '(DNB)
2e. Voorwerpen, als bedoeld in artikel 5 der Tripolis
de
op
9
hebben
Britten, naar thans
Juli
verordening, hier kortheidshalve genoemd anti- bekend is geworden,
ook
geworpen op
bommen
quiteiten en kunstvoorwerpen, niet voor een ver- een Italiaansch oorlogsschip. Dit schip, dat voorzoek tot uitkeering van een hoogere vergoeding zien is van het roode kruisteeken, dat van veraf
dan de metaalwaarde in aanmerking komen, daar duidelijk zichtbaar is, lag verwijderd van de hamen deze op de lijst model 2 dient te vermelden ven en van ieder ander voor den oorlog belangen dus niet behoeft in te leveren.
rijk doel.
Men bespare zich derhalve de kosten van het
De Britsche vliegers tronen het schip nadat zu
deskundigenrapport.
verscheidene keeren er overheen hadden gevlogen, beschadigden het en verwondden verscheidene gewonde soldaten zwaar.

Britsche duikboot vernield

—

Berlijn, 12 Juli (D.N.8.)
Gisteren, zoo verneemt bet D.N.8., is een Britsche duikboot ten
Zuidwesten van Plymouth door Duitsche gevechtsvliegtuigen ontdekt en aangevallen. De
duikboot kreeg in halfgedoken toestand vier
zware treffers, waarop een felle explosie ontstond. Korten tijd later verscheen een steeds
grooter wordende olievlek op de oppervlakte, die
er op duidde dat de duikboot was gezonken.

Mijnen voor de haven
van New

York

_

Washington, 12 Juli (DNB).
Het ministerie
van Marine heeft bekend gemaakt, dat aan den
ingang van de haven van New Vork, in het gebied
ten noordwesten van het lichtbaken van Sandyhook, scherpe mijnen zijn gelegd. Het leggen der
mijnen is op 18 Juni begonnen en zal worden
voortgezet tot 30 September.

principieele toestemming van zyn regeering had
meegedeeld.
De beide regeeringen hebben infrussehen eüfe een
bïïzond*ren vertegenwoordiger naar Washington
gezonden, die onderhandelingen moeten voeren
met onderstaatssecretaris Sumner Welles en de
ambassadeurs van Argentinië en Brazilië.

BURGERLIJKE STANDEN
ROERMOND.
over de week van 4 tot en met 10 Juli.
GEBOORTEN 6 als: Hendrlcus J. M. z. van Ch 3
A. H. van Hen-H endrickx; Elisabeth M. d. v J.' h.
Bremmers-Balvers; Henricus C z. v LH* van ' der
Goor-Watrin- Gerarda J. H. M.'d. v. *M *H.*A E Corbeü-van Dinter; Maria W. J. v W. j. H Ho'fmanv. d. Heuvel; Gerardus H. A. H. t.'v. A. C. H Dahmen.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN 3, als: P J F.
Meös en G. J. M. Majolée, beiden alhier; P. H. de
Groot en M. M. van de Beek. beiden alhier; H. H.
Nelissen en A. Cox beiden alhier
HUWELIJKEN 5 als: C. Schimmel en M. P. A.
Pollaert, beiden alhier; H. J. H. Claessen en E. J. H.
Langenhoff beiden alhier; G. J. van Dillen te Zwolle en Th. M. Hofman, alhier; R. J. P. Verheggen te
Maasniel en A. H. Janssen, alhier; J. A. van der
Sanden én A. J. M. Routs, beiden alhier
OVERLUDENS 4, als: M. M. Leurs vf. oud 39 jaren, echte, van G. H. van Neer; J. Ch. Balkenhol
oud 3 dagen, z. van M. Balkenhol-Melgers- H. H.
Golsteijn m. oud 42 jaren echt. van P. H. Lemmen;
M. B. Cremers vr. oud 58 jaren echte, van H. Kievits.
Opgave

.

B.J.Brtauw, Boekband»!, Keizersgracht 188, Adam (C.) Tel. 44505 Postrekaninn 48608

| „LEEST AVONTUREN IN DE AVONDUREN"]

10 spannende werken Fl. 12.50
VAN DEN
BEKENDEN WILD WEST

SCHRIJVER

MAK BRAND

nog gebonden in keurige linnen banden en geïllustreerde stofomslagen

Betaalbaar met f 1.- per maand of meer

Engelsche bommen

—

De Volkskrant

Amerika

de oorlog

>^

ot bet onderwerp
»» n ade orde
aan
d

ALS

—

—

—

12 Juli (D.N.8.)

haven van

Naar de „Volkskrant" meedeelt, heeft baar
F--nsrh-B.,ssisc!he
en
P-enige dagen later voegde generaal Seyffardt hoofdredacteur, de heer J. B. VESTERS, na een
van büna 26 jaar zich genoopt
„i*l nstvervulling
toe:
n functie neer te leggen,
Te trachten meer of andere argumenten aan
He»"
te voeren, dan generaal Sb«*w neerschreef waar»»hoofdr6dacteurschap
wordt voorloopig PATROUILLE VAN IJSLAND TOT ENGELAND?
men ,door den hee* G. HOL, eersten "New Vork 13 Juli. d>-N-B.X De voorspelling van
"°r Duitschland's „moreel" recht zou doen denreoacteur van het blad.
de zee Ware het m
den democratischen senator Wneeler die op grond van
Verdragen

,

U ZIET
ER SLECHT UIT

—

Vergoeding voor ingeleverde Oosten, als zoodanig afgetreden.
metalen voorwerpen
Montenegro onafhankelijk
Het Rijksbureau voor non-ferro-metalen deelt
mede, dat, zooals bekend, artikel 6 (1) van de
verordening van den Bijkscommissaris betreffende de inlevering van metalen bepaalt, dat de
vergoeding, welke voor de ingeleverde metalen
voorwerpen zal worden uitgekeerd, in het algemeen niet hooger zal zijn dan een bedrag overeenkomende met de metaalwaarde dier voorwerpen. In de uitvoeringsbeschikking van 27
Juli 1941 is in artikel 28 (1) deze metaalwaarde
voor de verschillende metalen, waaruit de inge-

Officieel nieuws

Vijandelijkheden in
Syrië geëindigd

voor

zich als vrijwilligers

kJ!"ehlsgeliikhcid

EERSTE BLAD

LTMBURGSCH n\ORTAü

redac?en°

betrouwbare inlichtingen heeft verklaard dat de Ver.
Staten het voornemen hebben de patrouille ter zee uit
te breiden van IJsland tot Engeland om de Britsche
vloot vrO te maken voor het Kanaal en den Atlantiscben Oceaan, wordt door de New Vork Journal American onder reusachtige opschriften gepubliceerd Wheeler verklaarde, dat, naar in het bericht van genoemd
Sjanghai, 13 Juli (T\ vt> \
e6n bericht dagblad wordt gezegd dat het plan reeds door Ameuit Batavia heeft de
ia
1? i4 f tem" rikaansche en Kngelsche ambtenaren is besproken
men besloten tot goedkeurinV
Associated Press meldt dat de versterkingen ' van
Dakar geveehtsklaar worden gemaakt om een eventuSjorden eele landingspoging te verijdelen. Tegeiykertyd
maakt
v»n 30 millioen gulden
■**■*"»»
n eveneens ing». net blad melding van de versterkingen der Portngeexs
Otgaven
ynQïga,

Militaire dienstplicht voor
inlanders in Indië

...

VÓlk^U~mrf
va^ K-te*"ï

FORMAAT DEB BOEKEN 20 x 14 c.M.
hlz.
1. Dan Barry de Ontembare
221
6. Het Keerpunt

....
...
......

blz.
230
2. De Vreemdeling a. d. Poort
202
7. De Vuurgeest
224
8. De dood van Dan Barry
215
8. Geluk
212
4. Dan Barry's Dochter
" 208
208
9. De Tuin van Eden
5. De Oude Wet
218
228
10. Scherpschutters
Dat is een serie, waarvan een ieder zal genieten, die nog niet de romantiek van het leven
vergeten hebben, die nog meeleven in de wilde jachten, woeste gevechten, waar deugd
wordt beloond en trouwe liefde overwint.
Het is ontspanningslectuur van de beste soort, frisgche, kerngezonde kost.

L.

D.
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10 DLN. MAK BRAND, gebonden in linnen banden a f 12.50.
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RJK. DAGMEISJE
DAMES !
gevraagd, Zondags vrij.
Van een PERMANENT Adr.:
Bleijerheidestraat

-

moet U de heele zomer No. 46, Kerkrade.
iets hebben.
Laat U
daarom vakkundig bedienen bij :

-

Heerlen Nuth Schinnen Beek Lutterade
Ingaande Maandag 14 Juli 1941.

Ingaande Maandag 14 Juli 1941.

Vertrek van HEERLEN naar LUTTERADE, LINDENHEUVEL.
K.M.HEERLEN
7.50
10.45 13.00
+15.15 x 15.45 +17.45 X 18.05
6. SWIER
8.00
10.55
13.10 +15.25 x 15.55 + 17.55 X 18.15
8.1 WIJNANDSRADE
8.05
11.00 13.15
+ 15.30 x 16.00 + 18.00 X 18.20
10.5 NUTH
8.10
11.05
13.20
+15.35 x 16.05 + 18.05 X 18.25
15.8 SCHIMMERT
8.20
13.30 + 15.45
11.15
x 16.15 + 18.15 X 18.35
20.6 BEEK
8.30
11.25 13.40 + 15.55 X 16.25
+ 18.25 x 18.45
23.4 NEEBBEEK
8.35
11.30
13.45 + 16.00
x 16.30 + 18.30 x 18.50
28.5 LUTTERADE
RIJKSWEG ZUID
28
LINDENHEUVEL

8.40
8.45

11.35
11.40

+16.05
+16.10

13.50

13.55

x

+18.35

16.35

+18.40

X 16.40

x 18.55

X

19.00

SALON

HOOFDSTRAAT No. 5,
Kerkrade
Telef 2960
dan kunt U verzekerd
zijn van iets ch i c s en
houdbaars.

-

+20.00

+ 20.10
+ 20.15
+ 20.20
+ 20.30
+ 20.40
+ 20.45

Laat uw HUIS
met INBOEDEL
en UW PERSOON

verzekeren

20.50
++ 20.55

+ 16.35
+ 16.40
+17.45
+ 16.55
+ 17.05
17.10

14.10

14.15
14.25
14.35
14.40
14.45
14.55

+

—

Ondernemers: GEBR. MULDER,

»

+16.30

14.00
14.05

+
4-17.15

X 17.05
X 17.10

+19.00

+ 19.05

x 19.15
x 19.20

X 17.15
X 17.20

+19.10

x 19.25

x 17.40
x 17.45
x 17.50

+19.35

+19.15
+ 19.25

x 17.30

+ 19.40
19.45
+ 19.55
+

+ 17.25 x 18.00

Eikenerweg, Heerlen.

'

—

X 19.30

X 19.40
x 19.50
x 19.55
x 20.00
X 20.10

+21.10

PEUTZ-TISSEJV

Sittarderw. 24. Tel. 3763
Heerlen.
Telef. 659
Markt 33
Lutterade.

Telefoon 4920

«

I

Alle VERZEKER»
En9 VAN OPPEN, Hrerl»
Oliemolenatraat 28 Tel. 452?

Stofzuigers

Heerlen, Huis op de Linde 11 Juli 1941.
Eenigste kennisgeving.

voor terstond gevraagd,
boven 18 j. Adres: Ruytersstraat 9 Schaesberg.

NET DAGMEISJE
gevraagd. Adres: Niersprinkstr. 28, Kerkrade.

—

Liefst in
jonge man.
B.K. arbeidersgezin met
huiselijk verkeer a / 11
p. week (zonder wasch)
Brieven onder No. 3725
a. h. Bureau v. d. Blad.

en

-r.
W. M. Q. THYSSEN, Semi-arts
De Heer en Mevr. Kaiser-Thyssen danken,
ook namens wederzijdsche ouders, voor de
belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Heerlen, 14 Juli 1941.

Caumerbeeklaan No. 54.

Districts-Alléénverkooper

_

voor reeds m. succes ingevoerd HUISH. MERKARTIKEL z. concurr. v. District HEERLEN gezocht. Vereischt: Actief ver'ooper v. eigen rekening. Br. onder No. 89467 aan BOLBEK, Amsterdam, Kon. plein No. 1.

[aangeboden'

OFFICIEELE PUBLICATIE
van het Departement van Landbouw en Visscherij
BINDTOUW VOOR HET BINDEN VAN
STROO BIJ HET DORSCHEN
VAN GRAAN.
Het Bijksbureau voor de Voedselvoorziening in
Oorlogstijd brengt het volgende ter kennis van
belanghebbenden:
Zooals destijds bekend gemaakt, is vezelbindtouw uitsluitend ter beschikking gesteld voor het
binden van graan, indien dit gemaaid wordt met
graanmaaiers/zelfbinders.
De distributie hiervan is in vollen gang en
voor zoover men nog geen machtiging verkregen
heeft, zal deze binnen korten tijd aan aanvragers
kunnen worden toegezonden.
Voor het binden van stroo achter de dorschraachines is geen vezelbindtouw beschikbaar, doch
uitsluitend papier. -bindto uw.
Dit papier-bindtouw wordt niet gedistribueerd,
doch kan op de gewone wijze via den gewonen
handelaar/leverancier worden betrokken.
Belanghebbenden worden aangeraden hun bestellingen dienaangaande zoo spoedig mogelijk bij
hun gewonen leverancier te plaatsen, opdat deze
tijdig bij de touwfabrieken de benoodigde hoeveelheden papiertouw kan bestellen.
Nadrukkelijk zij nogmaals gewezen op de bepaling van het bindtouwbesluit, waarbij het verboden is om vezelbindtouw voor het binden van
stroo te gebruiken.

mest

BRANDSTOF VOOR LANDBOUWDOELEINDEN.

m-

—

HOOFDSTUK XIII.
De zitting geschorst.
Sedert Triffit zoon mooie kans had gehad in
verband met het mysterie Herapath, was.zijn toestand er een van tijdelijke zegepraal geweest, die,
naar hij hoopte, door zijn ijver en doorzicht een
voortdurende zou worden. Voor den morgen, toen
de moord ontdekt werd, waarvan hij een heele kolom in den Argus (groote letters, extra vet r*e") bid kunnen nnmnVpn. V>.id TrKf't. pen *f
verslaggevers, nirts bijzonders gedaan.
Hij zei altyd dat hij nu nooit eens een kansje
""{"

Zeker in dezen tijd moet ieder goed voor zijn
schoenen zorgen: ze geregeld onderhouden
en er extra-zuinig op zijn
zélfs, wanneer

...

No.

t van

ie

1/^mL

„Spaar-UtO-Schoenen"-serie van

EIGENAAR

wil (braakligg.) grond
verkoopen (oppervlakte
75—100 M2.) voor
den aanl. van een sportterrein (watersport) in
Geleen, Lutterade of directe omgeving. Liefst
boschrijke (bepl.) omgeving. Uitv. brieven m.
prijsopg. onder no. 1640
a. h. Bureau v. d. Blad.

*
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Te koop gevraagd
gebruikte, goed onderh.
RADIO
(Philips of Telefunken)

Centraal Limburgsen Instituut

Serie 1938/39, 1939/'4O,
of 1940'/'4l. Brieven on-

vuur Lichamelijke Opvoeding

der No. L 82 aan het
Bureau van dit Blad.

OPLEIDING voor alle Gymnastiekbevoegdheden.
GASFORNUIS
Spoedige
aanmelding voor de NIEUWE CURSUS
te koop gevraagd, goed i gewenscht.
Inlichtingen bij het Secretariaat :
onderhouden, of BTas" OBSERVANTENWEG
49, MAASTRICHT, of
bakoven. Adres: Corio- NASSAUSTRAAT
86,
ROERMOND.
hoek
vallumstraat 32,
Het Bestuur.
Kruisstraat, Heerlen.

—

TE KOOP 1
fAANGEBODEN
(
a

m

■

350 KIPPEN
Witte Leghorn, broed
1940, te koop. Adres
L. Kuypers Talmastr. 38
Telefoon 4972, Heerlen.

N

CEBUCO'S
COURANTEN-CATALOGUS
Uitgave April 1941.
Een losbladige catalogus van de volledige
advertentie-tarieven en contract-voorwaarden van de geheele Nederlandsche
Dagbladpers;
uiterst overzichtelijk door uniforme rangschikking van tarieven en andere gege-

TE KOOP :
Dressoir, Tafel, 6 Stoe-

Gevraagd wegens len, Rooksfoel, Vischhuwelijk der tegenw., aquarium, Legkast, Stof.
zuiger a.n. Kinderledivoor 1 September a.s.:

-

vens;

I

1
I

blijvend van waarde, ook bij verandering
van tarieven.
Over deze nieuwe uitgave schreef een
groote adverteerder ons:
„Over het losbladig systeem met gegevens
van de bij U aangesloten bladen, hebben
wij niets dan lof te zeggen. Wij hebben
het onmiddellijk voor ons gebruik toegepast en laten voor alle andere tijdschriften
en bladen welke niet bij Uw Bureau zijn
aangesloten, losse bladen door onzen drukker vervaardigen met dezelfde indeeling
als U in Uw systeem aannam."
Verkrijgbaar ad f 4.25.
(storting op postrekening No. 1539 van
den penningmeester der Nederlandsche
Amsterdam).
Dagbladpers

—

CEBUCO . Herengracht 258
Ametoftfaflfi-G. Td. 43045 34670

-

verslaggever een goed stuk copy had kunnen maken.
,
„Beroerd," mompelde Triffit, terwijl hij zijn
koffie dronk. „Beusachtig vervelend! Er wordt
dat geloof ik zeker."
iets achterbaks gehouden
Op dat oogenblik kwam een andere jongeman
naar den hoek, waar Triffit zoo'zat te mijmeren...
blozende jongemanf gekleed in een nogal opMET
WENDINGEN een
zichtig costuum en een sportjas; in het lint van
zijn kaasbolletje stak een veertje. Triffit kende
kreeg. Eenvoudige gevalletjes voor den politie- hem, het was een van zijn vakgenooten, verbonrechter, branden, ongelukken op -straat, kleine den aan een oppositie-blad. Hij meende hem dien
diefstallen of inbraken, dat was misschien voor morgen al in de gerechtszaal te hebben gezien.
sommige menschen erg sensationeel, maar vooral Haastig maakte hij plaats voor hem en riep:
voor diegenen, die daarin betrokken waren. Je „Hallo!"
kon er toch niet meer dan twintig, dertig regels
..Hallo", antwoordde de jongeman. Hij wenkte
copy uithalen. Maar nu was voor hem de kans een kellnerin, terwijl hij aan het tafeltje van Trifgekomen en Triffit maakte er van wat hij kon. De fit plaats nam en zei: „Heb je zoo iets als een caredacteur voor het dagelijksch nieuws prees hem sinobroodje?"
nogal en zei, dat hij voorloopig de zaak Heapath
Jawel, manheer. Versch ge„Casinobrood?
voor zijn rekening mocht nemen. Sedert at, dronk, bakken van vandaag."
rookte én "sliep Triffit met de zaak. Dat was het
„Zoek er dan een mooi, gaaf uit, snijd het overeenigé, wa. '-over hij nadacht. Het was nu half 2 langs door, besmeer de twee helften met versche
in den middag na den derden dag van hetgeen roomboter, leg er een flinke snee ham tusschen en
men het begin van de zaak kon noemen. Friffit zat breng mij dat met een heele trekpot vol versch
in een donkeren hoek van een lunchroom in Ken- gezette, zeer heete, echt Chineesche thee."
sington een broodje mét ham te verorberen en 'n
„Nou, daar kun je het mee doen," zei Triffit.
kop koffie te drinken terwijl hij somber, zoo niet „Wil je je maag overladen, Carver?"
wanhopig, aan het nadenken was. Twee en een
,Ik weet niet, of je ooit in Yorkshire geweest
hij
doorgebracht
gebent,
naburige
half uur had
in het
Triffit," zei Carver, op zijn gemak plaats
rechtshof, luisterende naar alles wat <J/egd en nemend. „Als je daar eens op een Zaterdagmiddag
verklaard werd betreffende den moord od Jacob naar een voetbalwedstrijd was gegaan, dan zou je
Herapath en hij had niet gehoord, wat hij al niet er kooplui hebben gezien, die zulke casinobrooden
lang wist, toen de rechter in zijn zetel plaats nam, met ham verkochten. Ik geef je mijn eerewoord,
de jury inspecteerde en het onderzoek beg >n
dat niets zoo goed is nm het uit te houden als je
waarna de zitting ge- vroeg ontbeten hebt en laat zult dineeren."
Twee en een half uur.
en de' zaak .vas
„Wat ik verlang," bromde Triffit, „dat is niet
schorst werd voor de lunch
no.i even iréKélmz'hnïg nis te voren. Open 'nkele iets om mijn mna.cj te vullen, maar iets om mij op
getuige hnd iets nieuws verteld, geen enkel feit te vroolijken. Ik heb met alle twee mijn ooren gewas voor den dag gekomen, waarvan e*n knap luisterd naar dat onderooek vaa de Harapatb-aaak

.

DRAMA IN EEN FLATGEBOUW
„Wat wilt u dan, dat ik doe?"
stond op en ging naar een bureau,
waarvan hij eenige papieren nam. „Ik verlang,
dat u deze documenten zult onderteekenen," zei
hij. „Daarna pas zal ik u de geheele geschiedenis
mededeelen. Is die niet naar waarheid, dan zijn
de documenten waardeloos. Hoe denkt u daar
over?"
„Goed," zei Bartfiorpe, „geef ze hier!"
Het was één uur in den nacht, toen Barthorpe
het huis verliet. Maar de oogen, die hem hadden
gade geslagen, toen hij erin ging, zagen hem heengaan en dè schaduw volgde hem door de stille
straten, tot hu zijn woning bereikte.

H

WELKE GROND-

(NADRUK
VERBOORN)

Burchill

. ..

—

niet^
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Schoenenkerkhof!
de Club van Schoenenmet de koude of natte
voeten ...de man van de vlugge droog- en stoommethode. Schryver van de brochure : „Hoe vermoordt men het vlugst sfn schoenen?"
Schande

kant, Waschtafel en een
MEISJE
Adres :
dag
dag
v.
of
en
nacht.
Keukenbuffet.
De Prov. Voedselcommissaris voor Limburg Aanmelden: Molenberg- Frans Halsstraat no. 21
maakt het vojgende bekend:
De eerste toewijzing brandstof voor landbouw- laan 32, Heerlen, 's nam. Heerlen-Meezenbroek.
werkzaambeden (maaien, ploegen en zaaiklaar
maken in herfst en voorjaar) is (of wordt binnen-

EEN GEHEIMZINNIG VERHAAL

IJI
II

het

voor

Ki/fc: een éérelid van
moordenaars! De man

—____■

kort) den aanvragers toegezonden.
Vele bedrijven zullen wellicht niet de geheele
toewijzing voor de eerste maand kunnen gebruiken, omdat in.de maand Juli alleen hoofdzakelijk
gemaaid wordt. Het restant is bedoeld als een
voorschot, om. wanneer de drukkere werkzaamheden beginnen niet vast.te komen zitten.
Wij wijzen de landbouwers erop zeer zuinig met
de brandstof te zyn en het restant op te sparen
voor de volgende maanden.
VOORRADEN AARDAPPELEN
Voorts mogen wij de landbouwers, die met
brandstof dorschen of laten dorschen, erop attent
OOGST 1940, BIJ TELERS.
maken, de mijten zoo bij elkaar te plaatsen, dat.
Inkoopcentrale
De Provinciale
van Akkerbouw- ;om deze te kunnen bereiken, geen of zeer weinig
brandstof noödig is. Natuurlijk moet u erop letproducten voor Limburs maakt bekend dat:
Telers welke nog aardappelen van oogst 1940 in ten, dat u niet in strijd handelt met een besluit
voorraad hebben, welke bestemd zijn voor den 'van een of andere instantie b.v. P.I.C. of Brandverkoop en waarvoor nog geen aanzegging tot iassurantie.
inlevering heeft plaats gevonden, dienen zich alsIndien mogelijk de mijten plaatsen bsj bet elecnog vóór 15 Juli 1941 te wenden.tot de Provin- itrisch net.
ciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten
Er zijn natuurlijk landbouwers, die om een of
voor Limburg, Afd. Aardappelen, Landbouwhuis iandere reden aan ons verzoek
kunnen votte Bocrmond.
< doen.

FEUILLETON

Klaar

TE KOOP "l
f gevraagd!

OELLERS

GETBOUWD:
Dr. F. J. KAISER, Scheik.

HI

Modern HEERENHUIS
of VILLATJE
BROODROOSTERS,
te koop gevraagd in
RIJWIELEN,
Heerlen of directe omWASCHMACHINES,
Brieven met
geving.
KRONEN,
prijsopg., ligging, enz.,
LAMPEKAPPEN.
onder No, 3C70 aan het
Ook op huurkoop. Bureau van dit Blad.

Alle aanvragen voor toewijzing kunstmest voor
het 3e bemestingsjaar moeten worden ingediend
vóór 1 Aug. 1941.
De regeling der kunstmestdistributieperiode
1941/1942 wijkt iets af van de vorige regelingen.
Kunstmest zal worden toegewezen op basis ter
bedrijfsgrqotte, maar tevens op grond der geteelde gewassen voor den oogst 1941.
Alle grondgebruikers, welke meer dan 10 Aren KERKPLEIN 14
cultuurgrond hebben en een toewijzing kunstmest
HEERLEN
wenschen te ontvangen, moeten een aanvrage indienen.
Het invullen der aanvraagformulieren ge- a. d. H. DANK
H. Anschiedt door den Plaatselijken Bureauhouder en tonius enMaagd,
H.
Gerardus
zal bekend gemaakt worden op welken dag, plaats
goede uitkomst.
en uur deze aanvraagformulieren onderleekend voor
moeten worden, ledere aanvrager dient kunstmest
VERLOREN :
aan te vragen voor het geheele bemestingsjaar. een paar
In afwijkmg van vorige jaren, zijn de kunst- tusschen werkschoenen,
Eys-Trintelen.
mestbonnen verdeeld in vijf verschillende series Terug te bezorgen teen zyn de kunstmestbonnen voorzien van een op- gen belooning bij Meesdruk 1, 2, 3, 4 of 5. ledere serie wordt slechts voor ! sen, No. 166 Trintelen.
een bepaalden tijd geldig verklaard. Na den vervaldatum zijn de bonnen dezer serie dan waardeloos. Alle kunstmestbonnen van een geldig verklaarde serie moeten zoo spoedig mogelijk worden ingeleverd bü een handelaar of Afd. L.L.T.B.
BETREKKINGEN
Op deze bonnen kan niet direct kunstmest be1
d
trokken worden, doch kan men alleen gebruiken k.
voor de bestellingvan kunstmest. Kunstmest kan
AANKOMENDE
men alleen betrekken op het ontvangstbewijs, dat
BAKKERSKNECHT
de leverancier verplicht is af te geven voor de bij of leerjongen gevraagd.
hem ingeleverd kunstmest bonnen. Men zorge dat Bakkerij O. Haemcrs,
men van zyn leverancier een ontvangstbewijs
31 Heerlen
krijgt voor de by hem ingeleverde bonnen en be- O. Nassaustr.
zorgvuldig.
ware dit
PROPERE JONGEN
Indien ue grondgebruikers gedurende het sei- voor bezorgen v. brood
zoen 1941/42 het bedrijf of een gedeelte van het gevraagd. Leeftijd 16—
bedrijf, waarvoor een toewijzing werd verstrekt, 18 jaar. Adres onder
verlaat, moeten de kunstmestbonnen. eventueel het No. 1627 Bur. v. d. Blad.
ontvangstbewijs voor de ingeleverde kunstmestSCHILDERSKNECHT
bonnen of de reeds geleverde en nog niet uitge- gevraagd.
Adres: Bautstrooide kunstmeststoffen aan den nieuwen grondgebruiker worden overgegeven. Voor perceelen, schcrweg No. 19, Heerwelke slechts voor 1 jaar verpacht worden, moet lerbaan.
de aanvrage geschieden door den verpachter/
NET R.K. DAGMEISJE
eigenaar.
Grensbedrijven komen alleen voor een toewij- gevraagd, zelfst. kunn.
werken, van 8%—2 uur.
zing kunstmest in aanmerking, indien de vruchten Zondags
van 10—2 uur.
zijn.
van het bedrijf voor Nederland bestemd
In Adres: Staringsfraat
alle tegenovergestelde gevallen wordt geen kunst- Molenberg-Heerlen. 17,
tóegewezen.

ISABELLA ELISABETH

"net dienstmeisje"

RADIO [woningen]

AANVRAGEN TOEWIJZING
KUNSTMEST.
De Prov. Voedselcommissaris voor Limburg
maakt het volgende bekend:

hebben het genoegen kennis te geven van de
geboorte van hun dochter

gevraagd voor direct
Adres: Mevr. Voncken,
Akerstraat 46, Heerlen.

+ 21.15
+ 21.20
+21.25 REPARATIES
GEVRAAGD
21.30 na vooraf prijsopgave
+ 21.35
■
+ 21.40 en schrift, garantie, aan !a
+ 21.45 alle toestell.. nog steeds
NET PENSION
+ 21.55 Eerste Limb. Radio-rep. gezocht, door een zich
+
te Heerlen vestigende
Inrichting

-i

De Heer en Mevrouw

tegen

Net Dienstmeisje

oorlogsschade door:
DAGMEISJE
H. TRIENEKENS gevraagd, hoog loon
Kerkrade, Markt no. 30. Adres: Niersprinkstraat
No. 55, Kerkrade.

Vertrek van LINDENHEUVEL, LUTTERADE naar HEERLEN.
K.M. LINDENHEUVEL
9.00 12.00
RIJKSWEG ZUID 9.05
12.05
2.6 LUTTERADE
4.7 NEEBBEEK
9.10 12.10
7.5 BEEK
9.15 12.15
12.3 SCHIMMERT
9.25 12.25
17.6 NUTH
9.35 12.35
WIJNANDSRADE
9.40 12.40
22.1 SWIER
9.45 12.45
28
HEERLEN
9.55 12.55
= Alleen op Zondagen.
X = Alleen op werkdagen.

BECKER,

SPANNENDE

.

of er geen nieuwe feiten te voorschijn zouden
komen. Maar neen
niets!"
„Denk je dat? vroeg Carver. „Hm, ik zou zoo
zeggen, dat er_ een heeleboel nieuws was."
,Niets, wat ik niet reeds wist. Dat heb ik alleaf geweten. Ik was immers de
maal van het begin
de eerste, die op de plaats zelf de eerste informaties kreeg."
„Zoo, ben ju dat geweest?" zei Carver met voorgewende onverschilligheid. „Wel, kerel, dan heb
je geboft! En n heb je alleen gehoord
"
„De herhaling van al hetgeen ik vernomen had.
Ik kende al die bijzonderheden al, voor ik naar
de rechtszaal ging. De conciërge... de politie... de
bedienden van Portman Square de politie-dokter... allen. En ik vermoed, dat er vanmiddag
de zaak zal wel geweer niets zal uitlekken
schorst worden."
„O, natuurlijk," zei Carver, op zijn casinobrood
aanvallend, „dat zal nog wel eens meer in deze
zaak gebeuren, Triffit. Maar hebben een of meer
bijzonderheden je niet speciaal getroffen?"
„Wat mijn aandacht vooral getroffen heeft,"
antwoordde Triffit, „is, als de dokter gelijk heeft
...en heb je wel opgemerkt hoe zeker hij van zijn
zaak was?... als hetgeen hy beweert, de waarheid
is, dat de oude heer Herapath doodgeschoten is
0m... even voor middernacht, dan kan hij het niet
geweest zijn die naar Portman Square gegaan is."
„Natuurluk, dat spreekt vanzelf. En even klaarblijkelijk is het, dat hij die naar Portman Square
ging, ook vandaar naar het kantoor in Kensington
teruggekomen is. Niet waar?"
„Waarom denk je, dat dat zoo zeker is?"
„Omdat de persoon, die naar Portman Square
ging, de met bont gevoerde jas en den slappen
vilten hoed van Herapath heeft gedragen, en dat
die teni'rtcvonden rijn op het kantoor in het flatgebouw," beweerde Carver. „Ik stel mij de zaak
aldus voor: De moordenaar, na zJ«»i slaatóaftar

HET GEÏLLUSTREERD kinderverhaal

OPA BOL VAN DEN
IJZEREN KNUL

is als een zeer mooie uitgave in kleurenEen aaneensluitend
druk verschenen.
geheel van 48 bladzijden met prachtig
omslag, bevattende 288 plaatjes in 4 kleuren met tekst voor den prijs van

—

SLECHTS 35 CENT
Franco per post 42 cent na ontvangst

van dit bedrag.
Fen aangename en nuttige verpoozing,

Een prachtgeschenk voor Uw kinderen
dat langen tijd zijn waarde behoudt I
Verkrijgbaar uitsluitend bij vooruitbetaling aan het Bureau van
dit blad en bij onze bodes

gedood te hebben, heeft diens jas aangetrokken en
hoed opgezet, zijn sleutels genomen en is naar
Portman Square gegaan. Daar heeft hij het een
of ander gedaan, wat, dat is nog onbekend, daarna
ging hü weer terug naar Kensington heeft op het
kantoor jas en hoed achtergelaten en de becnen
genomen. Dat beste vriend, is absoluut zeker.
Maar er is weinig ophef van gemaakt voor den
rechter van instructie. Volgens mijn meening Tri*,
fit, houden zij, de politie en de lui van het gerecht
iets achterbaks. Maar," ging Carver voort, vertrouwelijk fluisterend, „mij is alleen opgedragen
een eenvoudig rapport op te maken voor ons
verlicht en vooruitstrevend blad. Ik heb er echter
terdege over nagedacht en er zyn twee dingen,
die ik wel eens zou willen weten. Ik zegie, I riffit, als je mij soms wilt hebben om te helpen ze
uit te vinden... twee weten meer dan een... dnn
„„
ben ik je man."
„Welke zijn die twee dingen? vroeg Triffit
voorzichtig, „wie weet, zijn het wel dezelfde waar
ik me mee bezig houd."
„Ten eerste dit: iemand een taxi-chauffeur of
koetsier moet den man, die voorgaf Jacob Herapath te zijn, teruggebracht hebben naar of in de
nabijheid van het flatgebouw. Hoe komt hpt, dat
die nog niet gevonden is? Je hebt toch in het eerste extra nieuws betreffende den moord spec'aal
de aandacht op hem gevestigd. Weet je, wat ik
denk? Hij is wel gevonden, maar hij mag voorloopig niet voor den dag komen of spreken. Dat
is het eerste punt."
„Goed," mompelde Triffit. „En het tweede?"
„Waar is de man, die dien nacht met Jacob Herapath uit het Parlementsgebouw kwam, de nun,
door den chauffeur opgemerkt? Ook die rmn
moet gevonden ziin, maar ook hem wordt het
zwijgen opgelegd."
(

iWordt rtrrote-iy,

MAANDAG 14 JULI 194Ï.

TWEEDE BLAD

De Distributiewet en
handel en nijverheid
L

Vóór bet begin der vijandelijkheden in September 1939 had de Nederlandsche regeering een aan-

tal wettelijke maatregelen genomen, die haar de
bevoegdheid verschaften in het economisch leven
in te grijpen, indien oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden daartoe
leiding zouden geven. Onmiddellijk na het intreden van den oorlogstoestand werd het noodig
van sommige van deze bevoegdheden gebruik te
maken teneinde de kans op storingen in het economische leven zooveel mog«hik u»t te schakelen.
De toestand van bezetting en blokkade, die in
Mei 1940 intrad, maakte het noodzakelijk aanzienlijk dieper in te grijpen dan voordien was geschied. Sedert het oogenblik, waarop ons land op
overzeeschen aanvoer niet langer kon rekenen,
trad een geheel nieuwe situatie in. Onder deze
omstandigheden stond de overheid voor de taak
door verstrekkende maatregelen de economische
belangen van bet Nederlandsche volk zoo goed
mogelijk te beschermen.
Onder deze economische maatregelen, welke
elkander in snel tempo opvolgden, zijn sommige slechts van beteekenis voor kleine groepen
van personen, zonder dat het groote publiek er
mede in aanraking komt. Tot de categorie van
maatregelen, welke voor de geheele bevolking
van rechtstreeksch belang zijn, behoort in de eerste plaats de distributie.
Nu zal men bij het begrip distributie in de
nieeste gevallen denken aan gerantsoeneerde levensmiddelen. Er bestaat een groot aantal distributie-regelingen, welke met de voedselvoorziening niets te maken hebben. Voedselvoorziening
behoort tot het terrein van het departement van
van
Landbouw en Visscherij. Ook het departement zeer
Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft een
uUgebreide taak met betrekking tot de distributie. Het publiek moge van dit gedeelte der distributie-maatregelen als regel minder gewaar worden dan van de voorschriften, die op het dageook deze relijksch menu betrekking hebben
gelingen zijn voor een goeden gang van zaken
van de grootste beteekenis.
Distributiewet 1939.
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De Distributiewet
stelt de overheid in staat
zoowel de productie als den handel te regelen en
aan gedetailleerde voorschriften te binden. Deze
wet opent de mogelijkheid voorschriften te geven
aangaande de samenstelling en den omvang der
productie, omtrent de hoeveelheid, die mag worden afgeleverd, omtrent de afnemers enz. Deze
voorschriften zijn vele en velerlei en kunnen op
een groot aantal manieren in den gang van zaken
ingrijpen. Onder de huidige omstandigheden wijken de voorwaarden," waaronder de productie
verloopt, zoo sterk af van wat men in vredestijd
gewend is, dat vergaande overheidsbemoeiing een
levensquaestie vormt.
Deze omstandigheden maken het onvermijdelijk,
dat productie en handel georganiseerd worden
op een wijze, die met de bestaande schaarschte in
overeenstemming is. Van iedere grondstof en van
ieder product, waarvan de voorraad onvoldoende
is, moet worden vastgesteld, voor welke doeleinden zij het best kunnen worden gereserveerd.
Het spreekt vanzelf, dat hierbij allereerst afstand moet worden gedaan van alles, wat als
luxe kan worden beschouwd, teneinde daardoor
zooveel mogelijk grond- en hulpstoffen te sparen
voor die behoeften, welke van wezenlijke beteekenis zijn. Dit vcreischt een ingrijpende omschakeling van de gehecle productie, een omschakeling, die slechts door de overheid tot stand
kan worden gebracht. De bepalingen van de Distributiewet stellen de overheid hiertoe in staat.
Taak der Rijksbureaux.
De uitvoering der distributievoorschriften is
opgedragen aan de Rijksbureaux voor Handel en
Nijverheid. Deze RÜksbureaux zün overheidsorganen en vervullen een officiecle functie. De werkzaamheden der Rijksbureaux bestonden van het
begin af in de uitvoering van de bepalingen der
distributiewet. Later werd deze taak geleidelyk
uitgebreid tot de medewerking aan de uitvoering van verscheidene andere wetten (o.a. de
prijsopdrijvings- en hamsterwet). Hun voornaamste taak is echter nog steeds gelegen op hel gebied der distributie.
Op het terein, dat door het departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart wordt bestreken, zijn thans twintig Rijksbureaux werk_.
zaam.
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ONTPLOFFINGSONGELUK.
Bij een ontploffing in Satory in de nabijheid
van Versailles zijn vijf arbeiders om het leven
gekomen. Op een groot veld waren zij bezig met
het doen springen van projectielen, toen plotseling en projectiel tot ontploffing kwam. De
vijf arbeiders werden op slag gedood. De ontploffing vernielde in verren omtrek de ruiten der
huizen.

VITAMINEPILLEN VOOR AMEBJKAANSCHE

TROEPEN.
Het ministerie van oorlog heeft volgens de
Associated Press bekend gemaakt, dat in Ateska
en andere voorposten in bet hoogc Noorden aan
de daar gcstationneerde Amerikaansche troepen
dagelijks twee vitaminepillen worden verstrekt.
De tabletten dienen ter bescherming tegen maagziekten en bevatten behalve vitaminen ook nicolinezuur.

HET AMERIKAANSCHE VOLKSLIED.
Den leden van de Amerikaansche organisatie
van musici is medegedeeld, dat vóór en na ieder
concert, bij uitvoeringen in hotels, schouwburgen en dansgelegenheden het Ainerikaansohe
volkslied de Star sponglied banner, moet worden
gespeeld.

HANS STOSCH SARRASANI OVERLEDEN
De diretecur van het bekende Circus Sarrasani, Hans Stoch-Sarrasani, is zooals gemeld plotseling overleden, kort na zyn aankomst te Berlijn, waar heit circus een voorstelling zou geven.
Eenige jaren geleden aldus de N-R-Crt. zaten
wij op een middag op het vliegterrein Waalhaven geschaard om den toenmaligen circusdirecteur Hans Stosch Sarrasani, den jongen
Hans" zooals hü in de wandeling werd genoemd. „Wij" d.w.z. Sarrasani's perschef, zijn
bedrijfsleider hier te lande en schrijver dezes.
Wy hadden den jongen Hans naar het vliegterrein vergezeld, vanwaar hij terug zou vliegen
naar Praag, waar een andere onderneming van
hem voorstellingen gaf. Per vliegtuig ook was
hij hier gekomen en hij vertelde ons bij die gelegenheid met zekeren trots, hoe mj onder zijn
collega's verreweg den grootsten afstand per
vliegtuig had afgelegd. In Zuid-Amerika. waar
hü ook na den dood van zijn vader, den grooten
Hans Stosch Sarrasani, had vertoefd, had hü
voortdurend gevlogen en een journalist, die
over zijn onderneming wilde schrijven en niet
goed wist, onder welk een titel, had hij prompt
den raad gegeven: „Maak er van „Het vliegende
Circus".
Deze bijzonderheid teekent den jongen Hans
Stosch Sarrasani.
Toen wij hein nog kenden onder de schaduw
van zijn sterken, grooten vader, dezen droomerdirecteur, die niet voor winst leefde maar voor
zijn droomen van groote zaken doen, hoe riskant
of zelfs fantastisch ook, zie, toen was de jonge
Hans een bedeesde figuur in tegenwoordigheid
van zijn papa dien hu" blindelings vereerde en
onder wiens ongewilden druk hij gewUlig boog.
Hem was toen de tractie van bet circus opgedragen en krachtmensch en werkezel als bij
was, deed hü dit natuurlijk goed, maar in elk
woord, dat hij tot zijn vader richtte, klonk het
geluid van een onvoorwaardelijke aanhankelijkheid.
Maar toen dan de oude Hans van den hemel
der circusdirecteuren, als een meteoor, een fel
streeplicht achter zich latend, verzwond, kon
de jonge Hans zich geven voor alles wat hij
waard was. Ook na diens dood, gedreven door
een volkomen respect voor het werk van zijn
vader, zette hij dit met de nalatenschap van den
ouden Stosch in Z. Amerika voort en de man
van tractie, die altijd een ondergeschikte rol
had vervuld, werd opeens een leider, sterk
forsch en even ondernemend, even vol durf r.ls
zijn vader. Dat respect, dat verlangen om zich
de Sarrasani-erfenis waardig te betoonen heeft
den jongen Hans nimmer verlaten.
Maar
de tijden waren anders geworden dan
in de dagen dat de vader, toen nog 'n jongen.
zich met een paar aapjes en een biggetje een
weg baande tot de glorie van een van 's werelds
grootste circusdirecteuren. Met dien tyd heeft
de jonge Hans als circusdirecteur het zeker niet
getroffen en tallooze zijn de moeilijkheden van
allerlei aard geweest, waarmee hü heeft te worstelen gehad en waaronder een ander, niet zoon
pooteling als hij, zou zijn bezweken.
Ook Nederland heeft het circus van den jongen Hans binnen zijn landspalen mogen zien.
Het debuut was niet gelukkig. De directeur zelf
was er niet bij
en zoo één bedrijf, dan is
het het circusbedrijf, waarvoor onvoorwaardelijk geldt, dat alleen het oog des meesters het
paard vet maakt
en wij kregen een voorstelling, die werkelijk den grooten naam „Sarrasani" onwaardig was. Maar niet zoodra hoorper vliegtuig haastde de jonge Hans dit of
te hij zich naar Holland. Dat trok hij zich aan:
de naam „Sarrasani" ging hem boven alles. En
in een paar uur redderde hü de heele boel zakelijk en forsch en vertrok dienzelfden dag weer
op de hierboven aangegeven wijze.
Nu heeft dan de rustelooze zijn rast gevonden. Ook over djt veelbewogen leven is de
koele hand van den almachtingen Dood gegaan,
alles effen strijkend. Hij was een mensch en
had zijn feilen. Maar ook zün deugden, zijn
groote deugden. Zy directeurschap noopte hem
offers van de Tsaristische politiek. Twee jaar, tot hardheid en onverbiddelijkheid. Maar zyn
nadat met het werk was begonnen, werd de laat- hart was warm en menichelijk en grenzenloos
ste dwarslegger geplaatst. Toen kwam de Russi- kon zün hartelijkheid zijl. En de liefde vcor zijn
sche revolutie, de Moermanskspoorweg werd ver- vader is den „jonge Hans" niet alleen tot een
geten en het tweede deel van het program, de steun maar ook tot een sier geworden van heel
uitbreiding van de haven van Alexandrowsk, zijn leven.
werd vooreerst niet uitgevoerd.
De Sovjets waren reeds tien jaar aan het be- OUDE INDIAANSCHE TEMPEL GEVONDEN.
wind, toen zy zich het Tsaristische plan weder
In het Columfoiaansche gebied van San Agostin
herinnerden. Zy herdoopten Alexandrowsk in zyn opgravingen gedaan die archaeologisch maPoljarnow en begonnen met de verwerkely'king teriaal va waarde hebben opgeleverd. De leider
van de plannen uit den wereldoorlog. De Moerder opgravingen is dr. J. Arango, de bekende
manskspoorweg werd voor een groot deel van Columbiaansche archaeoloog en Indianenkenner.
dubbel spoor voorzien. Daarby werd een kanaal Tot een der interessantste vondsten behooren de
aangelegd, dat van de Finsche Golf naar de IJszee resten van een Indiaanschen tempel, die aan de
liep. De landen tusschen de Oostzee, het Ladoga- voorzijde twaalf steenen, vier-meter hooge zuilen
meer, het Onegameer en de zich in het noorden heeft. De tempel is van binnen bedekt met gedaarbij aansluitende meren werden doorgegraven kleurde dunne sternen en gouden platen, die elen op deze wyze kwam een verbinding tusschen kaar afwisselen. Inplaats van een altaar heeft
de twee zeeën op betrekkelyk eenvoudige wüze men een grooten halfronden roodgeschilderden
tot stand. Vervolgens zette men baggermachines steen gevonden. Deze steen verschilt belangrijk
aan het werk, om de vaargeul naar Alexandrowsk van die, welke men tot mi toe in andere tempels
en Moermansk uit te diepen.
heeft aangetroffen en die klaarblükelijk voor
Het kleine visschersplaatsje Alexandrowsk hetzelfde doel hebben gediend. Verder is een
werd in weinige jaren hervormd in een stad van steen gevonden, waarop teekens voorkomen, van
100.000 inwoners; het is een marine- en arbeiders- welke men vermoedt dat zij een Ktolender voorstad geworden, omdat de Sovjets hun werven aan stellen.
Omtrent de oudheid der vondsten tast men in
de Oostzee sloten en naar Kola verplaatsten. Fahet
duister doch men neemt aan, hier te doen te
brieken en inrichtingen voor hét vervaardigen
uit een voor-Columbiaansche
van oorlogsmateriaal werden in voor Sovjet-Rus- hebben niet resten Inca-pcriode
is voorafgegaan.
die
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de
cultuur,
land buitengewoon korten tyd gebouwd. Deze
thans na\rauso
worden
dr.
De vondsten van
hadden tot taak, te voorzien in de Uehoefte aan der
bestudeerd.
Zü
7Vn inmiddels door de regeemateriaal voor de naar Alexandrowsk verplaatste ring tot staatseigendom erklnard.
Sovjetvloot. De Sovjets hadden zich in het hoofd
MIJNONGELUK
INENGELAND.
gezet, het schiereiland Kola te hervormen in een
uitvalspoort, van waaruit de Sovjet-strydkrachD.N.B, meldt uit New Vork: Volgens een bericht
ten den weg naar het westen zouden inslaan, zoo- uit Londen is Vrijdag in Rhigos, een mijn in het
wel te water als te land. Dit plan is hun evenwel graafschap Glasgow «een zware ontploffing ontstaan.
even weinig gelukt, als het uitbreiden van hun Vijftien mijnwerkers werden daarbü gedood. Verscheidene schachten zün ingestort.
üwioed op Europa.
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grafisch onderzoek, wederom onder leiding van
een deskundige, ten derde het secretariaat, dat
den inwendigen dienst en juridische kwesties zal
behandelen. Wat het werk zelf betreft, zullen de
vaste commissie en het bureau zich bezig houden
met ten eerste het maken van een nationaal plan,
het toezicht op streek- en uitbreidingsplannen
BRAND DOOR BLIKSEMINSLAG.
hierbij zij opgemerkt, dat aan de provinciale besturen grootcr#i bevoegdheden worden ingeTijdens een kort onweer sloeg Vrijdagavond
ruimd bij de tof stand brenging van streekplan- de bliksem in 'n diibbelwoonhuis te Doorwerth.
nen, welke bevoegdheden in een uitvoeringsbeEen der bewoners sloeg tegen den grond, dooh
sluit nader zullen worden geregeld
en ten- bekwam geen ander letsel dan dat zijn hoofdslotte zal het bureau in samenwerking met de haar schroeide.
verschillende genoemde instanties het onderzoek Beide woningen brandden tot den grond af.
verrichten als basis voor de ruimtelijke ordening.
Niets kon worden gered.
Bij dat onderzoek zullen de universiteiten een
BETRAPT BIJ EEN FRAUDULEUZE
belangrijke rol spelen. Het is niet slechts de beSLACHTING.
doeling sociaal-economen en economische geografen in te schakelen, maar ook zooveel mogelijk
Vrijdagnacht werd te Apeldoorn een groep
andere studie-inrichtingen, waarbij ook moet wor- personen, welke bezig was met het slachten
den gedacht aan de hoogescholen te Delft en van een zware koe van meer dan 400 kg. en het
Wageningen, waar vele onderdeelen, zooals stede- vleesch
in den clandcstienen vleesclihandel
bouw, landmeetkunde, wegenbouw, geologie, brachten op heeterdaad
betrapt. Het vleesch
landbouw, landschapsarchitectuur voor het nabeslag
genomen
werd
in
zal aan den distrien
plan
belang
van het hoogste
zijn. Een hutiedieusit worden overgegeven.
tionale
Tegen drie
speciale opleiding tot stedebouwkundige is er personen
opgemaakt.
proces-verbaal
werd
eigenlijk
in ons land
niet. Er zijn hier een aantal
vaste bureaux met uitstekende vakkundigen op
EIEREN IN BESLAG GENOMEN.
dit gebied, maar het aantal jongeren, dat zich
In een hotel te Nunspeet heeft de centrale
speciaal toelegt op stedebouwkundige, indien men
crisisconitroledienst
600 clandestien opgeslagen
verdrijven die snel.Doos WenSOct.
dit woord neemt in den ruimeren zin van ruimteeieren in beslag genomen. Deze waren gekocht
lijke ordening, is betrekkelijk zeer gering.
Zooals wij zien, blijft dus de decentralisatie bij voor dertien cent per sluit. Proces-verbaal is
het doorvoeren van stedebouwkundige maatrege- opgemaakt.
len bestaan en dat is bij deze materie ook noodig
HOTELHOUDERS BEKEURD.
voor een snelle en goede uitvoering van de planvaststelling
nen. De
van het nationale plan zal Bij een controle van den oentralen crisisconmen niet binnen zeer korten tijd mogen verwach- troledienst in de hotels te Bhenen zijn vijf
ten, er is veel voorbereidend werk te verrichten, hotelhouders bekeurd, omdat zij voorraden frauinschakeling van dit nationale plan voor het duleus geslacht vleescb voorhanden hadden.
Aan 'n onderhoud met dr. Ir. B a k k e r S c h u t, de
van den bodem, moge er toe leiden, dat
gebruik
benoemd tot directeur van het Bureau van den
BRAND OP BOERDERIJ.
zeer
dicht bevolkte land in de toekomst het
ons
Bijksdienst voor het Nationale Plan, is het volgenmogelijke
nut
zal
voor
de
vier
trekken
doelmeest
Vrijdagmiddag ontstond tengevolge
booide ontleend:
werk, het wonen, de ontspanning en broei brand in de kapitale boerderij van
van den
Als onderdeel van den Bijksdienst worden in- einden: het
gesteld een Raad van Bijstand, een vaste commis- bet verkeer.
heer G. van der Ploeg te Rouwerd. De brandweren van Rouwerd en Borredeel die spoedig
sie, en andere commissies, welke naar behoefte
aanwezig waren, konden niet verhinderen, dat
worden gevormd en in de vierde plaats een bureau. In de praktük zal het wellicht zoo zijn, dat
de gehecle met hooi gevulde schuur afbrandde.
de raad van bijstand, een groot lichaam, in een
Het voorhuis wist men echter te redden. Een
aantal kleinere commissiën wordt onderverdeeld
kostbare stier kwam in de vlammen om. De
b.v. voor de wegen, voor de industrie, voor den REGISTRATIE VAN MIJNWERKERS IN ENGELAND. verzekering dekt de schade
agrarischen kant, voor de cultuurtechnische beNew Vork, 12 Juli.
DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN EN
De Britsche autoriteiten heblangen, voor het natuurschoon enz.
gisteren bevel gegeven, zoo wordt uit Londen geGEDOOD.
Het bureau wordt onderverdeeld in drie af- ben
meld dat alle Engelsche mijnwerkers tusschen de 20
deelingen en wordt gehuisvest te Den Haag. In en
die
Zaterdagmiddag
sedert
brak" te Dieren een korte,
60 jaar,
minstens 6 maanden in
de eerste plaats de planologische afdeeling met mimen gewerkt hebben, 1935
doch thans andere betrekkin- maar hevige onweersbui loc. I n de nabijgelegen
als leider een planoloog, ten tweede een afdee- gen hebben, zich moeten laten inschrijver voor arbeid Havikkerwaard werd de 22-jarige P., die in het
ling voor sociaal-economisch en economisch-geo- in steenkoolmijnen.
hooiland bezig was, door den bliksem getroffen
en gedood.
Ook sloeg de bliksem in Jiet zwembad in de
Yssel te die Steeg. 2 personen geraakten bewusteloos en moesten naar het ziekenhuis te
Volp worden vervoerd.
ONGEVAL MET DOODELIJKE AFLOOP.
Vrijdagavond is de 38-jarige mej. G. E. Henstra in haar woning aan de Bergscheilaan te
Rotterdam door een duizeling bevangen en van
de trap gevallen. Met een hoofdwond bleef zij
bewusteloos liggen. Zy werd naar het ziekenhuis arm den Bergweg gebracht en mat een
schedelbreuk opgenomen. Korten tijd na het on.
geval is zy in het ziekenhuis overleden.
BRAND TE GRONINGEN.
Door tot dusverre onbekende oorzaak ontstond Zaterdagmorgen om elf uur brand op den
zolder van een boyenwoning, bewoond door de
familie S. J. Ritsema aan de Mr. P. J. Troelstralaan. Het vuur greep zoo snel om rioh been, dat
de boyenwoning in eem ommezien in lichter
laaie stond.
De brandweer bestreed de vlammen met drie
stralen, maar kon niet meer voorkomen, dat de
bovenverdieping geheel uitbrandde. De inboedel,
welke hier stond ging verloren. De benedenverdiip-ping leed veel watersdhade.
De recherche stelt een onderzoek naar de
oorzaak van den brand in.
OUDE MAN IN EEN WATERPUT VERDRONKEN.
Zaterdagochtend is de zeventigjarige D. B. te
Asten bü het waterscheppen in een regenput
gevallen en verdronken.
BIJ HET BADEN VERDRONKEN.
Vrijdagmiddag zijn te Leeuwarden twee meisjes 11 en 10 jaar oud, die verpleegd werden in
een inrichting voor onverzorgde kinderen, bü 't
baden in de Dokkumer Zee verdronken. De lükjes zün laat opgehaald.
De 18-jarige H. J. Rook uit Kampen is Zaterdag bij het baden in den Yssel, ter hoogte van M
Wilsumer veer, in de diepte verdwenen en verdronken.. Na eenigen tüd dreggen is zün bjk opgehaald.
Bij het baden i n de Nieuwe Maas is Vrijdag
te Rotterdam het 8-iarige knaapje J. H. Roos,
wonende aan de Honingerdijk, verdronken.
COMMUNISTISCHE GEHEIME ORGANISATIE
ONTDEKT.
Parijs
Uit
wordt gemeld: Een communistische
geheime organisatie is in Agen
ontdekt. Zes en
dertig mensehen, die sedert twee maanden communistische propaganda pleegden en vlugschriften verspreidden, werden gevangen genomen.
MAN STAK ZIJN VROUW.
huiselyken
twist in het gezin van R. te
Bü een
Na de inname van Lemberg.
Duitsche rijwielsoldaten in de straten der Wapenveld, greep de man een mes en stak er zyn
vrouw mee in den hals. Het slachtoffer werd
*tad
(Scherl-HolUnd)
ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis te
Zwolle worden overgebracht.

... DE OOSTHOEK VAN

.
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scheef

bedrijfsleven. Echter is er een onverbrekelijk
verband tusschen de overtredingen in de industrie en de houding van het publiek.
De beteekenis van de strafbare handelingen,
die het publiek begaat, mogen niet worden onderschat. Een ongeoorloofde transactie, waarbij
de consument geen bonnen of een onvoldoend
aantal bonnen aan zijn leveranciers ter hand stelt,
is op zichzelf meestal van te verwaarloozen beteekenis. Gegeven echter het feit, dat breede lagen
van verbruikers bereid zijn aan deze praktijken
mede te werken, is het totale quantum goederen,
dat op deze wijze aan de distributie wordt onttrokken, van zeer aanzienlijke beteekenis.
Een belangrijk deel van de overtredingen, die
in het bedrijfsleven worden begaan, spruit ook
voort uit den wensch van den producent om aan
de vraag op de zwarte markt te voldoen. Het
kwaad, dat de consument sticht, woekert op deze
wijze door tot ver in de productie.
Uit dit alles volgt, dat de overheid de beschikking moet hebben over vele middelen, welke haar
in staat stellen, de handhaving der distributievoorschriften te verzekeren.

EUROPA

Tsarischen tijd, dat tien
onuitgevoerd bleef

uit den

Danzig, Juli (VP.B.).
Naast de berichten over den vernietigenden slag
in het gebied van Bialystok heeft het algemeen
de aandacht getrokken, dat ten zuiden van het
Visschers-schiereiland een torpedojager van de
Sovjets door een bom van een vliegtuig tot zinken
is gebracht, terwyl een tweede torpedojager
zwaar beschadigd is.
Het Visschers-schiereiland, waarvan hier spra
ke is, ligt 2000 K*M. ten Noorden van Bialystok,
aan de Ijszee, en behoort tot het bevestigde gebied van Moermansk. Hier treft men twee belangrüke Sovjct-bases aan: de oorlogshaven Alexandrowsk aan den linkeroever van een diep het land
inloopende baai en de daartegenover gelegen stad
Moermansk, het eindpunt van den Moermansk-

jaar

log ongeveer gelyk met het Duitsche Kiel; van
deze laatste vlootbasis onderscheidde zy zich echter doordat zy in den winter geregeld door het
ys werd geblokkeerd. Daarvan was hel practische gevolg, dat de Russische zeemacht in den
winter onbruikbaar was, hetgeen dan ook in den
wereldoorlog vaak genoeg was te constateeren.
Moermansk echter is, door den golf stroom, die
er lajjgs loopt, vrij van ys.
In het tweede jaar van den wereldoorlog begonnen de Bussen met de voorbereidende werken
voor het verplaatsen van hun oorlogshaven. Hel
eerste deel van het program bestond uit 't aanleggen van een spoorlyn, die in St. Petersburg begon en welker laatste station zich aan de Noordehjke IJszee bevond. Deze 15öo kilometer lange
spoorweg.
spoorlün loopt van St. Petersburg om het zuidIjszee? Dè bewincl- oostehjke gedeelte van het Ladogameer heen,
oorl°gshaven
aan
de
h kkD rS
'n hel Kr€mlin hebben in deze noordebuigt dan naar het noorden, doorloopt het gebied
liike
v e regionen een
politiek voortgezet, die begon- van het Onegameer, loopt dan verder naar hel
laalsten Tsaar Nicolaas. In den noorden langs de westkust van de Witte Zee en
«"or.M° , 8 den
Wa(S de
we« der Russische Oost- ten slotte door het schiereiland Kola tot aan
zcevloot
de,.wateren
van den Atlantischen Moermansk.
Oce«.in t»
lyk: h» vo«rde d"" bet operaVoor den aanleg maakte men gebruik van coaaJ
Ueterrein
it
marlne"
ionnes dwangarbeiders en Duitsche krijgsgevangede
he n
nen: er moest voortdurend in een geweldig tempo
worden gewerkt. Hét moordende klimaat, de
stationneeren m de wateren van Moermansk,
slechte behandeling en de gebrekkige verzorging
van
waar uit een onbelemmerde vaart naar het
westen eischten ontelbare offers. De arbeiders stierven
mogelyk was. De Russische oorlogshaven Kroon
als vliegen; de graven aan weerszijden van den
stad kt de Fuwche Golf stond m den wereldoor- Moennantkapoorweg bergen tienduizenden slacht-

„ar

kwamrebij
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TWEEDE BLAD

SPORT EN SPEL

WIELRIJDEN

Promotie en degradatie
N.V.B.
B. K. K. V. C—Palemlf 2—2.
Het geluk spel geeft de verhouding goed weer.
Heide partijen wogen goed tegen elkaar op, de bezoekers waren over 1 algemeen sehotvaardiger dan de
thuisclub majr Schlllings vormde eea onoverkoraelük
struikelblok. De wedstrijd begon ónder leiding van dhr.
Hermans na de gebruikelijke bloemenhulde even over
tild «n bleken beide partijen een invaller te hebben.
Het was een op- en neergaand spel waarbü de thuisclub op goedkoöpe wüze aan de leiding kwam toen
na een half uur spelen de Paleraig rechtsback in
»igen doel trapfe. Voor de rust gelukte het geen partil meer verandering In den stand te brengen. In de
tweede helft pakken de bezoekers rink aan en reeds
spoedig gelukt het den linksbinnen de gelijkmaker te
Dan krijgen wü een tüdfe van Palemig-overscoren.
wleht, doch Schillings is in topvorm. Als de thuisclub
rian weer m de meerderheid komt volgt succes als. de
roodwitte doelman een bal niet klemvast houdt en
Rrul het leer in doel loopt. Van de aftrap stormt de
I'alemfg-voorhoede op het doel der gastheeren af en
met een prachtschot brengt de linksbinnen de parfifen weer op gellike voet. Het resteerende kwartier
brengt aan weerszijden nog een paar goede kansen
die niet benut worden.

K. E. V.—SPORT. STER 0—2.
gastheeren
trappen tegeö wind in af en brenDe
gen 't Sport Ster-doel direct in gevaar. Wilbrink "weet
tot drie maal toe "n zeker schijnend doelpunt te voorkrwnfo, KEV komt terug, nn schiet M. Capelle keur' 'n de hoek, maar weer brengt WHhrink keurig
redding. Aan belde kanten ontstaan ettelifke corners,
die ewenwel allen niets opleveren. Als Sport Ster "n
zeer .goede aanval opzet schiet de linksbuiten keihard
tegen de paal. Afwisselend zün beide elftallen in de
aanval doch 'de wind doet veel afbreuk arm 1 spel.
Bost Ó—O.
Direct na de hervatting van t spel "n snelle KEV't doel doch
aanval. H. Capelle lokt de keeper nit
«chiet dan naast. De thuisclub hoeft op t oogenblik t
beste van 1 spel. J. Heining zet steeds de voorhoede
aan 1 werk. doch gepingel is oorzaak, dat de doelpunten uitblijven. De aanvallen van Sport Ster daarentegen zfln veel gevaarlijker. Bil "n snelle aanval
««Met de rechtsblnnen tegen de lat en de toegesnelde
linksbuiten geeft Sport Ster de leiding o—l. KEV
doet er nu nog een schep.fe op, zelf» P. Sifstermans
gaat mee naar voren, doch t helpt niets. Bi) "n Sp.
Ster-aanval schiet Cremers tegen de paal, 't blijUt
echter slechts nitstel van executie te zün, want als de
gasten weer voor 1 KEV-doel versch ilr.en geeft Cremers Bloemlnk met 'n formidabel schot *t naküken

DE RONDE VAN ELSLOO
Overwinningen van v. d. Kerkhof, C. Bakker efl Gust Saes
bij resp. Nieuwelingen Amateurs en Profs
Schitterende course van Saes, die
steeds in de voorste rijen te vinden is
en liet juiste moment ïveet te kir zon.
De overmoedige Steenbakkers wordt
voor zijn durf met de Bste plaats beloond. De Maastrichtenaar Schueitzer maakte een goeden indruk, doch
vergde te veel van zijn krachten.

-

Om 1 aur starten 35 Nieuwelingen die 15 ronden van 1200 Meter
moeten rijden en die er aanstonds een Hink tempo inzetten en -waarbij v. Straten, ioknoven ca t. d. Kerkhof den toon aangeven. Als
er 5 ronden zijn gereden neemt v. d. Kerkhof bet initiatief om er
vandoor te gaaa en een kleinen v-oorsprong te nemen die bij geleidelijk weet te vergrootea. Als er 12 K.M. gereden zijn heeft hij
reeds 30 sec. voorsprong op de groep die door v. Bokhoven getrokken wordt en er dan vandoor gaat. "n de 12de ronde heeft v. d.
Krrkhof 25 sec voorsprong op v. Bokhoven ca 30 sec. op de
groep die door de Mooy wordt aangevoerd. Uit de groep gaat dan
v. Straten er tusschen uit en .veet bij Bokhoven te geraken, doch
v. A. Kerkhof is niet meer te bereiken en weet zij voorsprong nog
te vergrootea. De twee volgende strijden voor de 2de en 3de plaats
welke ia het voordeel van v. Straten uitvalt ca deze beiden weten
nog 10 sec voor het peletoa binnen te komen. Deze betwisten elkaar
de volgende plaatsen in den sprint en hier blijkt Kuilcman lets
sneller daa de Mooy ca Luyendijk. De uitslag luidt:
1. v.d. Kerkhof Helmond ia 2% min. 34 sec 2. G. v. Straten
Rotterdam op 30 sec 3. v. Bokhoven Dea Bosch op 1 wiel. 4.
Kuilemana Beverwijk op 40 sec. 5. de Mooy Asseadelft op 1 wiel.
6. ). Luyendijk Sommelsdijk .7. F. v. d. Heuvel Dea Bosch. 8.
Goosaens Eindhoven. 9. A. Huismana Maastricht. 10. K. Greviutt
Amsterdam.
Eea 45 tal Amateurs binden dea strijd aaa over 40 rondea van
1200 Meter of 48 K.M. AI aanstonds wordt er een flink tempo
Ingezet wat tot gevolg beeft dat er aanstonds achterblijvers zijn te
aoteeresu
Nadat er 10 K.M. zijn gereden nemen eea viertal renners de
beeaea en elkander goed aflossend hebben ze reeds spoedig 20 sec
voorsprong op de groep. Deze 4 renners zijn J. Palm Heerlen, Lust
Oostzaan, C. Bakket Zaandam ca Dumoolin Tilburg. Het duurt
echter niet laag of Palm moet lossen van de drie eersten ca wordt
door de groep ingeloopen waar Pepels en Halden dea toon aangeven.
De 3 koploopers jebjen na 20 K.M. reeds 30 sec voorsprong
op de groep. Reeds is eea groepje door hen Ingehaald ca gedubbeld
ca deze moeten den strijd dan opgeven. Bij de 25e K.M. ia de stand
als volgt: op kop Kust. .Bakker ca Dumoulia. op 25 sec Schellingenhout, die zich nit de groep beeft weten los te maken ca flink
jacht maakt op de leiders, op 30 sec volgt Keizer, waarna de groep

Eea 30 tal Profa ca Onafhankelijken .worden hierna de baan
opgestuurd om 85 rondea of 102 K.M. te rijden.
Van meet af wordt er reeds flink gereden en het is Kleintjes die
de groep aanvoert.
Na 10 K.M. krijgen we de eerste uitlooppoging vu Lodewijks
en Saes, doch eerstgenoemde moet Saes laten gaan dia op zijn
eentje dea strijd tegen de groep aanbindt, doch ia de groep komt
v. i Amsterdam eens mee aan de leiding ca Saes laat zich weer
inloopca. Bij K.M. IS doet Steenbakkers eea poging ca neemt een
kleinen voorsprong, doch daa gaan Saes. Janssen ca Schweitzer
zich van de groep losmaken en na enkele rondea hebben deze drie
den overmoedige te pakken. Met zijn vieren nemen ze thans het
initiatief maar Wijdenes en ilofmaa weten zich ook uit de groep te
werken en ,aaa op jacht naar de leiders, doch deze houden voorloopig stand. Steenbakkers kan bet tempo echter niet bijhouden
en zakt terug ia de hoofdgroep evenals Hofman en Wijdenes die het
ook met kunnen bolwerken, vooral als v* Amsterdam en Motké
zich er eens voorzetten. De drie leiders weten hun voorsprong nog
te vergrootea en hebben thans 30 sec
Vooral de Maastrichtenaar Schweitzer die z-,-i eerste koers bij de
Onofhankelijken en ?rofs rijdt doet uitstekend werk ca blijft het
tempo goed volgen.
De overmoedige Steenbakkers gaat opnieuw aan den haal ca
doet een geweldige jacht op de nitloopers. Aan de 45e K.M. is
Steenbakkers 17 sec. acL'cr op dea kop, op 22 sec volgea Wijdenes
en de Groot, terwijl jet hoofdpeleton op 30 sec. volgt.
Steenbakkers wordt ingeloopen door de Groot en Wijdenes die
geweldig er aan trekken.
Schweitzer die tot daa toe schitterend beeft gereden moet lossen
ca valt terug in de hoofdgroep. De beide koploopers wordea ingcloopea door Steenbakkers, Wijdenes en de Groot, zoodat we thans
5 man op kop : bben die een voorsprong van 23 sec hebben op
de hoofdgroep.
Een groepje van renners vinden elkaar en wel v. Amsterdam.
Kuitper, Motké en Hofman, die tot den aanval overgaan en geleidelijk terrein winnen en na 10 ronden weten deze de leiders ia te
loopea. Hopstaken moet dan opgeven wegens lekken band.
We hebben thans 2 groote groepen die met 55 sec. uit elkander
liggen.
We hebben thans 85 K.M. gereden ca daa volgt er weer eea

.

nieuw offensief.

COR DE GROOT GAAT ER VANDOOR.
WEER SAES RE ONVERMOEIBARE.

door Gerstenger. die er In slaagde den favoriet op dit nommer,
van de Kriegsmarine Kiel, te slaan en daarmede beslag
te leggen op den ■ Dultschen kampioenstitel. Hij noteerde op dezen
afstand den fraai en tijd van 1 min. 10,1 sec
Bi, de dames deden zich geen verrassingen voort Ursnla Polack
(Spanden 04) werd wederom kampioene op de 100 meter crawl
Naar wij vernemen zal de 6de Ronde van Tegelen,
in 1 min. 10,5 sec De 100 meter rugslag leverde een overwinning
welke was vastgesteld op 10 Ave, a.s., niet doorgaan. | op
voor Ilse Wcber (Bayreuth) in 1 nin, 19.9 sec. De wereldOp dezen datum zullen n.l. ook de nationale kamI
kampioene
op de 200 meter Schoolslag Anni Kapell werd tegen haar
pioenschappen in Zandvoort gehouden worden. Een
in opnieuw in het open bad geslagen door Inge
poging om de Tegelsche Konde naar een anderen dag verwachting
hiermede ook voor dit jaar den Dnitschen titel in baar
te verschuiven mocht niet gelukken, in verband met Schmidt, die daarbij
de 300 meter schoolslag afleggend in precies
kreeg
de data van de wiclcrwedstrüden die reeds elders be.it
minaten.
3
werden vastgesteld

Wielerronde van Tegelen
gaat niet door

■
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WEGKAMPIOENSCHAP
lul (A.N.P.)

-

Augshurg 13

I

VAN DUITSCHLAND.

Heden werden te Augsbarg de
wegkampioenschappen voor amateurs gehouden, waaraan ondanks
den oorlog velen deelnamen. De afstand, welke gereden werd bedroeg 241 K.M., waarbij de renners een tamelijk zwaar parcours
haddea af te leggen.
Wlnnaai en kampioen werd Franz Bronold nit Chemnitz in 6 uur
53 min. en 55 sec De beslissing viel pas op bet laatste gedeelte,
waarbij Bronold ia dea sprint zijn slag wist te slaan ca daarmede
de overwinning te behalen. Op het oogenblik, dat Bronold tot dea
aanval overging bestond bat leidende peletoa nog uit negentien
renners. Tweede werd Prelskeit, die bijna tegelijkertijd met Valenta
nit Weenea aankwam.
Bronold heeft .eeds bewijzen geleverd van zijn groote kracht en
was in verband biermede ook reeds opgenomen in de nationale
ploeg.

De voornaamste resultaten luiden: 1. Bronold (kampioen) 241 K.M.
in 6 uur 52 min. 55 sec 2. Hans Prelskelt (Chemnitz) ia 6 uur 54
mia. 12 sec. 3. Valenta (Weeaea) ia 6 nur 54 min. 20 sec 4. Wiener (Berlijn). 5. Kessler (Nuerabera) ca 6. Saager (Berlijn).

ZWEMMEN
ZWEMWEDSTRUDEN TE AMERSFOORT.

NATIONALE

-

Amersfoort, 13 Juli.
In Pesie's Bad haddea Zondagmiddag
nationale zwcrawedstrijdcn plaats, georganiseerd door A.Z. en P.C
Bijna slle bekende zweravereeniglngen uit het westen en ook alt
„De
andere deelen vsn het land waren vertegenwoordigd o.a.
Meeuwen", „A.D.Z.", „De Dolfijn", „H.Z. en P.C.", „Z.I.A.N.
en „U.Z.C."
Een vaa de meest opvallende prestaties leverde W. Seton van
„Z.1.A.N." op de 200 M. schoolslag heeren. Met den Butterflyslag bleef hij zijn concurrenten Heetveld van U.Z.C., v. Feggelen
van „De Meeuwen" en de Bakker van H.Z. en P.C. glanssrijk de
b&as en won onbedreigd. Toay Byland maakte een zeer goede tijd op
de 200 meter schoolslag, hetgeen een schoone belofte inhoudt voor
de komende nationale kampioenschappen.
De wedstrijden hadden een vlot verloop en trokken groote be-

langstelling.

De uitslagen luidden:
100 m. borstcrawl heeren: 1. C. v. Leeuwen (U.Z.C.) 1 min.
5 >cc 2. H. Holsbergen (H.Z. en P.C.) 1 min. 5.4 sec 3. H.
Thomas (idem) 1 min. 5.8 sec
100 M. rugslag dames: 1. I. V, Feggelen (Meeuwen) 1 min. 17.8
«=" 2. M. van .©ijk (A.D.Z.) 1 min. 22.4 sec.
100 M. rugslag heeren! I. P. de Groot (H-Z. ca F.C.) 1 min. 16.4
"'«" 2. J. H. W. Ruehl (A.Z. en P.C.) 1 min. 18.6 sec 3 P.
v. d. Hoek (H.Z. en P.C.)
1 min. 18.6 sec.
100 M. borstcrawl dameru l. A. E., v. Schaik (Meeuwen) 1 min.
9 «c. 2. A. Wiersma (U.Z.C.) 1 mia. 13.8 sec. 3. A. Veldhuizen
(Robben) 1 min. 15.4 stc
200 M. schoolslsg heeren. 1. W. Seton (Z3.A.N.) 2 min. 44.9
sec.
B. Veldhuizen (Robben) 3 nrtn. 2 sec.
2M M. schoolslag dames: 1. T. Byland (H.Z.C. 3 m. 0.6 sec
2. W. Hoverlach (Robbea) 3 m. 2.* sec
3
30 M. wisselslag heeren, pers.. 1. A» F. Ruimsehotel (H.Z.
« PC.) 1 min ca.4 «e. 3. j, h. W. Ruehl (A.Z. ca P.C.)
2 min. 7 sec.
3 X MM. wisselslag damea, per».: 1. M. v. Dlfk (A.D.Z.)
2 min. 8.6 sec. 2. A. Veldhuizen (Robbea) 2 min. 11 sec
5 X 50 pi, borstcrawl beerea. 1. H.Z. en P.C. 2 min. 25.2 sec.
2 U.Z.C. 5, 2 mia 27.2
j. UJE.C. 2, 2 min. 38 sec.
x
M. borstcrawl dames» 1. U.Z.C I, 2 min. 57.8 sec
2. Robben, 3 min. «.5 sec
X maal 100 M. borstcrawl heeren. I. H.Z. en P.C. 4 min.
20.2 sec 2. U.Z.C. 1, 4 n 30.2 sec.
4 X 100 M. borstcrawl dsmes: 1. Meeuwen 5 min. 25.» sec.
2. U.Z.C. 5 min. 25.8 sec

Als de Groot een 50 tal meter genomen heeft springt -Saes er
achter met Wi|denes aan zijn wiel en loopea de Groot la en dit
is daa de beslissende alag.
Wel probeert Kuiper nog mee te gaan doch dit lukt niet.
Geleidelijk weten de 3 vluchters voorsprong te nemen 10» 30. 30
sec v. Amsterdam en Jaassca doea nog enkele pogingen om den
achterstand te reducecrea maar Saes die met de overwinning in
zicht rijdt en in v. Amsterdam een gevaarlijken concurrent weet
voert bet tempo steeds op zoodat de anderea geleidelijk meer ach'
o—a.
terstaad oploopen.
den
achterstand
poging
van KEV om
Nog *n laatste
De moedige Steenbakkers is ia eea valpartij gewikkeld evenals
uit
in ta loopen. doch Wilbrink komt als o\crwinnaar
Knijper en dan missen we plotseling Motké. Gevallen! We weten
volgt.
den strijd. Einde o—2.
opdagen. Zoo raken we aan bet
ScheUlageahout kan het echter niet bolwerken ca wordt weer het niet. maar zien hem niet meer waarin
einde
ca
we
een
Saes zich de snelste toont
krijgen
eindsprint
STANDAARD—B. B. C. 2—5.
door de groep Ingeloopen.
voor de Groot ca Wijdenes.
er
zijn
Als
35
K.M.
hebben
de
3
vluchters
30
sec.
zijn
afgeslagen,
gereden
nog
Nadat de eerste aanvallen van St.
zien we RBC aardig aan het St-doel opereeren, doch voorsprong op de groe.i
De uitslag luidt als volgti
Ia 1 aar werden 37 K.M. 200 Meter afgelegd.
de schoten vliegen rakelings over. Om beurten beleven Er
zijn
I. Guus Saes Weert la 2 uur 43 mia. 49 sec 2. C. de Groot
nog slechts 14 renners ia dea strijd. De kopgroep blijft
de resp doelen dan benauwde oogenblikken waarbij stand
op 1 wiel. 3. Wijdenes Oudekerk op 1 wiel. 4. M. JansAmsterdam
niettegenstaande
de
alles
in
bet
werk
steld
om
groep
boudea
St eenigszins de toon aangeeft evenwel zonder resul- bij
te komea. Enkele roadea voor het einde weten Smits, Lakeman sen Eindhoven op 1 mia. 40 sec 4. A. v. 'Amsterdam Princenhage
taat RBC wordt actiever en leidt dit weldra tot een en Keizer
zich uit de groep los te maken ca alleen weg te komen, op 1 wiel. 6. Ch. Hofman Roermond op t ronde. 7. A. Knijper Amdoelpunt door «Been» o—l. Standaard probeert op te
zoodat
we thans drie groepen hebben die elkaar onderling dea strijd sterdam op 1 ronde. 8. Steenbakkers St., Michielsgestel op 1 ronde.
spel
langzaam,
waardoor zeer betwisten, la de
ia te
halen, doch het
laatste roadea trekt Bakker er aog geweldig aan s*. A. Lodewijks Oegstgeest op 1 ronde 10. Chr. v. Gent Rotterkansen verloren gaan. RBC treedt dan uiterst ca weet met 25 Meter
voorsprong -I* eerste te passeeren gevolgd dom op 1 ronde. 11. L. Dietvorst Amsterdam op 1 ronde. 12. Buoron
gevaarlijk op doch Ummels keert subliem ten koste door Dumoulia. Rust
heeft
moeten lossen ca volgt op 20 sec Ia de Bergen op Zoom op 1 ronde. 13* H. Maas Gel drop op 1 rondeDE DUITSCHE KAMPIOENSCHAPPEN
voorloopig
afgeworden
van een aantal corners welke
2de groep die op 25 sec volgt la Piet Smits de snelste voor Lake-14. Pepels Steia op 1 rondei 15. H. Montfroy Arnhem op 3 ronden.
slagen. RBC geeft echter niet op en uit een corner maa ca Keizer, terwijl bij de 3de groep Vos de snelste is.
Weenen.
13 J«n (A.N.P.)
op
16. Schweitzer Maastricht op 3 ronden. 17. Banken Waubach
Heden werden te Weeaea de DuttWillekens dan ook o—2, waarmede rust ingaat. De uitslag luidt:
3 roadea. IS. W. v. Walen Geldrop op 3 ronden. 19. J. Bnets sche kamploenschaepea gehouden. De crawlalagzwemmer Werner
agressief
begin
van
in
de
tweede
Berlijn
goed
St.
Na een
Plath alt
slaagde er la op verschillende afstaadea het kam.
I. C Bakker Zaandam ia 1 uur 16 min. 26 sec. 2. Damoulin Heerlen op 3 rondea.
helft, waaruit geen resultaat kan geboekt worden, Tilburg op 25 Meter. 3. Rust Oostzaan op 20 sec.4. P. Smits TeDe eenzame ia deze koers wsa de renner Moonen alt Noorbeek poeaschap te verwerven. Hi) vestigde hierbij de volgende tijden:
komt RBC weer opzetten. Na een geharrewar voor bet gelen op 25 sec. 5. takrman Amsterdam op 1 wiel. 6, H. Keieier die reeds la bet begin moest lossen ca geheel op zijn eentje de 100 meter crawl l mia. 2,3 sec. voor Schwarz alt Hetdelberg»
St.-doel scoort Beens dan o—3. De gasten blijven do- Amsterdam op 1 wiel. 7. Schellingenhout Zaandam op 1 wiel. S. rit voortzette ca voor zijn moedig volhouden kreeg bij diverse pre- 200 meter ia 2 mia. :j,3 »cc. voor Schroeder (Kriegamariae Kiel)i
mineeren doch doelpunten kunnen hieruit niet gebo- T. v. Dongen Den Bosch op 40 sec 9. F. Vos Den Bosch. 10 mies te incasseeren hetgeen hem de noodige strijdlust gaf om tot 400 meter la 5 mim, 2 sec. ca 1500 meter la 20 mia. 30,5 sec. Oei de
de thuisclub een Schenkelaar Eindhoven. 11. v. d. Sommen Eindhoven. 12. ). Palm het bittere einde vol te houden, hetgeen hem daa ook eea kleine schoolslag werd Balke kampioen op de 300 meter la 3 mia. 45
ren worden. Bi) een St aanval valtgoed
Dc ,0° meter rugslag werd op verrassende wijze gewonnen
vrije trap ten deel die Cortenraede
inschiet, doch Heerlen.
30 aaa premies opbracht.
volgt
en
van
RBC-aanval
redt,
Eea snelle
back van Al

.

.

,

*

*

profiteert Bogers om
een malaise to de St. achterhoede
te scoren, St. geeft niet op en Cortenraede ziet
0
lans de eer te redden I—4, waarna even later v Dam
bij een algemeen opdringen van St. in eigen doel trapt
brengt
5 t Het spel golft dan op en neer en Beens
daarop een
dan
vlak
Hermans
mist
op
"stand
2—6
den
toegekende penaltil toot Standaard. Het spel zakt
irfenderoogen en even voor einde brengt Dekkers nog
den eindstand op 2—6.

,
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De lijken van de vermoorde mannen en vrouwen, die uit
de gevangenis naar buiten zijn gedragen

de

kelders

Familieleden der vermoorden op de

13—13
*-13

binnen-

plaats van de gevangenis

I*— 8

1«- 7
4-11
7-11
7-15

COMPETmE-INDEtXING 1M1.A42.
De Sportkroaiek meldt de volgende ladeelingt
District L la klaaset A05.0. Ajax. D.F.C» D.0.5., D.W.S.,
E.D.0.. Feflemoord. StormvogeU, V.U.C ca Xeries.
District IL la Uasae. BUuw-Wit. D.H.C Emma, 't Gooi, Haarlem. H-B.S* H«naes-D.V.S„ »F.C Sparta ca V.S.V.
GEM. AMBTENAKEN B«UNSSUM-„SCHUNCK-BOYS" 2-8.
De vorige weck werd dese wedstrijd voor eea Hink publiek geDirect ontwikkelde *ich eea geweldig tempo, vooral van
de ii|da der Gem. Ambtenaren. De» laatatea aassea dan ook de
leidiag. No» voor de rast aassea de „Seauaek-Boyi" de leiding
speeld.

"var.

staat I—3.

Direct ns de rast vergrootten de „Schaack-Boys" haa voorsprong
waart» de
t« l-J. Zij voerden deaea staad regelmatig op tot I—*
Gaas. Ambtenaren er 3—< vaa maakten. De „Scbunck-Boys" scoorden nog 2 maal soodat de etadetead 3-8 werd. De gebeele
.^eaaack"-voorao»de doalpuatta om beartea. De kleiac Schone*,
keeper Sterk weerde sick uitstekend.
Da „Seheaek-Beys" speelden dit |aar reeds 10 wedstrijden. De
etend lat
18 gesp., 7 gew., 1 act., 3 verU 38—28.

Vrouwen en mannen, die hoofdzakelijk tot de Oekrainsche bevolkingsgroep
behoorden, werden vermoord. Op hen werd de haat der Bolsjewistische
machthebbers gekoeld

Door de athletlekvereeniging A. V. *34 Maastricht
zal Zondag 20 Juli a.s. in het Gemeentelijk Sportpark

Heer" een regionale wedstrijd georganiseerd worden.
De wedstrijden beginnen om 2 uur en zullen bestaan
uit: Heeren athleten: 100 M., 400 M„ 800 M., 15Ö0 M.
en 3000 M. hardloopen, benevens 4 x 100 M. estafette.
Verder hoogspringen m. aanloop; verspringen m. aan-

""

discuswerpen, speerwerpen.

pen en verspringen met aanloop.
Dames: 80 M. hardloopen, 4 x 80 M. estafette en

HET SCHRIKBEWIND VAN
HET BOLSJEWISME

verspringen.

PAARDENSPORT
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERIAND
Hedeassldda, werd op de Boeleverd «e
Zaadvoort. IJ lall.
eea
Zaadvoort
«roeta kortebaaadraveril ota bet ks»Pavaof* U
vaa
Nedertaad
«cboedea.
sioeaseaao
De «irslag laldo
1. Xenea (UB "»"). eioeaaar ca «rifder R. vaa Iwerlaoaa. Prils
Bar. At Smet* vaa
f m.-. X Tosaa, Ooatatar (315 water). al«.
(SH «aljrt.
J.
Wettel*r_.
M,
L.
berijdar
Dam
Anotgr (MB
iljmai aa berHder ]. «aa tsaaaaa. Pt*» / M-. ♦.
meter), daauar J. A* VBafO. barjaar X. SeaMst. ft* t

3500

-

**—'

HEERLEN.
GEVESTIGD: Coeijmans J. H. H., bankw., Rees"r.
38; van Düke P. J., mUnw. Caumerweg 94: Frnik'n
Alida
P. M. J., waterbouwk., Schelsberg 95; Hogter
rvas J.
H6>
Ap.,
Akerstraat
Nrd.
cast!naaister.
WU-gevangemssen
der
De binnenplaats van een
33; de Waü
A., landb.knecht, Dr. Schaepmanstraat
G.j meubelmaker, Caumerweg 94 gek. van Schaesbert,
te Lemberg
gezingeb Brune E. Ch. z,b. Bongerd 10,
(Foto Asaoc. Preas- Holland) gek. vanDelwick
Düsseldorf Dld. gezin; weduwe Regout gel..
Herger E J. leidster O. N. pension. Valkenburgerweg 48- van'Berlo W. H., mniiw^ I^aanderstraat 31,
gek v 'Krefeld Dld.. gezin; Durlinger M. A. H.. rector' Gasthuisstraat 45; Hoogakker A. C, landb.kn.,
3; Onlnk Joh., grondw.. Jan Steenstr. 7,
ülo'emenslrAmsterdam,
gezin; Schrömpers P. J.. landb..
gek van
27; van Breda T., chauffeur. WilgenMusschenbroek
Bij hun intocht in Lemberg vonden de Duitsche straat 5; NU» F. J-- arbeider Parallelweg 12; Maesscn
los arb., Sittarderweg 12; Ziilstra Joh., electricien,
troepen in één enkele der vijf Lembergsche M.
Valkenburgerweg 76; gek. van Hoensbroek, gezin; van
mannen en vrouwen, Voorst Jac. Joh., rrnjnw. Elfmorgenstraat 48- de Jong
GPU-gevangenissen
J bakker, weltertuijnstraat 16- Heidens I\, miinw.,
deels j.Hei-Carisborgerweg
doodgeschoten,
die door de GPU deels
94 gek. v. Cbach over Worms,
wijze ter dood gebracht waren. gezin; Schrijvers Fr. j., münw. Laanderstraat 65, gek.
op
v. Voercndaal gezin
De hierbijgaande foto's geven een duidelijk VERTROKKEN: van der Woerdt A. W., van Geerstraat 36 naar Kerkrade; Crott Jozef, van' Kempken svan deze verschrikkelijke gruweldaden weg
la naar idem: Franssen M., van Hamerstraat 't
naar Hoenrijroek.
%

D-klaase (voetballers): 100 M. en 1500 M. hardloo-

’

HILVERSUM I, 415.5 M.
6.45 Gramofoonmnziek 6.50 Ochtendgymnastiek 7.00
Gramofoonmuziek 7.45 Ochtendgymnastiek. 8.00 BNO:
Nieuwsberichten 8.15 Schriftlezing en meditatie (Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting) 8.25 Gramofoonmuziek, 9.15 Voor de huisvrouw 9.25 Gramofoonmuziek 11,01) Declamatie 11.20 Orgelconcert 12.00
Amusementsorkest. 12.25 Het kwartier van den arbeid.
12.40 Almanak. 12.45 BNO: Nieuws- en economische
berichten. 1.00 Pianovoordracbt. 1.30 Sprankelendmiddagklanken. 3.30 Zang met pianobegeleiding. 4.00
Curgis Ons geloof en ons werk" (Voorbereid door
hetWriizinnfg Protestantsch Kerkcomité) 4.20 Gramofoonmuziek. 4.45 Sport en spel voor de jeugd. 5.15
8.N.0.: Nieuws-, economische- en beursberichten. 5.30
De Mandolinisten 6.00 Causerie „Ons Planetarium
6.15 Vrooljik programma 7.00 8.N.0. Nieuwsberichten
8.15 Spiere! van den dag 8.30 Anvisrmentsorkest en
solist. 9.30 Berichten (Engelsen) 9.45 8.N.0.: Nieuwsberichten 10.00—10.15 8.N.0.: Uitzending In do Engelsche taal: Economie Ncws from IMland".
HILVERSUM 11. 301.5 M.
6.45 Gramofoonmuz'ek. 6.50 Ochtendm-mnflstiek 7.00
Gramofonmmi2lek 7 45 Ochtendgymnastiek 8.00 BNO.:
Nieuwsberichten. 8.15 Oramofoonmuriek. 1020 Zang
met pianobegeleiding. 1040 Declamatie 11.00 Molti
Cantabile en niano-melodieen 12.00 Berichten. 12.15
Orkest Mnlando en solist. 12.45 8.N.0.: Nieuws- en
economische berichten. 1.00 Ramblers, 1.30 Gramofoonmuziek, 2.00 De Hxamlemsche orkestvcreeuiging en
gramofoonmuziek. 3.30 Voor de zieken. 4.00 „Muziek
langs de oevers van de Confo". causerie (met oramofoonmuziek). 4.30 Gramnfoonmuriek 5.15 8.N.0.:
Nieuws-, economische- en beursberichten 530 Fnst>mble Jonfiy Kroon. 6.00 Gramofoonmuziek 6.15 Cyclus
„Land en landschap". 630 Pianospel. 6.45 De lengr!snortclnb. 7.00 R.N.0.: Vragen van den dag 7.15 Causerie „Sport en Itchamelïiko onvoedlng voor de vrouw".
7.30 Gramofoonmuziek. 800 8N.0.: Nfeuw«nerirhtrn
8.15 GramofoonmnzleV' 830 Badiotoon-el 925 fir«rnnfoonmnziek. 945 8.N0.: Nieuwsberichten. 10.00
Avondwijding (Voorbereid door het Vrilrinnig prnt.
Kerkcomité). 10.05—10.15 Politiek weekpraatje.

BURGERLIJKE ST4NDEN

ATHLETIEK

loop kogelstooten

Pauliev^anV»*-

RADIO-PROGRAMMA

*~*

>«-

ABDISSENBOSCH-WAUBACH
MAANDAG en DINSDAG best. leesmis voor gel
zielen tot int. R. Steynen.
WOENSDAG best. leesmis ter ecre van dei
H. Antonius int. fam. v.d. Broek.
DONDERDAG best. leesmis voor overl. tot ml
M. Krichelberg.
A.s. Zondag generale 11. Communie voor d<
leden van de congregatie.

.

R"X

.

,401»

KERKBERICHTEN

lina Janssen.
A.s. ZONDAG Algem. H. Gommimie voor de
vrotrwen der H. Familie

rv.

Pre«»*lee»«no«ttti« Je klense.
5
o 3 18

EINDEXAMEN H. B. S.

St. Thomascollege Venlo afd. H.B.S. Geslaagd voor
diploma A 17 candidatent G. Berings, Meerlo; F. de
Bruin Venlo J. Haanen, Blerick; F. van Haren, Venraij; H. Jacobs, Venlo; J, Joosten, Venlo; J. Koopmans, Tegelen;' J. Krekel Venlo; C. van Meegeren,
Venlo- A. Poels Venraij: J. Spee, Blerick; L. Truijens,
Blerick; J. Verheijcn, Venlo en J, Wilders, Blerick.

dus ï^iïÏG'Tl<i
VRIJDAG lm. v. Peter Vrnnken en Catharina
Marlens.
ZATERDAG lm. voor Henry Leesens en Caro-

*>««««"
J~'

IS

—

Lambert Op de Camp.
DONDERDAG lm. ler cere van den 11. Grrar-

\-\
*~.
*-"»

STANDEN BIJGEWEÏKT TOT EN MET

Voor het examen voor gemeondoor de studieclub gemeentelijke documentatie in samenwerking m."
de vereeniging van archivarissen, zün o.m. geslaagd
J, W. Kessels, Nederweert en W. Geraerdts', Swalmen
SLAGERSVAKONDERWIJS.
Donderdag vond in het slagersvakschoolgebouw f e
Utrecht de uitreiking der diploma's plaats aan de
leerlingen der Eerste Nederlandsche Slagersvakschonl.
die niet goed gevolg het eindexamen van den 53en
Dageursus dezer school bad afgelegd.
Na een woord van welkom van den directeur der
school den heer P. A. M. T I ss e n bood dr. Buitenhuis gecomitteerde van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bij de vakexamens zün
hartelijke gelukwenschen aan de leerlingen aan.
De heer Tlsscn richtte vervolgens aan den basten
leerling van dezen cursus, de heer Adr, P. A. Bouwense,
Kortgcne de S.V.O, gildepenning uit. Ook de heer A.
J. Fasen te Etten en J. J. W. H. Leenders te
Vaals, die resp. het op één en twee na hoogste aantal punten behaalden, richtte spr, enkele persoonlijke
woorden van waardeering.
Van de 63 cursisten
wegens ziekte den
cursus niet voleinden. konden er 2
Van de 61 leerlingen zijn er 52 geslaagd en 9 afgewezen, welke aan het einde van den volgenden cursus
her-examen kunnen doen.
Van de 10 candidaten, her-examen slaagden er 6 en
werden opnieuw 4 afgewezen.
Geslaagd zijn 0.m.: A. M. H. America Kerkrade;
.1 W. H. Leeuders Vaals; H. H. G. Seegers Grubben vorst- A P. M, Toebosch Venlo,
EINDEXAMEN H.B.S.B.
Eindexamen diploma B R.K.
Maastricht, 12 Juli.
H.B.S. voor jongens te Maastricht, Geslaagd: J. Betjer,
.1. van Dongen, J. Durlinger, J van Engelshoven, P.
Gadet, H. Gits J. Kramer, 11, van -der Laan, M.
Meijer en P. Verhagen, allen te Maastricht; A.
Brouns te Meenten'; C, Horbach te Gulpen; K.
Meervéld te Wijl ré- M.' Quaedvlieg te Valkenburg; H. Suijlen te Hout hem. Afgewezen geen.
EINDEXAMEN GYMNASIUM.
Gymnasium Venraü: geslaagd de heeren H. Tan
Lleberegen, Venlo; H. v. d. Meijs, Haarlem; Vv'. v. d,
Munckhof Venraij; H. van Pelt Deest; J. Taek*,
Leiden; C. Verbiest Rotterdam, De examens zijn be
eindigd. In totaal 17 geslaagd; afgewezen 2.
teltjke archiefverzorging, afgenomen

WOENSDAG 7 u. lm. voor Antoon Brouns fii
Joihanna Catharina Smects om half 8 lm. voor

Proasotieeompetltie Se klasse.

R.K.K.V.C-PsJear%
K.8.V.-SrWtstva Ster
Vioat-Araude

Utrecht, 12 Juli.

PAROCHIE MEERS.
voor Jacobn.

AFDEEUNG IV.
Staadaard-S-BX.

GEM.

Examens
ARCHIEFVERZORGING.
—

DTNSDAO Zeswekend.

Proraotiecoerpctltle 2e klasse.

tabnrgia-Miranda

Schroeder

bestiale

DE BEULSBIJL VAN DE GPU
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