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Sovjet-Unie.

Trouwens deze angst voor de bolsjewistische macht
in Europa en de overige wereld, komt herhaaldelijk
om het hoekje kijken. Vele geallieerde bladen vragen
zich af tot welke overeenkomsten Amerika, Engeland
en de Sovjet-Unie zullen komen. Sommige persorga-

nen meenen, dat er door Europa een lijn getrokken
zal worden, waardoor de bolsjewistische invloed zal
worden begrensd. Alsof de bolsjewistische, macht te
keeren zou zijn door een lijn, die men op een conferentie trekken zou! Andere'bladen diepen uit het
archief van Génève weer het idee van den Volkenbond op. En dan natuurlijk weer een Volkenbond die,
zooals trouwens vroeger ook, alleen de belangen zal
dienen van de mogendheden, die het dan voor het
zeggen zullen hebben. Andere perscommentaren zijn
zeer radicaal en willen groote deelen van Europa
aan de Sovjet-Unie overleveren. Natuurlijk worden in
hét geallieerde kamp ook druk besproken de geruchten over onderhandsche onderhandelingen en zelfs
overeenkomsten tusschen Duitschland en de SovjetUnie. Te Berlijn concludeert men daaruit, dat blijkbaar toch ook bij de geallieerden getwijfeld wordt aan
de onuitputtelijkheid der bolsjewistische reserves,
waarvan men met zoon aplomp steeds gewaagd heeft.
Overigens spreekt men de geruchten tegen.
Uit dit alles ziet men, dat er in het geallieerde
kamp geen gebrek is aan veronderstellingen. Dit
eene staat echter vast: al die gissingen, die op
principieele punten zoo diametraal tegenover elkaar
staan, bewijzen, dat'er aangaande de groote vraagstukken bij de geallieerden geen sprake is van eenheid. Dit in tegenstelling met Duitschland' en zijn
bondgenooten, die hun doel duidelijk gesteld hebben:
een leefruimte, waarin de volkeren in vrede en wel-

vaart leven kunnen.

DE VERNIELDE KATHOLIEKE KERKEN
IN DUITSCHLAND.
Op een bijeenkomst
BERLIJN, 12 Oct. (DNB).
van het presidium van het Duitsche episcopaat is
dezer dagen te Berlijn medegedeeld, dat de bevoegde rijks- en gemeente-autoriteiten tot nu toe

—

aan d!e katholieke kerk in veertien steden vervangingsgebouwen ter beschikking hebben gesteld
voor de tijdens luchtaanvallen vernielde kerken.
In zeven andere steden konden voor het doel geschikte ruimten door kleine verbouwingen ingericht worden voor het houden van godsdienstoefeningen. Ook in die gevallen hebben de in aanmerking komende stedelijke besturen financieelen steun verleend.
Naar verder bekend werd liggen thans reeds
ontwerpen van prominente Duitsche architecten
gereed! voor den bouw van nieuwe kerken, die
na den oorlog zullen worden gezet in plaats van
de vernielde.

VIJANDELIJKE AANVALLEN MISLUKT.

'

Onre mannen In het Oosten
*fr PK Stengl/O/H/P m

Tegen het bolsjewisme.
Meldt u voor de Waffen-SS en de landwacht

Het SS-Ersatzkommando deelt mede: ledere gezonde Nederlander, in den leeftyd van 17—45 jaar,
kan zich vrywilhg by de hieronder vermelde adressen
vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de
of de landwacht.

Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen
verstrekt met betrekking tot de verzorging van
familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc.
Vrywllligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten bhjven, kunnen dienst nemen bü de
landwacht of by het SS-wachtbataljon in Amersfoort.
Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine
kunnen zich aanmelden: zij, die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willlen, kunnen zich

eveneens aanmelden.
Personen tusschen 18—30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich
eveneens aanmelden en worden gedurende hun
verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld.
Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na
minstens een jaair diensttijd zyn geschiktheid voor
de officiersopleiding heeft bewezen, zyn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zyn: karakter, gedrag, prestatie.
18.10.43. 9—14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus,
Westzeedyk.

Modern,

Markt.

15—ïg.oo uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant,
3MC33*kf 45
20.10.43. 9—12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16.
15—18.00 uur: Arnhem, café Royal.
Café Modern,
21.10.43. 9—12.00 uur: Hengelo,
Spoorstraat 18.
15—18 00 uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek.
22.10.43. 9—12.00 uur: Assen, Concerthuis a-d- vaart.

Concerthuis Poelestraat.

23.10.43. 9—12.00 uur; Leeuwarden. Huize Schaaf,
Breedstraat.
24.10.43. 9—14.00 uur: Amsterdam, Dam 4.
25.10.43. 9—13.00 uur: Utrecht, N. V. huis, Oude
Gracht 245.

26.10.43. 9—14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durch27.10.43. 9—14.00 uur: Den Haag, Café den Hout,

gangslager, Leusderweg.
Bezuidenhoutscheweg.

Hoofdredacteur: J. F. A. M. Frencken te
Roermond, buitenland.
Plv. hoofdredacteur: A. H. Schreurs te
Roermond, stads- en provinciaal nieuws,
binnenland.
Sport: J. M. M. Raab te Roermond.
Advert.: G. Geenen, Hom. ,

—
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NEDERLAND

De leider bezoekt het Arbeidsfront.
De leider bracht Maandlag. vergezeld van General-Koiranissar z.b.v. Ritterbuseh en den Ohmarm
van het Deutsche Arbeitsfront, Kretschmar, een
bezoek aan het Nederlandsche Arbeidsfront en
eenige van zijn instellingen. Om ongeveer elf uur
verwelkonidie de Arbeidsfrontleider den leider en
de Duitsche gasten in het groote gebouw van „dip
Arbeiderspers." De directeur van deze instelling H.
J. Kerkmeester, leidde het gezelschap rond.
Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het
„Huis van den Arbeid" in de P. C. Hooftstraat,
waar de landelijke leiding van. het Nederlandsche
Arbeidsfront is gevestigd. Natdat de verschillende
arbeidsgebiedsleiders aan den leider waren voorgesteld), gaf de arbeidsfrontleider een uiteenzetting van het vele werk, dat ten behoeve van de
Nederlandsche werkers in Duitschland wordt verricht.
Na een gemeenschajpipelijken maaltijd hield de
leider in de vormingszaal van „Drakeniburg" een
redle. waarin hij in het bijzonder er op wees, dat
het nationaal-socialisme nog geen vaste afgeronde
gestalte heeft aangenomen en zich nog in de beginphase van zijn ontwikkeling bevindt. Het zal
nog wel 40 of 50 jaar duren, alvorens het nationaal-

socialisme vasten vorm zal hebben aangenomen.
Slechts door stugge volharding zal het mogelijk
zijn het materiaal te verwerven voor den grootschen opbouwenden arbeid die moet worden verricht. Uit het onwrikbare geloof, dlat de ingeslagen
weg de juiste ft. kan de moed en de overtuigingskracht worden geput in den strijd.
Velen begrijpen den ontwikkelingsgang niet en
verwarren de werkelijkheid van heden met het
practische nationaal-socialisme. -Zij vragen: is dit
nu nationaal-socialisme? Wij antwoorden:
Neen, dit is geen nationaal-socialisme, maar
oorlog, aldus de leider. Onze volkskracht, de arbeidskracht van onze werkers is voor een groot
ons bedeel gewijd aan de oorlogsvoering. Voor
over. Als wij er echstaan blijft steeds minder
ter in slagen door alle moeilijkheden heen onze
arbeidskracht en ons verstand te bewaren, dan zullen wij boven dit dieptepunt in de geschiedenis
uitkomen. Dan zal ook de Nedlerlandsche arbeider
het hooge levensniveau hebben bereikt, dat het
nationaal-socialisme zich ten doel heeft gesteld.
Dan zal het velen gemakkelijker vallen ons te gelooven. Het Nederlandsche Arbeidsfront zal het
leeuwenaandeel van deze groote taak. den Nederlandschen werker een betere toekomst te verzekeren te vervullen hebben.
Wij moeten er komen in het vaste geloof, dat
alleen als Duitschland dezen oorlog wint, ons
geval
volksbestaan verzekerd is. Zou dit niet hetEuropa
zijn, dan zou alles verloren zyn. Omdat
en daarmede ook ons land in, de klauwen van het
bolsjewisme zou komen.,
Wij zullen den ingeslagen weg vervolgen en
dtoor alle moeilijkheden heen zal het nationaalsocialisme zegevieren, aldus besloot de Leider.
EERSTE WINTERHULP-COLLECTE

Groningen,

Weert, Hoogstraat i,
2537,
Echt, Bovenstestr. 5, Tel. 29.2
Tel.

Bijkantoren:

„Onze veevoederpositie is moeilijk,

Plaatselijke acties in Italië.
Fuehrer,
Uit het hoofdkwartier van den
12 Oct.
DE DUITSCHE LUCHTAFWEER.
(D.N.8.) Het opperbevel van de weermacht maakf
bekend:
Tusschen de Zee van Azof en Zaparosje is de BERLIJN, 12 Oct. (D.N.8.). De verhoogde activiteit
kracht van de vijandelijke aanvallen als gevolg van van de Duitsche luchtafweer wordt op grond van de
de den dag tevoren geleden zware verliezen verzwakt. jongste resultaten door de bladen in het licht getrokken, waarbij in het bijzonder de nadruk wordt
De sovjets werden opnieuw overal teruggedreven.
Ook aan de overige sectoren van het oostelijke gelegd op het groote aantal neergeschoten toestellen
front, vooral aan de midden-Dnjepr, aan de mond in de laatste drie dagen, nl. 208 meerendeels viermovan de Pripet, in het gebied ten zuiden van Gomel torige geallieerde bommenwerpers. Naar schatting,
en ten zuidwesten van Welikije Loeki mislukten vij- zoo schrijft de Daz bevonden zich minstens 2000 man
andelijke aanvallen. In het verloop van de felle geaan boord, hetgeen te belangrijker is, daar de opleivechten gingen onze troepen op verscheidene plaateen, ding van dit personeel twee jaar duurt, zoodat een
krachtig gesteund -door de luchtmacht, tot succesvervanging in ieder geval moeilijker is dan bij anvolle tegenaanvallen over.
troepensoorten. Verleden Vrijdag, toen volgens
dere
In de gevechten der laatste weken heeft zich ten de gegevens van den Amerikaanschen generaal Baker
noorden van de Zee van Azof de Mitteldeutsche 13e 4000 man in den strijd waren gebracht, zijn door de
divisie pantserjagers onder bevel van kolonel Hauser Duitsche luchtafweer ongeveer een vierde deel, nl.
bijzonder onderscheiden.
107 machines met rond 1000 man neergeschoten.
Aan het front van Zuid-Italië ondernam de vijand Daarbij komt meestal nog een aantal verloren toeslechts in den centralen sector eenige plaatselijke
en ace, waarvan in het Duitsche
aanvallen. Een tijdelijke bres werd in een tegenaanval stellen boven landgeen
melding is gemaakt. Een feit
weermachtbericht
gezuiverd. Aan de overige deelen van het front dronstijging van verliezen door
gen vijandelijke strijdgroepen bij toenemende activi- is, aldus het blad, dat de
teit van de artillerie tot onze gevechtsvoorposten door. optreden van de Duitsche nachtjagers en de nieuwe
den geallieerIn de wateren van den Dodecanesus bracht de concentratie van alle afweermiddelen
te doen geeft. Ook de hardluchtmacht een vijandelijk oorlogsvaartuig tot zinken den in toenemende'mate
het vertrouwen en de moreele weerstandsen bombardeerde met goede uitwerking eilandsteun- heid envan
het Duitsche volk nemen toe. De vijand
kracht
punten van den vijand.
De kommodore van een eskader jachtvliegtuigen, vergist zich, aldus het blad, wanneer hij er op speculeert, dat terreur ons kan doen buigen. In tegendeel,
luitenant-Tcolonel Hans Philipp, drager van het eikenloof met de zwaarden bij het Ridderkruis van het wij worden er harder door.
IJzeren Kruis, vond in een luchtgevecht den heldendood. Met hem verliest de luchtmacht een der voor. KONING VICTOR EMANUEL EN ETHIOPIË.
treffelijkste jachtvliegers en*» groepscommandanten,
die 206 overwinningen in de lucht heeft behaald.
Naar de BritSTOCKHOLM. 12 Oct. (DNB)
MOSKOU EN ALGIERS.
sche berichtendienst meldt heeft de onderstaatsSTOCKHOLM, 12 Oct. (D.N.8.)
De Britsche secretaris van het Britsche ministerie van buiteruberichtendienst meldt, dat de Gaulle en Giraud te landsche zaken in het Lagerhuis de vraag, of de
Algiers den gevolmachtigden vertegenwoordiger der Britsche regeering den Italiaanschen koning nog
Sovjet-Unie by het Fransehe dissidentencomité, steeds erkent als keizer van Ethiopië met „neen"
Bogomolow, hebben ontvangen.
beantwoord.

Provinciaal Nieuws.

’

die in den loop der jaren van
haar voortreffelijk onderwijs mochten profiteeren,
haar dankbaar gedenken.
DIEFSTAL AAN DE KADE.
De uit anderen hoofde gedetineerde gebr., A. en
P. S. uit Roermond stonden Dinsdag voor de Rechtbank terecht wegens diefstal van een paar pakken
linnengoed! uit de opslagplaats van Janssens
Booten aan dé kade te Roermond. Het grootste
gedeelte

van het

gestolen goed

hadden

zij

in het

woonwagenkamp bij zekeren L. thans eveneens
gedetineerd te gelde gemaakt voor f 600.
De Officier van Justitie memoreerde ijl zijn requisitoir den bijzondteren ernst van diefstal als
deze nl. uit openbare middelen van vervoer. Deze

diefstallen

—

aldus de Officier

—

hebben

zoon

afmetingen aangenomen, dat van hooger hand op
bijzonder zware straffen wordt aangedrongen. In

deze luidde de eisch tegen ieder der beide verdachten, die reeds eerder voor een gelijken diefstal
waren veroordeeld, twee jaar gevangenisstraf.
De verdediger Mr. P. Triepels hadt liever gezien, dat beide diefstalen door deze 'verdachten
gepleegd, gelijktijdig aan het oordeel der Rechtbank waren onderworpen. PI. meent, lettende op
het reeds eerder tegen hen gewezen vonnis van een
jaar een meer clemente straf als 'door den Officier van Justitie gerequireerd.
De derde broeder van het gezelschap A. S.,
werd ervan verdacht aan zijn voormekie broers
inlichtingen te hebben verschaft, die ben bij den
diefstal van dienst zouden kunnen zijn geweest.
A.S. was nl. als losser bij deze bootonderneming
werkzaam geweest. Hij ontkende echter pertinent
en ook de Officier van Justitie zag geen kans het
noodige bewijs bij elkander te brengen. Hij eischte
hier vrijspraak.
Vonnissen over 14 dagen.
DE VERDUISTERING.
In het belang van de naleving van de bepalingen»
ten aanzien van de verduistering:
Zonsondergang 13 Oct. 17.52 uur.
Zonsopgang 14 Oct. 7.02 uur.
TEGELEN.
DIEFSTAL VAN RIJWIELEN.

Dinsdag veroordeelde de Rechtbank te Roermond
den in het Huis van Bewaring aldaar gedetineerden
koopman J. H. L. van hier wegens het koopen van
eenige door diefstal verkregen rijwielen tot een jaar
Enkele wijzigingen.
en zes maanden gevangenisstraf. De Officier van
Justitie had twee jaar tegen L. geëischt. De tweede
Sedert den aanvang van dit jaar is eene belangverdachte E. v. A. van hier werd vrijgesproken. Beirijke wijziging tot stand gekomen in de belastingbronnen, welke de provincie ten dienste staan tot dekking den werden verdedigd door Mr. Th. Peters te Roer-

PROVINCIALE BELASTINGEN.

lasting bedroeg

±

f

765.000.—.

De ingrijpende wijzigingen, ontstaan to de heffing
en invordering vooral van de inkomstenbelasting,
maakte een herziening van het belastinggebied der
provincie, zoo al niet noodzakelijk, dan toch zeer wen-

schelijk.
Bij het onlangs in

'

de Staatscourant verschenen besluit van de Secretarissen-Generaal van Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 15 Juli 1943 is deze
wijziging tot stand gekomen.
De bevoegdheid der provincie om opcenten te heffen op de hoofdsom der inkomsten- en op die der

.

mond.

WEERT.

HERMAN RINKET'S VARIéTé.
In een bomvolle Apollozaal voerde Rinket's Variété zijn ..Sterrenparade" Maandagavond Voor het
voetlicht. We hebben veel cabarets en variété's in de
laatste jaren op de Apollo-planken gezien, maar wat
hier thans geboden werd, overtrof tot neg toe alles.
Alex de Haas, prima conferencier, uitstekend voordrager en liedjeszanger, zette al direct de volle zaal
in vuur en vlam door zün prettige conférence. Tonio
Manti, de geestige jongleur, liet goede staaltjes van
de steeds boeiende jongleerkunst zien. Jack Gerlach,
de bescheiden accordeonist, haalde uit zijn prachtig
instrument de mooie muziek en bracht de toehoorders
in extase door zijn weergalooze vingervlugheid, die
aan zijn spel een bijzonder karakter geeft. Zijn variaties op Heijkens' „Standehen waren phenomenaai en zijn „Oriënt-expres" als toegift was af.
Conny Stuart leek een onvervalschte Frah?aise in
haar Fransehe chansons, die door 't publiek dankbaar
aanvaard werden, alsook haar voordracht van het bekende „Péterle". Een aeer mooie afwisseling in het
bonte programma. Zij oogstte dan ook veel succes. De

vermogensbelasting is vervallen.
Daartegenover is het maximum aantal opcenten op
de grondbelasting verhoogd van 50 op 60 en kan de 2 vroolijke jongens en een guitaar „Scholten en van
provincie thans maximum 50 opcenten heffen op de 't zelfde" waren direct de lievelingen van het. puhoofdsom der personeele belasting. De provincie ont- bliek, dat zich met hun excentrieken zang koste
vangt verder een uitkeering van het Rijk, gelijk aan amuseerde en niet moede werd te blijven applaudisi/U gedeelte van hetgeen 10 opcenten op de hoofdsom seeren, maar de clou van den avond vormden de
der grond- en der personeele belasting voor het ge- Kilima-Hawaiians. In ademlooze spanning werd op de
heele Rijk zullen opbrengen. Deze uitkeering is voor komst van dit gezelschap gewacht, en een oorverdoovend, stormachtig applaus viel den Kilima's ten
1944 te ramen op f 430.000.—.
De provincie mist de opbrengst van opcenten op de deel. Hun repertoire was zeer goed, zooals imen dat
inkomsten- en op de vermogensbelasting, welke op- van hen gewoon is. De tijd was te kort voor toegifbrengst
zooals boven opgemerkt, laatstelijk ± f ten, ofschoon 't publiek na afloop om hen bleef roeZij ontvangt de evenbedoelde uit- pen. Charlois, die als goochelaar en hypnotiseur opbedroeg.
765.00%.
eveneens de volle aandacht van het publiek.
keering ad f 430.000.
en moet dus hetgeen zij tekort trad, had
Het was een schoone avond van de betere kleinIcomt, vinden in de verhooging der opcenten op de
grondbelasting en/of de invoering van opcenten op de kunst.
BUDEL.
hoofdsom der personeele belasting. Beide middelen
zijn aangegrepen om de provincie hare vroegere inDE ROGGESMOKKELHANDEL
komsten te waarborgen.
Momenteel gaat 't met den smokkelhandel in rogge
Het ligt nl. in het voonemen van den Commissaris
der provincie om voor 1944 het getal opcenten op de weer crescendo. In den nacht van Zondag op Maangrondbelasting gebouwd en ongebouwd te verhoogen dag jl. werden door de Ryksambtenaren Taai en a.
met rogge gepakt, terwijl andere ambtenavan 20 op 30 en om 35 opcenten te heffen op de hoofd- 7 pungelsnog
eenige honderden kilo's wisten in beslag
ren ook
som der personeele belasting.
Daaruit zal intusschen voor de inwoners van de te nemen. Ook de smokkelhandel in nieuwe oogst
meeste Limburgsche gemeenten geen verhooging van Belgische shag gaat tegenwoordig weer vlot. Ook van
deze worden dageüjks verschillende kilo's door de
helasting voortvloeien.
Ten aanzien van de grondbelasting zij opgemerkt, ambtenaren in beslag genomen.
dat het Rijk voorheen 120 opcenten hief op de hoofdMAARHEEZE.
som der grondbelasting voor de gebouwde- en 100
DIEFSTAL VAN EEN RIJWIEL.
op die voor de ongebouwde eigendommen.
Deze opcenten zijn vervallen.
Zekere Ch M. van Sterksel had ten nadeele
De gemeenten kunnen thans echter 110 opcenten van C. B. een rijwiel ontvreemd, doch de Politie
meer heffen op het, gebouwd- en 90 meer op het wist na onderzoek vast te stellen, wie de dader
ongebouwd en de provincie kan zoowel voor de ge- van den diefstal was. Naar verhoord te zijn werd

'

—

—

GROOT SUCCES.
In de vorige wintermaanden hebben onze minder
bedeelde volksgenooten van hen die over meer middelen beschikten een bedrag ontvangen van 10 mil- bouwde als op de ongeboiiwde eigendommen 10 oplioen gulden.
centen meer heffen dan vroeger.
*
Deze som is via Winterhulp byeengekomen door
Hier heeft dus slechts eene verschuiving in de begiften en offers van enkele centen tot bedragen van lastingheffing plaats gevonden van het Rijk naar de
provincie en de gemeente.
tienduizenden guldens.
beEen soortgelijke opmerking geldt voor de opcenten
Ook dit jaar doen deze volksgenooten weer een
roep op aller offervaardgiheid. De eerste groote op de personeele belasting.
De bevoegdheid der provincie nl. om 50 opcenten
straatcollecte belooft veel goeds voor het komende
seizoen. De eerste cijfers die zyn binnengekomen op die belasting te heffen, gaat gepaard met eene
wyzen in vergehjking met die van het vorige jaar op vermindering van het practisch maximum van het
een styging over het geheele land. Er zijn zelfs plaat- aantal dier opcenten voor de gemeenten van 200 op
sen, waar 100% meer in de bekende roode bussen 150, met dien verstande dat provincie en gemeente
samen niet meer dan 200 opcenten op die belasting
ontvangen is.
Met man en macht wordt thans gewerkt aan de zullen heffen.
voorbereidingen voor de eerste lijst-collecte, die in
Hier dus eene verschuiving van het belastinggeld
van de gemeenten naar de provincie.
den loop van deze week beginnen zal.
Een aantal Limburgsche gemeenten met meer dan
In de maand September is aan giften een bedrag
ontvangen van byna 50 mille, nl. f 49.238.98.
% der totale bevolking van de provincie, hief reeds
200 opcenten op de personeele belasting. Deze gemeenten
zullen voor 1944 op die belasting dus hoogDOODEN
BIJ
TERREURAANVAL
AANTAL
stens 165 opcenten gaan heffen, terwijl ook de burGESTEGEN.
gemeesters der overige gemeenten zoo mogelijk het
's-GRAVENHAGE, 12 Oct. Het aantal dooden bij laatstelijk geheven aantal opcenten op de personeele
den terreuraanval van Anglo-Amerikaansche vlie- belasting met 35 dienen te verminderen.
Uit deze nieuwe provinciale belasting zullen dus
gers op 10 October 1943 op woonwyken van een stad
in het oosten des lands is intusschen tot 115 geste- voor de groote meerderheid der bevolking zeker geen
nieuwe lasten voortvloeien.
gen.
Ten slotte zij er nog de aandacht op gevestigd, dat
de provincie laatstelijk'uit de heffing van opcenten
GEMEENSCHAPSZIN BIJ RAMP.
een totaal bedrag putte van rond f 960.000 en volgens
's-GRAVENHAGE, 12 Oct. Reeds korten tijd na
begrooting voor 1944 f 630.000. Dit
de
dus
het plaatsvinden van de ramp, die Zondag jl. uit de eene beduidende vermindering van beteekent
de belasting,
lucht een onzer steden weder zwaar heeft getroffen, welke rechtstreeks ten behoeve van de provincie
workwamen de verschillende diensten in actie om de den geheven.
zich
te
op
nemen voor
eerste hulp te bieden en de zorg
de dooden en gewonden.
GOUDEN KLOOSTERFEEST.
Ook de N.V.D. was spoedig ter plaatseden nam de
Donderdag 14 October zal de Eerw. Zuster Philip'noodige voorbereidende maatregelen, om op Maandagmorgen onmiddeliyk te kunnen beginnen met de pus (in de wereld mej. van der Waarden) in het
uitreiking van schadekaarten, het verstrekken van klooster der Eerw. Zusters van Liefde aan de Kloosterwandstraat, haar gouden kloosterfeest vieren. Van
warme maaltijden, overbruggmgssteun, enzoovoort.
halve eeuw heeft de jubilaresse acht en dertigGroote tegemoetkoming in het overwinnen van de deze
jaar te Roermond vertoeft en daar haar beste jaren
door
de
moeilijkheden
eerste
werd ondervonden
welkrachten gegeven aan het onderwas der jeugd. De
willende houding van de bevolking ten opzichte van en
roep dien de scholen aan de Kloosterwandde slachtoffers. De burenhulp is nl. ook in Twente goede
genieten is in niet geringe mate te danken
nog steeds gebruikeüjk en zoo konden nagenoeg alle straat
geweest aan het gedegen onderwas van Zuster Phigetroffenen zonder hulp van officieele instanties ge- lippus.
durende den eersten nacht worden ondergebracht.
De jubilaresse werd op 8 Jan. 1874 te Eindhoven
Verscheidene inwoners stelden voorts den N.V.D. geboren
en werd opgeleid voor het onderwijs. In 1896
spontaan hun geheele woonruimte ter beschikking behaalde
zy haar acte L.0., later gevolgd door tal
geen
verleenen,
onderdak
te
anderen
die
levensom
van
andere actes o.a. de hoofdacte, Fransch, Enbeschikking
konden stellen wilden gaar- gelsch, Nuttige handwerken, gymnastiek, steno, godsmiddelen ter
ne voor het verstrekte-voedsel betalen. Kortom, de dienst B, handelskennis, Ned. correspondentie enz.
bereidwilligheid der burgery was in het algemeen
Zuster Philippus begon haar loopbaan in Tilburg,
boven allen lof verheven.
waar zij werkte
1 Mei 1896 tot 31 Augustus 1899.
kreeg
het sehadekaartenbureau ,an het Daarna ging zij van
Intusschen
naar Nijmegen tot 31 Augustus 1903,
centrum der stad den eersten stroom van slachtoffers vandaar naar den Haag tot Juli 1904 en naar Geerte verwerken, om in samenwerking met de gem. eva- truidenberg tot 1905. Op 10 October van dat jaar
cuatiecommissie. den gem. distributiedienst en de kwam zy naar Roermond, waar zij werkzaam was aan
schadeenquetecommissie voor onderdak, kleeding en de lagere scholen en o.a. 25 jaar hoofd was van de
de noodige gelden te zorgen, terwijl op andere plaat- St. Annaschool. Sinds 1920 was zij tevens verbonden
aan de Huishoudschool en gaf daar opvoedkunde en
sen warme maaltyden werden uitgedeeld.
Zoodoende kon door doeltreffende hulp reeds spoe- boekhouden en later algemeen vormend onderdig in de voornaamste behoeften worden voorzien en wijs. In 1939 werd Zuster Philippus in verband met
het leven in de geteisterde stad weder een normaler haar leeftyd gepensioneerd.
Op haar jubeldag op Donderdag a.s. zullen ongeaanzien verkrijgen.

het vee.''

maar aardappelschillen voeden

twijfeld de duizenden,

ROERMOND.

der provinciale uitgaven.
Volgens de provinciale wet kon de provincie voorheen 50 opcenten heffen op de hoofdsom der grondbelasting, gebouwd en ongebouwd en 40 op de hoofdsm der inkomsten en op die der vermogensbelasting.
Van deze bevoegdheid maakte de provincie gebruik
om 20 opcenten te heffen op eerstgenoemde en 35 op
de beide laatstgenoemde belastingen.
Gedurende meerdere jaren is deze heffing ongewijzigd gehandhaafd. De laatst bekende opbrengst der
35 opcenten op de inkomsten- en op de vermogensbe-

1943

Advertentieprijs-: 10 cent per mM
Voor buiten Limburg 12 cent per
m.M. Ingezonden Mededeeling S?
cent' per m.M. Omroepers bij 15
m.M. / 0.72 bij 1 maal, f 1.20 bij
1.56 bij 3 maal, plaat2 maal en
sing, elke m.M. mper 5 et. (Voor
gevraagde en aangeboden betrekkingen resp. f 0.60, / 1.-, en / 1.30).

Dagblad voor Limburg en Oostelijk N oord-B ra bant

De conferentie van drie, die door de Vereenigde
Staten, Grcot-Brittannië en de Sovjet-Unie gehouden zal worden, houdt de geallieerde bladen danig
bezig. Opvallend is het verschil van meening, dat
reeds bij de voorbeschouwingen tot uiting komt. Uit
deze beschouwingen blijkt duidelijk, dat men in het
geallieerde kamp in feite nog steeds discussieert Over
het eigenlijke doel van dezen oorlog. Men is de huid
van den beer reeds aan het vefdeelen, maar weet
niet, wie nu eigenlijk de mooiste stukken hebben zal.
Natuurlijk zal een der belangrijkste punten ter conferentie zijn de vraag, wat er na een geallieerde overwinning met Duitschland moet gebeuren. Vooral ten
aanzien van dit punt loopen de meeningen sterk uiteen. Sommige geallieerde bladen spreken van deportatie der Duitsche bevolking, andere bevelen aan de
totale vernietiging der Duitsche industrie. Een geheel
ander geluid laat de bekende Amerikaansche publiciste Dorothy Thompson hooren. Zij betoogt, dat er
ook na den oorlog een sterk Duitschland' zal moeten
blijven bestaan. Zij laat zich bij dit oordeel leiden
door haar angst voor een al te grooten invloed der

15—18.00 uur:

Maas- en Roerbode

Hoofdkantoor: Roermond, St. Christoffelstraat 10. Tel. 3241 en 3242

Conferentie van drie.

19.1043. 9—12.00 uur: Breda, Restaurant

Woensdag 13 October

AMERIKAANSCHE BOEKHOUDING

.Mijn* Heeren, Engeland» creditkunnen wij on» al besparen*.

posten

Fritx Boek/Orbl«/Holland/Pax

m

GEMENGD NIEUWS.

—

Doodeiyk ongeluk te Volendam.
Op het tramstation van de N.Z. H.TJVI, té Volendam is een ongeluk gebeurd, waarbij de negenjarige Kees Veerman
het leven liet. De jongen, die op het laatste moment
bemerkte geen geld voor de reis bij zich te hebben,
sprong uit de reeds rijdende tram en kwam onder
den bü wagen terecht. Kort na de overbrenging naar
zyn woning overleed de ongelukkige aan de opgeloopen verwondingen.
Het spoorwegongeluk in Frankrijk.
Het aantal
dooden bij het spoorwegongeluk te Chalons Sur
Saone is tot 39 gestegen, daar er onder het puin van
de vernielde wagons nog 8 lijken gevonden zijn.
Tot

—

dusver is het niet

mogelijk geweest,

alle dooden

identificeeren.
DRIEMAAL UIT STRAFKAMP ONTVLUCHT
Nu 2½, jaar wegens

te

geëischt.

inbraak

Driemaal had de Rotterdammer L. T. kans gezien uit het strafkamp Erica te Ommen te ontvluchten. Den laatsten keer, in den nacht van 5 op
6 Februari jl. was hij, na zijn ontsnapping, de boerderij van Westenhof te Berkurn binnengedrongen
en had daar een leeren jas, een winterjas, een colbertjasje, schoenen en eetwaren weggenomen In het
colbertjasje bleek een portefeuille met f 3300 te zitten. Toen T. in Rotterdam op 21 Juli jl. betrapt werd
by het stelen van een varken, was er van dit geld
niets meer over. Hij kon echter weer in verzekerde
bewaring worden gesteld.
In December van het vorige jaar had hij een

eveneens

geslaagde

ontvluchtingspoging ondernomen.

,Hy had bij die gelegenheid, uit een stookhok van den
landbouwer Kloosterman, te Dalfsen kleeren, eetwaren en distributiebescheiden weggenomen. De eisch
tegen hem luidde 2% jaar gevangenisstraf.
SIGARETTENDIEFSTAL.
Onder voorwendsel van Inbeslagneming
Zware straffen geëischt.

Op 17 Maart 1942 hoorde zekere D. van der M.
in den trein, diat de jood B. wonende san de
Scheldestraat in den Haag. voor f 1600 buiten de
distributie in het bezit was gekomen van een
groote partij sigaretten, die hij voor hoogeren prijs
weer van de hand wilde doen. Den volgenden
dag is van der M., in gezelschap van een ande?
naar B. toe gegaan, om een Dod op de'partij te,
doen, doch dit sprong al, omdat B. een te hoogen
prijs verlangde. Des avonds vertelde van der M.
een en ander aan een clubje in een café en toen
werd' besloten „een aardigheidje" uit te halen met
dien jood. Toen een half uurtje daarna eenige leden van het clubje bij B. aanbelden om de partij
sigaretten te mogen zien. liet B. de mannen echter niet binnen, maar den volgenden ochtend
kwamen drie hunner terug en eischten, onder
voorwendsel, dat zij van de „Gestapo" waren,
den; voorraad sigaretten op. Twee leden van de
bende1 stonden op den uitkijk en zorgden, dat de
gefingeerde inbeslagneming en het daarop volgende transport van de heele partij slaagde, ondanks hevig protest van B.'s echtgenoote terwijl
B. zelf was gedreigd, dat hij onmiddellijk gevahgen genomen zou worden, indien hij de kamer zou
verlaten. Al heel spoedig was de partij voor f 1200
aan den man gebracht en daarvan kreeg elk lid
van de uit zes lieden bestaande bende, ongeveer

>

f 200.

Het geheele zestal had zich voor de Haagsehe
rechtbank wegens dezen diefstal moeten verantwoorden, doch slechts twee hunner waren verschenen, van wie er een uit anderen hoofde te
Veenhuizen was gedetineerd.
De officier van justitie eischte bij verstek tegen
L. H. van den H. twee jaar en zes maanden en
tegen M. A. A. O. een jaar en zes maanden en
tegen den wel verschenen verdachte J. P. van der
K., twee jaren gevangenisstraf wegens diefstal en
voorts bij verstek tegen J. §}. en G. F. G. wegens
heling resp. twee jaar en anderhalf jaar gevangenisstraf. De zaak tegen den gedetineerden verdachte D. van der M.. werd tot nader order aanCh. M. overgebracht naar het huis van bewaring gehouden, omdat eenige
getuigen nog moeten worte 's-Hertogenbosch.
den opgeroepen.

SPORT.
VOETBAL.

Uit het R.F.C. kamp.
Het nieuwe bestuur neemt een goeden maatregel
en ziet naar de toekomst.
Men schrijft ons:
Het .bestuur van FJFC heeft in zijn vergadering van
de afgeloopen week een maatregel getroffen, waarbij
het bestuur blijk geeft de zaken zeer serieus te willen aanpakken, an door dien maatregel vooruit ziet
in de toekomst, zy hééft een Jeugdcommissie benoemd bestaande uit de heeren L. Opveld, voorzitter,
met bijstand van de heeren Ch. Francken en Harrv
Schreurs. Genoemde commissie is met haar taak
reeds aangevangen en wij meenen goed te doen een
en ander aan de openbaarheid pry's te geven ten be
wijze dat het de commissie ernst is met het jeugdwerk. Zij stelt zich het volgende tot doel: 1. Sportopvoeding; 2. Aankweeken van clubliefde en clubdiscipline; 3. Het bevorderen van een doelmatige voetbal technische training; 4. Het organiseeren van wedstrijden tegen jeugdelftallen van andere vereenigingen; 5. Het organiseeren van gezellige bijeenkomsten
voor de jeugd.
Verder vernemen wij, dat de commissie zich tot doel
stelt het deelnemen t.z.t. aan een jeugdtournooi, dat
in een onzer groote steden gehouden zal worden. Zij
zal mede bevorderen, dat de jeugd in de gelegenheid
zal worden gesteld vóórwedstrilden
te spelen voor
den aanvang van een wedstrijd* van het eerste elftal,
zoowel thuis als buiten de stad.
De commissie is er reeds in geslaagd %'oor a.s. Zondag een wedstryd te organiseeren te Tegelen en wel
tegen DS.S. Het elftal zal in de volgende opstelling

KRING WEERT.
Het elftal van den kring Weert, dat op 24 Oct. zal
spelen tegen de kring Roermond is als volgt samengesteld:

Buitendorp
Heyth.

de Zwart
Sengers
Brev. aanv.
Wit Zwart
Kwaspen
Boekhorst
J. Moonen
Laar
Brev.
Wit Zwart.
Moonen.
v. Og. Schroen. Schreurs. Mertens.

WitZw. WitZw.

Heyth.

Laar.

Heyth.

Res.: Timmermans, Laar; v. d. Feesten, Laar; v.
d. Berk, Brevendia; Weekers, Wit-Zwart.
De wedstryd wordt gespeeld op het terrein van
Hom.
BOKSEN

WIT-ZWARTEN BOKSTEN.
WEERT.

Zaterdag organiseerde

de school Huib

Huizenaar bokswedstryden te Eindhoven.
,Van alle partijen die gebokst werden was de revanche-partij TuUemans—Mosselveld wel de spannedste.
TuUemans .won door k.o. in de tweede ronde.'Hier
stond de oude TuUemans weer in den ring. Een Tullemans die buiten de zenuwachtige sfeer van een
eigen publiek, in den ring kwam met de idee om deze smaad in Weert geleden, ongedaan te maken.
In de eerste ronde bewerkte hy Mosselveld al met
fiksche linksche directen en rechtsche upper-cuts.
In de tweede ronde waagde Mosselveld direct een
spelen:
uitval en plaatste een harde stoot op Tullenmans'
L. de Bock.
neus. Deze herstelde zich en diende zijn tegenstander
H. Smeets.
N. Spee.
een linksche directe toe op zijn kaak, gevolgd door
A. Diels.
H. Claessen.
L. Drenthen.
een
rechtsche uppercut en een stevige „hoek" op zijn
J. Reulen P. Massy. A. Jordens. A. Delil. C. Bauer. maag, waardoor Mosselveld
groggy ging en uitgesteld
Reserves: Thoma, Wyers, Kilsdonk en P. Smeets.
werd.
As. Vrydagavond bij de indoortraining zal de voorH. Sieben had de veel grootere de Beer uit Tilzitter der commissie de jeugd toespreken voor zoover burg tegen, en met dit nadeel wist hij zich keurig te
dien avond opgeroepen, terwijl Zondag 7 November de handhaven. De strijd eindigde onbeslist.
geheele jeugd zal kjinnen luisteren naar hetgeen de
voorzitter de heer Opveld haar te zeggen heeft speHANDBOOGSPORT.
ciaal omtrent punt len 2. De geheele jeugd onder de
16 jaar is verplicht aanwezig te zijn dien Zondag,
DE ALPENJAGERS.
alsmede voor alle bijeenkomsten, welke de commissie
zal uitschreven. Uitdrukkelijk wordt hierbij bepaald,
BEEGDEN. Ter beëindiging van het seizoen hieldat ook de jongens, die niet in een elftal zijn opgesteld, verplicht zijn aanwezig te zijn. Het bestuur van den de handboogschutters verleden Zondag in café
een laatste algemeene vergadering, 't AfgeRFC heeft een bedrag ter beschikking gesteld van Hecker
loopen jaar is alhier wel een laagtepunt geweest in
de commissie om haar doel te bereiken.
de beoefening der handboogsport, want niet alleen
De ouders kunnen hun kinderen volledig toeverook de twee zustervereenigingen in
trouwen aan de commissie, daar zij beschikt v/er een de Alpenjagers,
eminenten voorzitter die bewezen heeft de jeugd te ons dorp gaven nagenoeg geen teeken van leven.
Toch meenden de Alpenjagers maar niet zonder
kunnen leiden, getuige zyn prachtig werk als voorzitter van Olympia. Moge de commissie naast de op- meer te sluiten en zoo werd er dan ook besloten tot
voedkundige taak. welke zij zich gesteld heeft, ook het slot a.s. Zondag een belangrijken ouderlingen we Istrijd te organiseeren, waarvoor 't bestuur zooveel
vertrouwen van de ouders ontvangen, dat zij ruim-

schoots verdient.

n:-.ó'eiyk prijzen

beschikbaar stelt.

■<gggf

maakte den wedstryd juist minder aantrekkelijk.
Weert, dat voor 't grootste gedeelte op 't middenveld
goed opereerde kon in haar aanvallen niet voldoende
kracht leggen door 't afbrekende driebacks-systeem
der Witzwarten, waarin Jan Lemmens weer uitblonk
tusschen de ook goed opereerende Wolter en Voncken,
terwyl doelman Weekers op de meest gevaarvolle
momenten zeer tactisch ingreep. In den Weerter aanval stelde de Zeeuw eenigszlns teleur, v. Leest en
Stijnen gaven prachtig vleugelwerk en schiepen daar.
door vaak gevaariyke situaties. Vooral voor de kogels
van Stynen was Witzwart geducht, zoodat deze extra
bewaking kreeg. Gubbels liet mooie staaltjes voetbal
zien. Weekers voldeed maar matig.
De Witzwart voorhoede bezat een gevaariyken
rechtervleugel in J. Broens en Kanters met Vinclair
als de grootste doelpunlenfabrikant. Hy kwam echter
in deze party niet los door dé Intense bewaking. In
de Weert-verdediging was F. Brouns vandaag in
prima vorm, die rustig en kalm ingreep en zyn ballen
wegwerkte. Maes was vandaag niet zoo safe als we
van hem gewend zyn, zoodat Poell soms gevaariyk
ver moest uitloopen om te redden.
Poell wist vele malen 't gevaar-Vinclair te omzeilen door snel ingrypen.
In de eerste helft gingen de partyen geiyk op, in
de tweede helft had Weert iets meer veldmeerderheld. Het laatste kwartier was voor Witzwart, maar
tot doelpunten kwam 't niet.
De wedstryd verliep in goede orde. De leiding was
straf maar goed.
BOEKOEL—VESTA II 1—2.
BOEKOEL. Een geiyk spel had den stand beter
weergegeven, want voor de rust was Boekoel voortdurend in de meerderheid. Maar de Vesta-verdediging wist deze aanvallen af te slaan. De rust gaat in
met I—o In 't voordeel van Vesta.
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dan, hoe of ze daaraan kwamen, lachte
men en zei glunder:

„'t Is Unicum ! M Da's
waar! Proef 't maar!

FRANSJE.

advertentiel

VtaKOOPKANT.: VAN OER PLAATS " BOISWARO

SPORT.
COMPETITIESTANDEN.
AFDEELING L
5
5

Sparta

DPC

Stormvogels

VUC
Haarlem
VSV

Feyenoord
Ajax
DHC

RFC
't Gooi
NEC
GO Ahead
AGOW

Wageningen

Enschedé
Heracles
Quick

Tubantia

Ensched.

Boys

Heerenveen
LSC

— —
—

5
1
AFDEELING
4
5
3
5
4
2

4

Emma
Blauw Wit

Toekomstig

10
4—lB
5
3
1
1
2
5
12
4
3
2
1
4
3
112
5
113
3
5
113
3
5—323

ADO

5

5

2

2
2

r

—

4

2

ai— S
16— 5

7—7
B—B
6—4
7—7
12—14
7—ll

9
117
2
0
8
10

2
0
12
1
2

6
5
5

HSC

Be Quick
Sneek

4

0

1

5

2

2

16

OVAV

1

5

1

13

0

3

5

8

1

2

5

Veendam

Leeuwarden

3

5

5
5

Velocitas

1
.1

7—12
s—lo5—10

21—10

15—10

14—11
B—lo8—10
5— 7
3—6

12

2
0
3
113
10

5
4

9—19
9— 8

3

3

4

3

3

2

ThyBsen-Oostermeyer;

Henk

Thijssen;

Jeannette

Frans
Thijssen-Koop;
Tïüjssen; Jo Thyssen en

verloofde; Arie Thyssen
en verloofde; Mla Thijssen
en verloofde; Oorrie Thyssen en verloofde; Annie
Thijssen; Eugène

Thys-

Thyssen;
Jacques Thyssen;
Plet
Thyssen; Familie Thys-

sen;

Gretha

sen; Familie Oostermeyer.
De plechtige ïykdlenst,
gevolgd door de begrafenis zal plaats hebben op
Vrydag 15 October 1943

15— 7

13—16

Burge-

GERTRUDA
HENDRICA MARIA
THIJSSEN.
Roermond, 12 Oct. '43.
W. H. Thyssen, M. H.

15—11
s—B

7

adres:

tot
t t Heden overleed,
t onze diepe droefheid,
na een langdurige en met
geduld gedragen ziekte,
tijdig voorzien van de
laatste H.H. Sacramenten
der Stervenden, in den
leeftyd van 19 jaar, onze
Inniggeliefde dochter, zuster, en behuwdzuster

11.

5

5

AchUles

om 9.30 uur in de Parochle&erik van het H.
Hart.
Byeenkomst aan het St.
Laurentiuszlekenhuis om
9328
9.20 uur.

13—11
4—9

4—lo
7—13
B—lB

Begr.ondern. Engelen,

Roermond.

WIT-ZWART—WEERT 0—0.
WEERT. Deze ontmoeting tusschen de twee plaatselyke clubs Is niet geworden wat velen er van verwachten, nj. een spannende en mooie wedstryd.
Daarvoor Is de rivaliteit "by beiden te groot. Het is,
als met zoovele derby's het geval is, een wedstryd
geworden van: elkaar afwegen, elkaar in de oogen
zien, zonder dat een van beiden zich in volle overgave
durft te geven en daar gaat 't spel natuuriyk onder
lyden. Daardoor schreeuwden de wederzydsche supporters zich schor en kregen hartkloppingen van de
zenuwen. Daardoor speelden de beide achterhoedes
t voornaamste spel en gaven beider voorhoedes geen
schyn van een kans om doelpunten te scoren en dat

Personeel.

t -f Tot onze

diepe droef-

t heid overleed heden te

Antwerpen, voorzien van

de EH. Sacramenten der

Stervenden, onze dierbare
broeder, zwager en oom

FRANS NICOLAAS
HUBERT GEELEN,
echtgenoot van mevrouw
Gabriëlle Geelen- Jaumain,
geboren te Thorn 21 November 1891.
Wü bevelen zyn ziel In
Uwe godvruchtige gebe-

wWÊrWfêwdÊ

kind.
Thorn: Jacques en Sibille

Geelen-van den Boel.

Thorn: Jan en Anna Gee-

verleiden.

len-Drfessen en kinderen.
Thorn: Jos en Elise Geelen-van Acht.
Thora: Tonie en Lambert
Tonnaer-Geelen en kinderen.
Hom: Lambert en Maria
Geelen-Jacobs en kinderen.
Roermond: Emlle en Gerda Geelen-van Rey en

ÈÉÉI

De kachel aas op een killen herfstdag? Het la
verleldeiyk, maar het zal niet gaan! Er komen
ook koude dagen en dan zrjn de kelen paa werkeiyk noodig. Bezin dus, eer ge met stoken bespaar uw kolen zoolang mogelijk.
En..-, deuren dicht en ramen tochtvrfl,
dan gaat er geen warmte verloren.

kind.

©gint,

De plechtige hjkdienst
en begrafenis heeft plaats
te Antwerpen op Donderdag 14 October.
Antwerpen,

Van We-

senbekestraat 67.
11 October 1943.

Feuilleton

van „De Nieuwe

Koerier."

De verdwenen Bruidegom.
Oorspronkelijke Nederlandsche Roman door

ander."

18

„Daarvan ben ik overtuigd," verzekerde moeder
Poelsma. .Dat heeft ze nüj tenminste vanmorgen ook
gezegd. Overigens zou ik U dit nog willen zeggenU zult eenigen tyd geduld met Ans moeten hebben
Zy is betrekkeiyk Jong, U bent al heel

wat ouder,

en

Salon
9321

kousenreparatie.

winkels-Neelen, Bakkerstr. 14.

9316

Mevr. Woltering-v. d. Broek,
Munsterplein 2, vraagt voor
zoo spoedig mogelyk R.K.
2DE MEISJE, aardig voor
9317
kinderen.
Voor terstond" gevraagd

LEERLINGNAAIMEISJE.
Adres: Leen Peeters, Ryks-

9089
DAG-

weg, Haelen.

FATSOENLIJK
MEISJE gevraagd in klein
gezin.

Goede

behandeling

enz. Kon. Emmalaan
Maasniel.

14,
9239

Gevraagd JONG MEISJE,
JONGE VROUW Of WEDUWE In gezin met 2 kinderen
waar moeder rustende is.
Hoog loon, prettig tehuis.

Brieven onder no. 9242 bureau y. d. blad.
WELK JONG MEISJE wil
in klein gezin huisvrouw assisteeren. Gezellige omgang,
hoog loon. Brieven onder no.
9243 bureau v. d. blad.
NET MEISJE gevraagd,
lief voor 2 kinderen, hoog

'

loon, liefst intern. Brieven
onder no. 9244 bureau v. d.

blad.

Voor

direct

gevr.

R.K.

DIENSTBODE, niet beneden
IQ jaar. H. Frunt-Glesbers,
Bakkerij, Melick, No. 24. 9289

Gevr. voor Tilburg in gezin van 2 pers. NETTE R.K.
HUISHOUDSTER, hulp ruw
B.z.a. bekwaam BAKKERSGEZEL, 20 j., 5 j. aan het
vak. Adres te bevragen bu-

reau van dit blad.

9241

Te koop aangeboden

ben moeten inkrimpen, en welke thans door toevallige omstandigheden veel eigen gefokt Jongvee hebben, een extra toewijzing jongvee worden afgegeven.
Belanghebbenden dienen zich tydig tot de plaatselyke bureauhouders te wenden.
Nuchtere kalveren worden niet gerekend by het
aantal stuks jongvee, dat mag worden aangehouden.
Overigens tellen alle vrouwelijke runderen, welke nog
■liet hebben gekalfd, dus pinken, vaarzen, overloopers
enz. mede. Omtrent het afgeven van boventallige vergunningen, waarop na 1 December een koe boven
het bedryfsmaximum mag worden aangehouden,
zullen nog verdere voorzieningen worden getroffen.

Bekendmaking betreffende inbeslag-

Zieken-, Kraam- en Wijkrerpleoine
Protestantsche
neming van Radio ontvangtoestellen.
FRANS DOUVENSTR. 5
Moeder en kind (babywasch inbegrepen) f 7.50, f 5.50
Spreekuur Maandag 15—17 uur.
en f 4.— per dag.

Gemeente Roermond.

-

WINKELMEISJE

.

I

EL ORAMOPOON- MOTOR

Pf/JlffW

doei verkoopen.

——

_^~

\k

FLATWONINGEN

\\%

of

<^

-

Heythuysen.

■

9248
TE RUIL v.o. meisjesschoenen imaat 37 voor 38 of
39. G. Buyerjans, Steegstr.
A 30, Hom.
9320
TE RUIL aangeb. een piano
tegen harmonium. C. Thoonsen, Spanjestr. 15,
9325
Montfort.

Te huur gevraagd.
KAMERS. Rustig gezin, 3
pers., evacué's Ned., vraagt

enkele ongein eub. kamers te
huur, spoed gewenscht, tn
Roermond of dir. omgeving.
Br. onder No. 9227
Koerier, Weert.

Nieuwe

Jong echtpaar z. kinderen
zoekt gem. KAMERS met
gebruik van keuken in Roermond. H. Stolte," Dr. Leurszijstraat 2.
9335

Rouw| ; r a
K

waarmee ik natuur lyk niets in uw nadeel wil zeg- zal kunnen verschaffen. Het zal
haar by my aan
gen.' Ik geloof trouwens niet, dat het leeftydsverschil
voor Ans een bezwaar zal zyn. Maar daarby komt niets ontbreken."
„Dat weet ik, nujnheer van Zwieten en...."
nog iets. U weet, dat Ans op het punt van trouwen
„Een oogenblikje," viel de fabrikant haar in de
heeft gestaan met Wim Verhagen, den ingenieur, die
op zoon noodlottige wyze om het leven is gekomen rede. „Nu ik Uw toestemming heb en U binnenkort,
naar ik hoop, myn schoenmoeder zal worden zou ik
Nu is ze daar gelukkig vrywel overheen, maar vergeet U niet, dat Ans zeer veel van Wim heeft gehougraag willen, dat U het vormeiyke Van Zwieten voor-

De normale registratie van paarden by de Vereeniging Centraal Comité voor de concoursen hippique
in Nederland geeft den eigenaren van paarden, welke zyn ingeschreven in de registers van dit comité
in den vervolge geen recht meer op vrijstelling van
taxatie. Deze paarden moeten derhalve by verkoop
aan het Vee- en Vleeschaankoopbureau middels een
daartoe strekkend aanbiedingsformulier worden aangeboden. Van de verplichte taxatie en aanbieding
aan het Vee. en Vleeschaankoopbureau zyn in den
vervolge nog slechts die paarden vrijgesteld, waarvoor
aan de betreffende eigenaren door den secretaris van
voormeld comité z.g. bewyzen vin inschryvlng als
concourspaard, als bedoeld in artikel 1, 5e van de
prijzenbeschikking paarden en artikel 1, 6e van het
paardenbeslult 1942 (handel), zyn uitgereikt. Nadere
inlichtingen worden aan betrokkenen desgevraagd
door het Socrëtariaat van het Centraal Comité verstrekt.
HET JONGVEE NA 1 DECEMBER 1943
Reeds vroeger werd gepubliceerd, dat na 1 December zooveel vrouwelük jongvee boven 60 kg., hetwelk
nog niet heeft gekalfd, mocKt worden aangehouden
als geiyk Is aan 76 pet. van het bedrijfsmaximum.
Breuken van 0.5 en hooger mogen naar boven worden
afgerond. Voor bedryven, waarop in 1940 of 1942 meer
vrouweiyk jongvee is aangehouden, dan T 5pet, van
het aantal melk- en kalfkoeien, kan een extra toewyzing jongvee worden afgegeven. Mits voor wat de
fokbedryven betreft al het jongvee geregistreerd en1
overwegend op de bedrijven van de aanvragers gefokt is.
Eveneens kan voor bedryven met 10 of minder
melk- en kalfkoeien welke hun veestapel te sterk heb-

fldwiwei]

Binnen 24 uur

„Zeker, dat kan ik me volkomen indenken. En tk
begryp zeer wel, dat Ans nog wel eens aan dien Verhagen zal denken. Maar weest' U er van overtuigd,
dat ik alles zal doen om Ans gelukkig te maken. U
weet, aan geld ontbreekt het me niet en nu weet ik
wel, dat met geld niet alles te koop is, maar ik viel
my toch met de gedachte, dat ik Ans een zekere
luxe

publicatie.

SMsas

"

goed als nieuw costuum m.
48 te ruilen voor costuum m.
50-52. In- en verk. van geheele of gedeeltel. inboedels.
Vertrouwd adres; H. Vaessen
en Zoon, Looierstraat 5,
9330
Roermond.

te zyn gevraagd door een

Officieele

TAXATIE VAN CONCOURSPAARDEN.

PAARDEHKHECHT.

9315

UÏt voorraad leverbaan
BAKKRUIWAGENS V. 0.
t 45, een linnenkastje f 65,
inmaakpotten 30 L. 6.75. 25
L. 5.50, 20 L. 4.75. P A. Vlek,
9071
Zwartbroekstraat 12.
TE KOOP: eikenh. salonameublement f 375—650; 2pers. slaapkamer m. gezondheidsmatras f 650; keukenkast f 28, stoelen f 7—B, tafel f 20, sterke werkschoenen
maat 43 f 12, damesschoenen
maat 36 f 10, kinderschoenen
maat 34 f 8, kinderwagen f
40, klein wagentje f 30, stoeL
tje f 10, ledikantje f 12, zoo

9337

afd. Hooi, Landbouwhuis Roermond.
Dit formulier moet na invulling weer by den P.B.H.
waaronder men ressorteert worden ingediend.

Limburg

De Burgemeester, Politiegezagsdrager der Gemeente Roermond maakt op grond van het bepaalde in art. 2 sub 1
*v
van de Beschikking Verbeurdverklaring van radio-ontvang- /■" Gevraagd voor direct:
toestellen mede in verband met de Bekendmaking van den
Hoeheren SS- und Polizeifuehrer dd. 2 October 1943 het
navolgende bekend:
De houders van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en
Aanmelden bij:
9338
-onderdeelen iv de gemeente Roermond woonachtig, die uit
EERSTE WEERTER STOOMVERVERIJ ENCHEM
wanbegrip, onbedachtzaamheid of om,andere redenen niet 1 WASSCHERU Fa v.d. Broek. Molenpoort " WEERT.
tydig hun lnleveringsplicht zyn nagekomen, worden alsnog
in de gelegenheid gesteld deze voorwerpen op 18 October
1943, tusschen 14% en 16 uur of op 19 October 1943 tusschen 9 en 12 uur, in te leveren in het VERKOOPLOKAAL
nieuwe bokshandschoenen. VAN TEEUWEN, SCHUITENBERG No. 18 TE ROERVoor spoedige indiensttreding gevraagd
Adres: v. d. Sluis, Roer- MOND.
lvaven.
9236
Onverminderd den plicht, vervat In opgemelde BekendTe koop gevraagd een vier- making t.w. dat onder den inleveringsplicht vallende, echter
kant VISCHGLAS, liefst m. nog niet ingeleverde radio-ontvangtoestellen onverwyid
vanaf 14 jaar. Hoog loon. Aan te melden bij I
30 bi.f 20. T. Vlak, Scheidings- schrifteiyk aan het volgende adres moeten worden aan9251 gegeven: Hoofdbestuur der P.T.T., Arnhem, Rochusstraat 13,
weg 41.
Nationale Lucifersfabriek N.V. te Weert.
9832
by welke aanmelding de naam, woonplaats en straat van
Landbouw.
den eigenaar en het merk en het nummer van het toestel
TE KOOP vaarskalf by moeten worden opgegeven, dienen by de inlevering de naChr. Timmermans, Grathem, volgende bepalingen in acht te worden genomen:
Geneigen C 50.
9264
De in te leveren voorwerpen dienen van een daaraan bedragende vestigd cartonnen blanco kaartje, groot 10x15 cm te zyn
Te koop een
ZEUG, 13 weken dracht, J. voorzien onder by voeging van de ingevulde voorgeschreven
Peeters, Uffelsche 110,
ontvangstbewyzen, bevattende het fabrikaat, het type en
Hunsel. het nummer der voorwerpen, alsmede den naam, het beroep
9318
Te koop een byna voldr. en het adres van diengene op wien den inleveringsplicht
VAARS, r.b. by J. Henderiks, rust. DEZE GEGEVENS DIENEN MET DE SCHRIJF9324 MACHINE OF IN BLOKLETTERS OP DE ONTVANGSTD 59, Roggel.
Te koop dragende ZEUG, BEWIJZEN TE WORDEN INGEVULD. BEDOELDE ONT"uitgedragen
half November VANGSTBEWIJZEN ZIJN TEGEN BETALING VAN f 0.05
AAN DE LOKETTEN VAN ALLE KANTOREN DER POSby "Mich. Mertens, Bosh.beek 24, Weert.
9334 TERIJEN VERKRIJGBAAR.
Roermond, den 12 October 1943.
TE KOOP een roodb. byna
voldragen koe 3de kalf. Ook
De Politiegezagsdrager voornoemd,
Hij verplicht zich, om persoonlijk
genegen te ruilen op leve«©©©«»
H. RUYTEN lb.
voor «1 Uw moeilijkheden op de O)*J \X\%(&
ringsvee. P. Verkoelen, Heibres te staan, alleen te leveren wat <ëïjSSßmTjïg^g}
straat, Swalmen.
9235
Gevraagd voor direct een
werkelijk goed is en Uw gezin te ] KjH
Diversen.
beschouwen als zijn eigen gezin!
te koop gevraagd, met of
VERLOREN een goudzonder kast. Brink, Havendoublé schakelarmband. Teg.
straat 145, Rotterdam. Tel.
bel. terug te bezorgen MinP. HOEFNAGELS, 39694.
9314
derbrSlngel 6, Roermond.
9326 Mariagardestraat 23-25
Verkoop van voldragen
VERLOREN bij avond op
9331
reis v. Venlo n. Weert gouCïSSe VAARZEN
den ring, initialen H.V. 1.8.33
MONTEUR
terugbez.
tegen goede bel.
gevraagd pl.m. 20-25 Jaar.
koeien
Nieuwe Koerier. Weert. 9303
LEERLING-MONTEUR
GEVONDEN eenig papie- gevraagd pijn. 16-19 jaar, op Vrijdag a.s. v.m. 10 uur
ren geld tusschen Schön- voor afd. landbouwmachi- ten huize van
deln en Melick. Tegen bet. nes en sproeimachlnes. Electr. EDUARD JANSSEN te Linne
dezer advertentie terug te be- lasschen en draaier heeft Gelegenheid tot ruilen. 7767
komen. P. Gerardts, Zwart- voorkeur. Goed loon.
9307 9282
broekstr. 13.
W. J. SMEETS,
ONTLOOPEN wit-zwart Schljbergst. 2, Echt. tel. 377.
hondje luisterend naar naam
Terry. Teg. bel. ter. te bez.
9311
Pelserstr. 2.
■
ÉBmkm
Qm
LOTICICO trekt 8 November as. Alle prijzen zooals
de f 100.000, 50.000/ 30.000;
25.000, 20.000, 15.000 enz. enz.
Te koop aangeboden in
worden hier op ééns getrokken. Polissen a f 2.50 vanaf
AMSTERDAM-ZUID
's Zomer»
heden verkrygbaar by de
Winter»...
fraaie complexen Flatwoningen
'» blokjes
hoofdvert. J. Smeets, VarAltijd
Honig's
smaken
meer dan
Koopprijs
varieerendvanf
200.000
totf 300.000
kensmarkt.6. Roermond. Lolekker. Ook nü nog! Zoo gemakkelijk,
<i
ticico Is 't eenig wettig loteDe complexen zyn ook in gedeelten te koop.
om sausen pittig en soepen fijner te marybedryf in Nederland. 9257
ken. En bouillon ervan., mmm! Probeer
Inlichtingen: N.V. ABEX
dT|*
TE RUTL 1 p. g. br. jonDen Haag: Regentesseplein 1 Tel. 394855
ze opk te krijgen: ze zijn de moeite waard!
gensschoenen m. 29 t.m. 31.
Adam: N. Doelenstr. 12-14. Tel. 47342-48033
S. H. Evers, Ryksweg C 8
9310
Zuid, Swalmen.
TE RUIL een paar zoo goed
als nieuwe voetbalschoenen,
maat 38 tegen m. 39. Adres;
Th. Peskens, Dorpstraat 86,

WIE RUILT
zwarte
Te koop HAARDKACHEL,
v.o. damesschoenen
als nieuw f 140, tevens 1 kin- chrooml.
'A, h, maat 37 tegen dito sch.
derpiano f 10. Dus, Scheihooge h. maat 36. Hermans,
dingsweg 4.
9327 Boschstraat
A 335, Swalmen

_____m___m

goede

I

bevragen bur. v. d. bl. 9322
HUISNAAÏSTER gevraagd
voor een of twee dagen per
week, vast hoog loon en goede
voeding. Adres te bevragen

Letta, Hamstraat la.

aanvragen op een aanvraagformulier, hetwelk
verkrygbaar Is bij het Bureau van den P.V.C, voor
aji.

NETTE MEISJES

Te bevr. J. Schmitz-v. Helden, Raadhuisstr. 9,
930 S Maasniel.
""POETSVROUW gevraagd
voor een of twee dagen per
week, flink loon. Adres te

den en dat ze nooit die liefde voor U zal kunnen gevoelen, die ze eens voor Wim heeft gevoeld. Ik west
zelf, hoe dat gaat. Ik heb ook een jeugdliefde gehad, vóór ik Poelsma leerde kennen. Bovendien bent
U zelf weduwnaar, zoodat U zich wel eenigszins zult
kunnen indenken, wat het voor Ans wil zeggen, zoo
betrekkeiyk kort na den dood van haar eersten
bruidegom, ten huweiyk

FRANK VAN FALCKENOORT.

Gevraagd NET DAGMEISJE voor heele of halve dagen.

werk aanwezig. Brieven onder no. 9191 bureau v. d. bl.

den aan.
Meyel: Maria en Piet van
den Beuker.-Geelen en
kinderen.
Venray: Betsy en Martin
" Wismans-Geelen en

laat zich

Te koop gevr. DFVAN; aan
'tzelfde adres te ruil aangeb.
v.o. beenkappen en hooge
damessch. m. 38 tegen lage
damessch. m. 38 of heerensch. m. 42. Vleeshouwers,
Boshoven 80, Weert.
9309
KEUKENKAST te k. gevr.
in g. st. Brieven m. pr. en
omschr. Loven, Postbus 29.
9312
Een in goeden staat zynd
TRAININGSPAK, maat 42,
.te koop gevraagd. W. Jansen,
Kapellerl. 111, R'mond. 9319
Te koop gevraagd een paar
goede VOETBALSCHOENEN
maat 39. Ook te ruilen tegen

meester van Oppenstr. 127.
MEISJE gevraagd voor
Geen receptie. 9313 's morgens of een geheelen
dag, gezin 3 pers. W. Ha-
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hebben ontvangen, kunnen deze tot 15 October

Martinus te Wijk-Maastricht.
9323
Maastricht, Stationstr. 13. bur. van dit blad.
gevr. voor winkel
MEISJE
1943.
October

VOETBAL.

Xerxes

9336

LILT NIEL
en
JACQUES JOORDENS "
hebben de eer TJ kennis te
geven, dat de huwelyksinzegening, gevolgd door de H.
Mis, zal plaats hebben op Zaterdag 16 October 1943, om
11 uur, in de kerk van St.

.Knip Pim uil,
Ut op volgende

HBS

zing

Omroepers

MARIANNEKE.

EDO
DWB

zy, die reeds een eerste toewyzing hebben ontvangen, zullen een dezer dagen een verklaring toegezonden krygen, waarop zy de verhoogde toewyzing
zullen kunnen aanvragen.
Er wordt op gewezen, dat deze verklaring direct
onderteekend moet worden teruggezonden, daar na
den op die verklaring genoemden datum geen aanvulling meer wordt verstrekt.
Die paardenhouders, welke nog geen eerste toewy-

SCHUURPOEDER

> L. THOMASSEN

Swalmen, 9 Oct. 1943.
Kruiskamp 180.

5
.4
5

Kg. per stal-dag per paard.

Te koop gevraagd.

H THOMASSEN-BROUNS
JOSJE

Volewyckers

maakt bekend:
dat voor de particuliere paardenhouders het hooirantsoen voor paarden verhoogd is van 3 Kg. op 4%

broertje

pnma
koffie-surroga at

Pim's

Visscherij.

HOOI VOOR
PARTICULIERE PAARDENHOUDERS.
De Provinciale Voedselcommissaris voor Limburg

Met dank aan God berichten wij TJ de voorspoedige
geboorte van onzen zoon en

Unicum

HUDVS

van Landbouw en

VERHOOGING TOEWIJZING

Geven met groote vreugde

kennis van de geboorte van
hun zoon en broertje
FRANSJE.
" T. HAAGMANS
J. HAAGMANS-LYNA.
LUDY.
Maasniel, 12 Oct. 1943.
Gebroeklaan 16.
9329

En overal rook je de
echte koffie? Vroeg je

Wi

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

Provinciale publicatie van het departement

Uit een corner weet Boekoel den stand op I—21—2 te
brengen. De thuisclub stelt alles In 't werk om gehfk
te maken, wat haar echter niet meer gelukken mocht.

verhaalt Pim

JL

CONCORDIA.
Van bondswege ontving Concordia de lndeeling
van haar verschillende elftallen:
Het eerste elftal van de heeren is ondergebracht
in de ZuideUjke afdeeling II A met Tegelen, Maastricht n, Venlo 11, Venlo 111 en V.K.H. (Venlo).
Het tweede elftal In de ZuideUjke Onderafdeeling
n A met Oarry On II (Maastricht), Heerlen Tl,
H.EC. II (Heerlen), Kollenberg ÏI (Sittard) en
XV.
Maastricht
De dames komen uti als,volgt:
Eerste elftal in de Zuidelijke tweede klasse A met
H.H.C. I (Heerlen), Maastricht I, Venlo I en VK.H. I.
Tweede elftal in de Onderafdeeling I A met Genooi 11, H.H.C. II (Heerlen), Carry On IV (Maastricht), Venray I, Maastricht H en V.K.H. II (Venlo).
Derde elftal in de ZuideUjke Onderafdeeling II A
met Blue Star I (Venlo), Genooi 111, Venlo 111, Venr
ray H en V.K.H. 111 (Venlo).

Na rust weten deze den voorsprong te vergrooten.

:,,

Ik was overal

S*

HOCKEY.

E6D

Ververij Gebr. Gieshers
Depot Neerstraat 16.

qiOWNE
BLEEKT WITTER

...EN VEILIGER!

-^^

*

1

HONIG'S
BLOKJES

i

1 do
ÊÊi 5

493e STAATSLOTERIJ
TREKKING VAN DINSDAG 12 OCTOBEB IM3.
VIJFDE KLASSE. 14e TREKKING.
HOOGE rRIJZEN.
JlSOO.—: 18789. 1 1000.—: 14355. 17308. 20173; f400.—: 9711. 11810.
16437. 20922: «200—: 1393. 1821. 5313. 7313. 10734. 11906. 15056. 17803.
18592: f 100.—: 1409. 1756. 2507. 3110.4799.5654.6695,6954.8641.9284.
N312, 13187. 14654. 14994. 15843. 13529. 18744, 18860.
PRIJZEN VAN 170,-.
1001 1376 1393 1494 1485 1531 1548 1654 1780 1708 1633 1870
2318 2400 2455 2566 2597 2613 2756 2774 2788 2919 3023 3134
3307 3311 3357 3389 3450 3517 3724 3776 3863 4027 4047 4058
4279 4312 4492 4532 4556 4578 4608 4698 4737 4779 4833 4929
5004 5014 5046 5148 5297 5306 5344 5385 5574 5674 5875 5993
6120 6155 6182 6237 6298 6315 6422 6463 6479 7041 7083 7214
7412 7420 7523 7569 7SBB 7945 7962 8030 8054 8083 8110 6159
8230 8254 8286 8377 8383 8406 8422 8514 8525 8729 8744 8788
8833 9004 9303 9080 9099 9370 9398 9342 9640 9667 9757 10062
1010» 10127 10149 10154 10160 10166 10223 10235 10325 10416 10674 10817
10987 11033 11135 11326 11431 11685 11751 11877 12051 12131 12214 12326
12387 12441 12600 12630 12630 12677 12710 12712 12849 12004 12929 13013
13034 13360 13069 13153 13210 13388 13423 13536 13633 13681 13851 13926
14018 14J20 14101 14200 14201 14331 14383 14393 14494 14536 14561 14663
14687 14840 14889 14350 14967 15060 15174 15409 15606 15612 15708 15853
15901 15090 IGOÏ9 16031 16130 16329 16333 16433 16461 16535 16715 16961
17004 17087 17304 17521 17572 17610 17611 17639 17738 17778 17805 18020
18125 18243 16287 18387 18426 18570 18633 18705 18718 18729 18756 18808
18827 18875 18822 18962 19067 19053 19163 19229 19236 19263 19291 19317
19473 19327 19571 19608 19676 1988 S 19737 19790 18794 19812 19813 20028
20039 20098 20100 20211 20309 20469 20499 20358 20719 20734 21049 2124t>
21262 21300 21489 21535 21537 21554 21632 21680 21761 21773 21778 21782
21789

taan achterwege laat en my kort en goed by myn voorloopig nog hier blijf."
voornaam noemt. Dus, Henk, als U wilt."
„Zooals U wilt moeder. Maar myn aanbod bUJft
De oudere vrouw bloosde. „Dat Zal eerst wel wat altyd van kracht.
U zult dus kunnen komen, wanneer
vreemd voor nüj zyn," zei ze zacht. „Goed dan, Ü wilt."
Henk, onder één voorwaarde, dat je voortaan ook
Nadat Van Zwieten koffie had gedronken, vertrok
moeder tegen me zegt."
„Af gesproken moeder," antwoordde de man lachend. hy weer, maar toen An6 om kwart over twaalf thuisvond ze in de voorkamer, by het raam, een
,Jk ben er trotsch op, u myn schoonmoeder te mogen kwam,
groote vaas orchideeën. Verbaasd, over zoov 1
noemen. En nu, moedertje, heb ik nog één verzoek." schoonheid,
bleef ze een oogenblik sprakeloos van
„En dat Is?"
„Ik laat den trouwdatum aan Ans over. Wil ze bewondering staan. Toen snelde ze naar voren en
spoedig trouwen, dan vind ik het goed. Wü ze nog betastte voorzichtig de bloemen, één voor één, totdat
enkele maanden wachten, dan vind ik dat eveneens haar oog viel op het kaartje, dat er in lag. Ze haalde
best. Maar wanneer wy eenmaal getrouwd zyn, dan het er uit. Het was een visitekaartje van Van Zwieen onder zyn naam stond geschreven: „Voor
sta ik er op, dat U bij ons, in myn mooie villa in ten,
myn lieftallige verloofde."
Heemstede komt inwonen."
Moeder Poelsma was stilletjes achter haar geDe vrouw lachte aangedaan over zooveel harteujkheid maar antwoordde: „Hoewel Ik dit aanbod komen en toen het meisje zich omdraaide, vroeg ze
„En, hoe vind je het eerste geschenk van
zeer op prys stel, geef ik er toch de voorkeur aan lachend:
om voorloopig, na Jullie huweiyk, hier in myn huisje je aanstaanden man?"
aan het Spaarne te biyven. Door de iyfrente van nujrj , Ans bloosde, toen haar moeder sprak van „aanman, kan Ik gelukkig onbezorgd leven en ik geloof staanden man." „Wat een prachtige bloemen," sprak
dat het voor jullie beiden beter zal zün. wanneer ik ze, vol bewondering er naar kijkend, „orchideeën, en.

Overal verkrijgbaar
dat in dezen tijd van het Jaar. Dat moet hem veel

geld gekost hebben."
„Een bewys kind, dat hy ook veel van Je houdt."
Het meisje knikte. „Is hy al hier geweest?"
„Ja,"' antwoordde de moeder. „Hy kwam formeel

aanzoek doen om je hand. En ik heb myn toestem-

ming gegeven."

„Zoo, zoo," lachte Ans wat zenuwachtig, „en dat
allemaal maar' zonder my te raadplegen? Wellicht
is de datum van het huweiyk ook reeds vastgesteld?"
„Nee," antwoorde de ander zacht, „hoewel er wel
over gesproken is door hem"
„En wat zei hy er dan van?"
„Hy heeft gezegd, dat hy den datum van het huweiyk geheel aan jou wilde overlaten. Wanneer je
spoedig wilde trouwen, dan vond hy het goed. Maar
als je nog eenige maanden wilde wachten, dan vond
hij het ook goed. Dat heeft bij gezegd."
Tranen kwamen in de oogen van het jonge meisje.
„Hü is ook zoon beste kerel," zei ze zacht. „En ik
geloof toch, dat ik heel veel van hem houd.""
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vervolgd.

