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Italiaansch Weermachtsbericht.
Valschermjagers in devlakte
van Catania vernietigd.
Het gisteren uitgegeven 1146ste com»
muniqué van het Italiaansche hoofd»
kwartier luidt:
„Op Sicilië wordt de vijandelijke druk
in bedwang gehouden door de Spiltroe»
pen, die ha.dnekkige aanvallen,, onder»
nomen met krachtigen steun van pant»
serwagens, hebben afgeslagen. In de
.vart Catania werden groepen
vlakte
vijandelijke valschermjagers snel ver»
nictigd. "
In de gevechten van de laatste dagen
hebben zich het 10de regiment Bersag»
lieri, de 207 ekustdivisie en de Duitsche
divisie „Hermann Goering" bijzonder
onderscheiden.
De vliegers der Spil en in het bijzon*
der de stoutmoedige bestuurders onzer
torpedovliegtuigen, die Woensdag weer
4 koopvaarders met een totalen inhoud
van 27.000 ton tot zinken hebben ge*
bracht en een zwaren kruiser alsmede
twee koopvaardijschepen van middel»
bare tonnage beschadigd, leveren een
doeltreffende en ononderbroken bijdra»
ge tot den strijd, die fel en hevig voort»
duurt. Doelen te land en ter zee werden
oo op doeltreffende wijze door Italiaan*
sche en Duitsche bommenwerpers bc»
stookt. Duitsche jagers schoten boven
het eiland 5 Spitfires neer, twee andere
toestellen stortten, getroffen door het
vuur van Duitsche mijnenvegers, in zee.
Formaties vliegtuigen hebben aanval»
len gedaan op Palermo en Messina, als»
mede op Napels en omgeving, zij brac'n»
ten aanzienlijke schade toe aan civiele
gebouwen pn veroorzaakten slachtoffers
onder de bevolking. Te Messina werden
6 viermotorige vliegtuigen vernietigd
door de afweerbattcrijen, te Napels één.
In de Midüfcllandsche Zee is een vijan»
delijke torpedojagcr door een onzer tor»
pedomotorbooten tot zinken gebracht."
In een aanvulling op**» het weermacht'
bericht wordt nog gemeld, dat het aan»
tal slachtoffers tengevolge van den
luchtaanval op Turijn, waarvan melding
is gemaakt in het weermachtbericht
nr. 1144, 402 dooden en 601 gewonden
bedraagt.

.

Valschermjagers te midden van
Duitsche reserves geland.
meldt:

A.N.P.«correspondent

te Berlijn

Volgens te Berlijn binnengekomen be»
richten zijn ook Woensdag alle Ameri»
kaansche en Engelsche pogingen om uit
het gebied van Licata en Svraeuse in
de laagvlakte van Catania binnen te
dringen, in hoofdzaak afgeslagen. De
landingstroepen stieten op den feilen
tegenstand der verdedigingsstrijdkrach»
ten, dié nog in hoofdzaak uit de zooge»
naamde kustvoorposten bestaan.
De geallieerden trachtten een door»
braak te forceeren, door achter de Duit»
sche linies een regiment valscherm-Jagers
neer te laten doch deze landden te mid»
den van de Duitsche reserves, die hier
stonden opgesteld. Na een vuurgevecht
van een uur was het regiment gcdeci»
meerd. De Amerikanen bij Gela en
Licata deden, ondersteund door hun
luchtmacht en pantsereenheden, weder»
om pogingen om de wegen, die over de
Zuia»Sic-liaa-ische bergketenen loopen,
te hereiken en van hieruit naar het
Noorden op te rukken. De verdedigings»
linies der Spiltroepen hielden echter
stand en namen de aanvall.nde Ameri»
kanen nabij Licata, waar de druk het
hevigst was, onder flankvuur.
De Amerikanen verloren hier een
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„De zeevaart
als levensberoep".
Seinersloopbaan (4 sig.) De loopbaan
wordt «angevuld uit vrijwilligers.
Welke taak hebben de soldaten van
deze loopbaan?
Scimdicnst met vlaggen, armseinen
en lichtseinen aan boord en bij mari»
neseinposten aan land, berichtendienst
met telefoon en seinlampen.
Welke eischen worden den candi»
eVaten gesteld?
Volledige
gezichtsscherpte aan
beide oogen, volledige kleur»onder»
scheidings<vermogèn, geen last van
duizeligheid, goed gehoor, vermogen
tot snel opmerken, leesbaar en zoo
vlot mogelijk handschrift, goede ken»
\
nis van de spelling.
Welke dienstgraden kent deze

loopbaan?

Matroos. Signalgefreiter, «Oberge»
freiter, .Hauptgefrciter, Sign-alm-aat,
Obersignalmaat, Signalmeister, Stabs»
Obersignalmeister,
signalmeister,

Stab.obersignalmeister.

Radiotelegrafistenloopbaan

(4 fk).
Deze loopbaan wordt aangevuld uit
vrijwilligers.
Welke taak hebben de soldaten van
deze loopbaan?
Radiotclegrafiodienst aan boord en
bij de marineradiostations aan land.
Bediening en onderhoud van de radio»
installaties, de radiopeil* en onder*
water»telegrafie»installaties.
Welke.eischen worden de/ c_ndida»
ten gesteld?
Goed gehoor, sterke zenuwen, tech»
nisch begrip, snel opmerken en ?oo
vlot mogelijk handschrift zonder fou»
ten. Voor een deel van de soldaten
dezer loopbaan is technische oplei»
ding als electrotechnicus, instrument»
maker, werktuigkundige, bankwerker
of een dergelijk beroep verei«cht.
Welke dienstgraden kent deze loop*

baan?

Matroos, Funkgefreiter, «Oberge»
freiter, «Hauptgefreiter, Funkmaat,
Oberfunkmaat, Funkmeistcr, Stabs»
funkmeister, Óberfunkmeister, Stabs»

oberfunkmeister.

Verdere mededeelingen volgen.
Alle Ortskommandanturen verstrek»
aanwijzingen.
ken inlichtingen en
Uitknippen en bewaren.

groot aantal tanks en moesten den aan»
val onverrichterzake afbreken.
De bij Augusta en Syracuse staande
Britsche troepen ondernamen Jlnvallcn
op de naar de laagvlakte van Catania
leidende wegen, die evenwel versperd
zijn en taai verdedigd werden. Zij slaag»
den er ook Woensdag niet in hun ont»
wikkelingsmogelijkhedcn naar het Wes»
ten uit te breiden.
In militaire kringen te Berlijn verluidt
hét tevens, dat de geallieerden gevoe»
lige verliezeff aan menschen en aan
materiaal hebben geleden. Sedert het
begin van de operaties tot den avond
van den 13en Juli verloren zij 160.000
brt.
transportsoheepsruimte,
terwijl
350.000 brt. zoo zwaar beschadigd werd,
dat het voorloopig onbruikbaar is. De
tonnage der vernietigde groote en klemc
landingsbooten is hierin niet opgeno»
men. Men verwacht te Berlijn ook voor
d. komende dagen nog een toeneming
der gevechtsactiviteit en een versterking
van den vijandelijken druk.
Op een desbetreffende vraag ant»
woordde men in goed ingelichte krin*
gen te Berlijn, dat de ravitailleering der
troepen van de Spil op Sicilië nog zon»
der stoornissen verloopt, doch dat zij
per slot van rekening aan dezelfde moei»
lijkheden onderworpen is als cic der
geallieerden, daar zij over :.ee moet
komen.

Duitsch Weermachtsbericht.
Zware gevechten bij slechte
weersomstandigheden.
Bolsjewisten leden bij aanvallen
zware verliezen.
Hoofdkwartier van den Fuehrer, 15
Juli (D.N.8.) Het opperbevel der weer»

macht maakt bekend:

„Ondanks het slechter worden van de
weersomstandigheden duren de zware
gevechten aan het Oostelijke front voort,
in het gebied van Bjelgorod is nog een
vijandelijke groep strijdkrachten 'in con»
centrischen aanval uiteengeslagen en
zijn nieuwe, maar met zwakkere strijd»
krachten dan de vorige dagen uitgevoer»
de tegenaanvallen met zware verliezen
afgeslagen. Ten
ten Noorden
van Orel zette de vijann zijn door tanks
en slagvliegtuigen ondersteunde aanval»
len ook gisteren voort. De pogingen van
de bolsjewieken om door de Duitsche
stellingen heen te stooten, mislukten
bloedig. Terstond ingezette tegenaanval*
len vorderen met succes. In den totalen
sector van den grooten slag zijn gisteren
wederom 336 bolsjewistische tanks ver»
nield en door het luchtwapen 70 Uande»
lijke vliegtuigen neergeschoten.
De gevechten in Zuid»Sicilië duren
met onverminderde hevigheid voort. Op
verscheidene plaatsen werden vijande*
lijke, door tanks gesteunde aanvallen
afgeslagen en achter het Duitsch»ltaliaan»
sche front gelande vijandelijke eenheden
valschermjagers vernietigd.
Duitsch=ltaliaansche luchtstrijdkracht
ten brachten den vijand nieuwe gevoe»
lige verliezen aan scheepsruimte toe. Een
vrij groot aantal oorlogs* en transport*
schepen werd tot zinken gebracht of
beschadigd.
Sterke formaties vijandelijke bommen*
werpers hebben gisterenochtend het ge»
bied om Parijs en eenige plaatsen in
Noord»West*Frankrijk aangevallen. De
bevolking leed verliezen. In den loopvan felle luchtgevechten en door lucht»
afweergeschut werden 22 vijandelijke
vliegtuigen, waarbij 14 zware Nootd»
Amerikaansche bommenwerpers, neerge»
schoten. Vijf Duitsche jagers gingen vei»
loren.
In den afgeloopen na-ht vlogen, enkele
vijandelijke storingsvliegtuigen naar
Noord*Duitsch gebied en wierpen luk*
raak eenige bommen.
De slag tusschen Koersk en
Bjelgorod.
De A.N.P.»correspondent te Berlijn
meldt: Bliksemsnelle omsingelingsma»
worden door
noeuvres, die begunstigd
een aanmerkelijke verbetering in de
weersgesteldheid, verzwakken de defen»
sieve kracht van de bolsjewisten in het
gebied tusschen Koersk en Bjelgorod
steeds meer. Een aantal kleine bolsje»
wistische eenheden werd omsingeld en
vernietigd; De rivier Psiol is overschre*
den.
"
De Psiol is een kleine rivier, die de
lijn Koersk*Bjelgorod ongeveer in het
midden loodrecht doorsnijdt. De aanval*
lende pantserregimenten vormden na het
oversteken op eenige plaatsen brugge*
hoofden, van waaruit de aanvalswiggen
verder- in de vijandelijke verdediging
werden gedreven.
Volgens de laatste berichten heeft de
Duitsche aanval zich thans waaiervormig
ontwikkeld, en wel met colonnes, die
naar het Oosten, Noorden en naar het
Westen oprukken, waaruit blijkt, dat een
in strategisch opzicht beslissende ont»
wikkeling irt het gebied Koersk*Bjelgorod
binnen afzienbaren tijd niet tot de OTi»
mogelijkheden behoort.
De bolsjewistische reserves, die in deze
gebieden waren opgesteld, hebben vei»
sterking ontvangen van divisies, die
enkele dagen geleden nog in het Noor»
den stonden. In militaire kringen te Ber»
lijn meent men hierin een aanduiding
voor de verzwakking van de bolsjewistl»
sche defensie te mogen zien. Temeei,
daar de verliezen der bolsjewisten zeer
'hoog zijn, voor zoover zij althans jeeds
overzien kunnen worden. Bovendien
stijgt het aantal gevangenen en overloo»
pers met het uur.
De aanval op de Parijsche

'

waarin opgenomen
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De Bossche I-bchtbank heeft een groo»
welke te

te reeks diefstallen berecht,
Helmond zijn gepleegd.

Terecht stond de

"
Ook deze Staatslcening zal er een zijn
„met den stok achter de deur". Dit be»
teekent, dat indien niet het bedrag van
ingeschreven, een
’7OO millioen wordttegen
minder gun»
gedwongen leening
stige voorwaarden volgt, in welke lee»
ning die personen, lichamen en instel»
lingen zouden moeten deelnemen, die
niet op de thans aangekondigde "leening
voor een voldoend bedrag zullen heb»
ben ingeschreven. Wat in dit verband
onder een voldoend bedrag is te ver»
staan, blijkt uit de maatstaven, welke in
het prospectus der leening zijn aangege»
ven. Uit dit prospectus, hetwelk bij alle
bankinstellingen verkrijgbaar is, blijkt,
dat de deelneming voor particulieren op.
dezelfde leest is geschoeid als voor de_
leening 1942; het vermeldt te dien aan»
zien, dat aüe natuurlijke personen, die
een zuivcA vermogen bezitten van
f 20.000 of meer, tot een in het prospec»
tus voor el!-, vermogen aangegeven be»
drag in de thans aangekondigde leening
moeten deelnemen, on» zich voor een
aanslag in de gedwongen leening te vrij»
waren. Dit bedrag geeft derhalve aan,,
voor hoeveel men ten minste op de I
aangeboden vrijwillige leening dient
te schrijven, om van dè gedwongen lee» I
ning te zijn vrijgesteld. De aanslag in
gedwongen leening zal
een"
worden gebaseerd op het zuiver vermo»
gen volgens de vermogensbelasting, even»
wel zonder inachtneming van' eenigen
a<_rek, zoodat allen, die een zuiver ver»'
mogen van ’20.000 of meer hebben, ook_
zij, die ten gevolge van den kinderaftrek
geen aanslag in de vermogensbelasting
ontvangen, in de gedwongen leening. zul»
len worden aangeslagen.
Voorts is bepaald, dat lichamen, val»
lende oniler het Besluit op de Vennoot»
schapsbelasting 1942, om voor een aan»
slag in de gedwongen leening gevrijwaard
te zijn, in de vrijwillige leening zullen
moeten deelnemen voor 3 P et van hun
zuiver bedrijfsvermogen, voor zoover zij
niet op den voet van het hiernavolgende
voor een. hooger bedrag zullen moeten
deelnemen en voor zoover het bedrijfs'
vermogen niet minder dan ’50.000 be»

<

sing zijn.

23» jarige

magazijn»

bediende M» F. G. uit Helmond, ver»

dacht van diefstal van een rijwiel, het»
welk ljij het St. Antoniusziekenhuis te
Helmond was geplaatst.
Tegen hem werd een jaa» gevangenis»
straf geëischt.
De volgende verdachte was de 21»
jarige fabrieksarbeider A. C. uit Hel»
mond, die uit de woning van zijn vader
een hoeveelheid huishoudelijke artikelen
en klecdingstukken heeft gestolen. De
verdachte heeft deze goederen verkocht
en van de opbrengst heeft hij sigaretten
ge':ocht. De Officier van Justitie eischte
een jaar gevangenisstraf.

jaren.

Textieldiefstallen.
De Rechtbank behandelde vervolgens
de diefstallen van textielstoffen, ge»
pleegd in fabrieken te Helmond.
De eerste diefstal was die, welke was
gepleegd ten nadeele van de N.V. Prin»
zen en van Glabbeek. Een der daders
was de 21»jarige F. P. H. uit Lierop,
die in deze fabriek werkzaam was. On»
danks zijn jeugdigen leeftijd, heeft hij
een hccle reeks diefstallen gepleegd en
moet gevangenisstraffen van tien en zes
maanden ondergaan. Thans werd tegen
hem een gevangenisstraf geëischt van
een jaar en zes maanden.
De twee andere daders waren de 18»
jarige jonsens J. A. G. en M. H. K., die
ook op de fabriek werkzaam waren en
woonachtig zijn te Helmond. Tegen alle»
bei de verdachten eischte de Officier
van Justitie drie maanden gevangenis»

straf.

Wegens heling stonden hierna terecht
de 25» jarige K. D. en de 36-jarige krui»
denier W. H. V. uit Helmond.
Tegen D. eischte de Officier van Jus»
titie vijf maanden gevangenisstraf en
tegen V. drie maanden gevangenisstraf,
voor beiden met aftrek van het voor»
arrest.
De tweede diefstal was die, welke
was gepleegd ten nadeele van de N.V.
P. F. van Vlissingen en Co.'s Katoen»
fabrieken.
- Een der dieveggen was de. 30» jarige
fabrieksarbeidster A C. R. uit Helmond.
Tegen haar werden geëischt vier maan»
den gevangenisstraf met toepassing van
de gratieclausule.
Wegens heling stonden terecht de 23»
jarige fabrieksarbeider H. C. van A. en
de 41»jarige vrouw C. M. S., beiden te

-.

Alle z.g. institutioneele belc-ggers, waar»
van 'in het prospectus een omschrijving
wordt gegeven (in beginsel alle levens»
verzekeringinstellingen, spaar» en pen*
sioenfondsen), zullen zich voor een aan»
slag in de gedwongen leening vrijwaren,
door thans deel te nemen voor een be»
.drag van 10 pet. van de gezamenlijke
waarde hunner bezittingen. Vrijgesteld
zijn evenwel de hypotheekbanken en
ondernemingen, welke de exploitatie van
onroerende goederen tot hoofdbedrijf
hebben; te haren aanzien zal de hier»
vóÖT* vermelde deelneming van 3 pet.
van het bedrijfsvermogen van toepas»

en Landwacht.

GROOTE REEKS DIEFSTALLEN
TE HELMOND BERECHT.

In onze advertentiekolommen wordt
de uitgifte aangekondigd van een nieuwe
Staatsleeriing, .evenals de vorige leening
nominaal groot een milliard gulden,
waarvan ditmaal driehonderd millioen
gulden is geplaatst; de inschrijving zal
derhalve worden opengesteld op een
bedrag van zevenhonderd millioen gul»
den.
De koers van uitgifte bedraagt 99J4
pet.; de rente is 7> l /2 pet- per jaar; de
looptijd bedraagt ten hoogste twintig

Helmond.

Tegen van" A. werden drie maanden
Gevangenisstraf geëischt en tegen vrouw
S. twee maanden gevangenisstraf met
toe na.sing van de gratieclatjsule.
De Rechtbank zal over 14 dagen uit»
spraak doen.

DE GESTOLEN SJALOTTEN
OPGESPOORD.
De gemeentepolitie is erin geslaagd de
hoeveelheid van. circa 50 K.G. sjalotten,
welke begin dezer week ten nadeele van
een bewoner der Frederiklaan, op een
volkstuin achter de Warande werd ont»
vreemd, op *e sporen. De sjalotten zijn
"aan den eigenaar teruggeven en terzake
van strooperij zijn H. K. v. A. en de
15»jarige jongen v. L. verbaliseerd.

Wederom geldt *de bepaling, dat inge»
val de gedwongen leening wordt uitget
schreven, de bedragen waarvoor men
GESLAAGD.
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De inschrijving staat open op Dinsdag
TE DURE GEBAKJES.
27 Juli a.s. van des voormiddags 10 tot|
des namiddags 4 uur bij de in de advcr»
tentie vermelde bankinstellingen en bij Groot aantal banketbakkers in
het Agentschap van het Departement
Noord-Brabant gestraft.
van Financiën te Amsterdam.
De
Opsporingsdienst voor de prijsbe»
Reeds vóór den genoemden datum zal
heersching
te 's Hertogenbosch heeft
belasten
zich
willen
met
iedere bankier
een onderzioek ingesteld bij een zeer
de verzorging van inschrijvingen. Des»
gewenscht kan men voor zijn inschrijving groot aantal banketbakkers in verschil»
lende plaatsen in Noord<Brabant. Daar*
voorkeur vragen.
bij
bleek, dat in vele gevallen gebak en
Maan»
geschieden
op
moet
betaling
De
taartjes
veel te duur werden verkocht.
dag 16 Augustus a.s.
De
inspecteur
van de prijsbeheersching
Ook niet-commercieele vereeni's Hertogenbosch heeft thans den
te
inschrijven.
gingen kunnen
bankethakker F. Smulders te Oisterwijk
's GRAVENHAGE, 15 Juli. De com» een boete van 2.000 gld. opgelegd, ter»
missaris voor niet*commerciecle vereeni* wijl zijn vakgenoot F. Kamerbeek te
gingen en stichtingen heeft bepaald, dat .Bergen op Zoom 1.000 gld. boete kreeg.
op grond van artikel 6 der verordening
Een aantal banketbakkers te 's Hcrto*
41/1941 aan niet-commercieeie vereeni» genbosch, Eindhoven, Helmond, Boxtel
gingen en stichtingen vergunning is ver» en Vught werd tot iets lichtere boeten
leend in te schrijven op de Nederland* veroordeeld.
sche Staatslccning 1943.
Zobdra de toewijzing heeft plaats gehad
AGENDA
dienen de bedragen, waarvoor is declge»
NATIONALE
JEUGDSTORM.
nomen, onverwijld aan den commissaris
Vrijdag 16 Hooimaand 1943. Des
voornoemd, Amaliastraat 13, Den Haag, avonds om 5 uur komen de navolgende
te worden medegedeeld.
Stormers en Meeuwen in het Streek»
kwartier: St. A. Brohm. St. A. v. Lierop'.
M. E. Dütting. M. Tj. Dricssen. M. J.
Hoofdredacteur: M. J. J. Vissers,
Ermens.
Helmond. Plv.v. hoofdredacteur en
Zaterdag 17 Hooimaand 1943. De
Buitenland:" J. Wasser, MierlotHout.
stormers en meeuwen treden om 2.30
» Redacteur Binnenland en Sport: Jan
aan in het streekkwartier.
t_e Vries, Helmond. » Medewerker
De stormsters en meeuv.kes treden
voor de kunstrubriek: A. J. D. van
om 2.30 aan in de R.H.B.S. Opkomst is
Oosten, Mierlo. < Verantwoordelijk
verplicht en in volledig uniform.
v d advertenties: J C Roos, Helmond
De streeklelder.

■

Bij onze Vrijwilligers. Onze jongens bij het verzenden van het
SS PK Göslmg O-H-F o
eten voor de kameraden
Het S.S. Ersatzkommando Niederlan»
gedurende hun verbintenis van den
de deelt mede:
arbeidsinzet vrijgesteld.
18.7.43 9—12.00 Uhr Breda
Nederlanders van arisch bloed, in den
Rest. Modern, Markt
leeftijd vai. 17—45 jaar (ook gehuwden),
15—18.00 Uhr Den Bosch
di_ lichamelijk zoowel als geestelijk goed
Hotel Noord»Brabant. Markt 49
ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen
19.7.43 9—l«:.00 Uhr Venlo
geven «tan de eischen, die de opleiding
Deutsches Haus, Egmondstraat 16
hur stelt, kunnen zich bij de genoemde
15—13.00 Uhr Arnhem
adressen vervoegen, teneinde gekeurd te
Café Royal'
worden. Bij de onderzoekingen worden 20.7.43 9—12.00 Uhr Hengelo
ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt
Café Modern, Spoorstraat 18
met betrekking tot de verzorgir." der
15-18.00 Uhr Zwolle
familieleden, duur der opleiding, extra»
Hotel Gijtenbeek
levensmiddelen voor de familieleden enz. 21.7.43 9—12.00 Uhr Assen
De aandacht wordt er, op gevestigd
Concerthuis ad Vaart
dat voor de vrijwilligers, c.ie om bepaal»
15—18/00 Uhr Groningen
de redenen in Nederland moeten blijven,
Concerthuis Poelestraat
de mogelijkheid bestaat, ïvn dienst te
22.7.43 9—12.00 Uhr Leeuwarden
doen bij de Landwacht Nederland of bij
Huize Schaaf, Breedstraat
het wachtbataljon in Amersfoort. Tij» 23.7.43 9—14.00 Uhr Arfistcrdam
dens deze keuringen kunnen zich ook
Dam 4
diegenen melden, die tot de Germaan» 24.7.43 9—13.00 Uhr Utrecht
sche SS in Nederland willen toetreden.
N.V. Huis, Oude Gracht 245
Personen tusschen 18—30 iaar, die aan» 25.7.43 9—14.00 Uhr Amersfoort
meldiijgsplichtig zijn voor den arbeids»
Pol. Durchgangslager, Leusderweg
inzet kunnen zich eveneens op eeh der 26.7.43 9—14.00 Uhr Den Haag
keuringsdagen aanmelden en worden
Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg
OPROEP.

Woorden, als voor dezen tijd

gesproken:

„de herinnering aan het vaderland treedt waarschuwend en
wijzend te midden van onze persoonlijkste aangelegenheden."
(Freitschke.)
Ook u, jonge Nederlander, zult
zich dikwijls afvragen: is mijn
plaats thans hier?
Besef, dat talrijke kameraden,
omgeving,
hebben ingezien dat hun plaats
was in de gelederen van de soldaten van den Fuehrer, in den
strijd tegen het bolsjewisme en
daarom voor het vaderland.
Peil dan uw geweten en besef
wat u te doen staat. Aarzel niet
langer, maar meldt u bij de

Landwacht Nederland.

PROVINCIAAL NIEUWS
PROCESVERBAAL OPGEMAAKT
TEGEN EEN GROEP VAN
21 SLAGERS.
Zij gebruikten het vleesch van een
in nood geslacht varken ten
eigen bate.
's Gravenhage, 15 Juli.
Dezer da»
gen bemerkten- controleurs van den
C.G.D. in een plaats in het Zuiden des
lands, dat bij een noodslachting van een
varken de twee daarmede belaste sla»
gers het vleesch met nog 19 andere sla»
gers onder elkaar hadden verdeeld en
ten eigen bate aangewend, in plaats van
het voor den verkoop over de vrijbank
te bestemmen. Behalve dat zij daarmede
de vleeschkcuringswet overtraden, ver»
zaakten zij hun plicht tegenover de ge*
meenschap door dit varkcnsvleesch uit»
sluitend aan henzelf ten goede te doen
komen. Tegen alle 21 personen werd
proces verbaal opgemaakt.

—

DISTRIBUTIENIEUWS
DE NIEUWE BONNEN.
Gedroogde pruimen voor het
stadsgebied.
's Gravenhage, 16 Juli. Voor het
koopen van 'de gebruikelijke rantsoe*
ne»» brood, beschuit, aamtappelen en
tabak zijn de bonnen S-oTiangewezen.
Op bon 30 tabak kan deze* weck
wederom 1 rantsoen tabak, sigaren,
cigapillos of sigaretten naar keuze
worden gekocht. Het aardappelrant*
soen bedraagt 3 kilogram.
Voorts is voor de week van 18 tot
24 Juli voor het stadsgebied bon 4=41
reserve aangewezen voor het koopen
v_n 100 gram gedroogde pruimen.

UITREIKING

EXTRA BROODBONNEN

VOOR

ROOI- EN OOGSTARBEIDERS.
's Gravenhage, 13 Juli. Op nader t»

bepalen tijdstippen reiken de plaatselijke
distributiediensten aan landbouwers en
landarbeiders, die hooi» of oogstwerk»
zaamheden verrichten, rantsoenbonnen
uit voor een extra*rantsoen brood van
900 gram per week.
De uitreiking heeft plaats voor de
distributieperioden 11 Juli t.m. 7 Aug.;
8 Aug, t.m. 4 Sent.; 5 Sept. t.m. 2 Oct.;
3 Oct. t.m. 30 Oct. en 31 Oct. t.m. 27

voorsteden.

Bij den aanval, dien Amerikaansche
bommenwerpers Woensdagochtend onder
uitgebreide bescherming door jagers
hebben ondernomen op het gebied van
Groot«P"arijs, lieten zij in weerwil van
het goede zicht hun bommen, naar het
D.N.B, verneemt, van 8.000 meter hoogte
op de woonwijken vallen. Volgens de
laatste berichten heeft de terreuraanval
82 Fr-nschen het leven gekost. -(Ö.N.8.)

ADVERTENTIÉN: van

3½pCt. Nederlandsche. STADSNIEUWS Keuringen Waffen-SS, Legioen
Staatsleening 1943.

draagt.

.

1 -15 mM. 2 10,
elke mM. meer 14 cent. Tusschen den
tekst, niet op de voorpagina, 23 et. per
mM. Bij abonnementbelangrijke reductie.
Kleine annonces per 20 woorden * 0 96
bij vooruitbet. Voor de advertenties van
werkzoekenden en van aangeb betrekk.
In deze rubriek 80 et p. 20 woorden
TELEFOON 67 GIRONUMMER 60590

DE ZUIDWILLEMSVAART

Hardnekkige aanvallen
op Sicilië afgeslagen.

De

63e Jaargang

Vrijdag 16 Juli 1943

November.

De jeugd van beide landen gaat zich meten in sportieve wedstrijden. Op
Zondag 18 Juli 1943 worden in het gemeentelijk sportpark te Hilversum des
middags om drie uur wedstrijden in lichte athlctick gehouden ter gelegenheid
van de kampioenschappen der ..Befehlsstellen" in de lichte athletiek en in
zwemmen. De beste Duitsche krachten van de „Reichsleistungskl-asse" der lichte
athletiek werken hieraajn mede. De toegang ia vrij.

Voor deze extra*verstrekking van
broodbonnen komen niet in aanmerking
zelfverzorgers voor brood, tuinbouw»
arbeiders en dergelijke personen, alsmede
personen, di_ *■ el hooi* en oogstwerk»
zaamheden verrichten, doch dit nfet als
beroep doen.

.

DE STEM DER S.S
Zondag 18 Juli van 11.32 tot 11.45 uur
vindt over den zender Hilversum I, op
golflengte 415 meter de uitzending: De
stem der SS plaats. Onderwerp: „De
S.S en de 20ste Juli 1.34."

Mededeelingen

Plaatselijke Distributiediensten.
DEURNE.

UITREIKING BONKAARTEN
9e periode 1943.
Zoowel voor ZELFVERZORGERS
als voor NIET-ZELFVERZORGERS.
In het tijdvak van 18 Juli t.m. 7 Aug.
,a.s. vindt de uitreiking plaats van nieuwe bonkaarten voedingsmiddelen.
De verstr.kking geschiedt uitsluitend
tegen overlegging van de distributiestamkaart en van het daarbij behooren»
de inlegvel.
De kaarten moeten worden afgehaald
bij den distributiedienst der gemeenfe
waar belanghebbenden in het bevol»
kingsregistcr zijn ingeschreven. Uitzon»
dering
wordt slechts gemaakt
voor:
a. schippers en woonwagenbewoners,
die zich kunnen wenden tot den distri»
butiedienst der gemeente waar zij tijde»
lük ligplaats of standplaats hebben; wat
betreft ..oonwagenbewoners indien hun
stamkaart voorzien is van een stempel
„Centr. Bev. Rog."
b. de vaste bevolking van kostscholen, gestichten en dergelijke inrichtin»
gen, voor -wie d<* uitreiking kan geschieden door den "distributiedienst der ge*
meente, waar de inrichting gevestigd is.
c. gedetacheerde marechaussees, die
zich kunnen wenden tot den distributie»
dienst der gemeente^waar zy gedeta»
cheerd zijn.
d. geëvacueerden en vluchtelingen,
die op hun distributiestamkaart de aan»
teekening „Geëvacueerd" of „Av" heb»
ben, zij kunnen zich wenden tot den
distributiedienst van het vluchtoord,
aangegeven op het bij de distributie»
stamkaart behoorende inlegvel.
In alle andere gevallen moeten belang»
hebbenden, indien het voor hen beslist
ocmogelijk i. om de bonkaarten af te
halen of te doen afhalen, hun distribu»
tiestamkaart met het inlegvel aangetce»
kend opz-enden aan den distributiedienst
hunner woonplaats.
De aan personen, geboren na 11 Juli
en voor 9 Aug. der jaren 1922, 1929 of
1939 ui:gcrukt-- inlegvellen, behoorende
bij de distributiestamkaarten, moeten
voor het in ontvangst nemen der nieuwe
kaarten, worden onigèruild tegen nieuwe.
Deze omruilin-* geschiedt op het plaat»
selijk Distributiekantoor en niet in het
uit eikingslokaal.
De gelegenheid tot het afhalen der

brnkaarten wordt

gegeven:

Te Deurne.
In Sancta Maria. Maandag 19 Juli
wijk A en B voor zelfverzorgers: 8.30—
9.15 u. lett. A t.m. E. 9.30—10.15 u. lett.
F t.m M. 10.30—11,15 u. lett. N. t.m. Z.
Wijk C. voor Zelfverzorgers: 12.30—
12 15 u. lett. A t.m. D. 13.30—14.15 a.
lett. E. t.m. P. 14.30—15.15 u. lett. R.
t.m. Z.
Wijk F. voor Zelfverzorgers: 15.30—
16.15 u. lett. A t.m. Z.
Dinsdag 20 Juli wijk D. voor zelfven
zergers: 8.30—9.45 u. lett. A t.m. B. 10.00
—11.15 u. lett.-E. t.m. K. 11.30—12.15 u.
lett. L. t.m. M. 13.30—14.15 u. lett. N.
t.m. T. 14.30—15.15 u. lett. Ü t.m. Z.
Wijk E voor zelfverzorgers: 15.30—
16.15 u. lett. A. t.m. K.
Woensdag 21 Juli wijk E voor zelft
verzorgers:: 9.30—10.00 u. lett. A. 10.00
—10.45 u. lett. B. 10.45—11.30 u. lett
C. t.m. G. 11.30—12.15 u. lett. H. t.m. J.
13.15—14.00 u. lett. K. 14.15—15.00 u.
lett. L t.m. M. 15.15—15.45 u. lett. N.
t.m. T. 16.00—16.30 u. lett. U. t.m. Z.
Donderdag 22 Juli voor ntettZelfvert
zorgers: Wijk A van 8.30—9.15 u. lett.
A. t.m. Z. Wijk B. van 9.30—10.15 u. lett
A. t.m. Z. Wijk C. en D. van 10.30—11 15
u. lett. A. t.m. Z. Wijk E. van 11.30—

42.15 u. lett. A. t.m. Z, Brandweer v«n

r

Te

Vlierden.

in Café vart 'den Wildenberg voor

zelft

en niettzelfverzorgers. Maandag 26 Juli
Wijk V. en,fir.: 8.30—9.30 u. lett A t.m.
E. 9.45—10e}5 u. lett. F t.m. J. 11.00—
1200 u. letdi K t.m. N. 13.00—14.00 u.
O. tin. U.L-4.15—155.15 lett. V. t.m. Z.
Te Neerkant.

m zaal van Calis. voor zelft en niettzelft
verz. Dinsdag 27 Juli wijk N. van 9.00
—9.45 u. lett. A t.m. B. 10.00—10.45 u.
lett C tjn. D. 11.00—11.45 u. lett. E t.m.
G. 13.00—13.45 u. lett. H tm. J. 14.00—
14.45 u. lett. K. t.m. L.
Woensdag 28 Juli wijk N. voor zelft
tn niettzelfverzorgers. 9.00—9.45 u. lett.
M t.m. N 10.00—10.45 u. lett. O. tm. R
11.00—11.45 u. lett. S. 13.00—13.45 u. lett
T. t.m. V. 14.00—14.15 u. lett. W t.m. Z.
Te Helenaveen.
in café v. Horen vooro zalft tn niettzelft
verzorg. Donderdag 29 Juli wijk H. van:
9.00—9.45 u. lett. A tm. E. 10.00—10.45
u. lett. F tm. K. 11.00—11.45 u. lett L
tm. P. 13.00—13.45 u. lett. R t.m. V. 14.00
—14.30 u. lett W tm. Z.

St-2U>_t

Te Liessel.

1
13.00—13.30 u. Wijk F van 13.30—14.15 u.
lett. A tm. Z Wijk J van 14.30—15.15 u.
lett A. tm. M. Wijk J. van 15.30—16.15
u. lett N tm. Z.
Te Zeilberg.
in het Patronaat Vrijdag 23 Juli wijk Z.
voor Zelfverzorgers: 8.00—8.30 u. lett.
A. 8.45—10.15 u. lett. B t.m. D. 10.30—
11.00 u. lett. E t.m. G 11.15—12.00 u. lett.
H. tm. J. 13.00—14.00 u. lett K. 14.15—
16.00 u. lett L. tm. M.
Zaterdag 24 Juli wijk Z. voor zelfveu
zorgers. 8.00—8.45 u. lett. N t.m. R. 9.00
—9.45 u. lett. S. tm. V. 10.00—10.30 u.
lett. W tm. Z.
Voor niettzelfverzorgers. 10.45—11.15
n. lett. A. t.m. Z.

Voor direct gevraagd

in het Patronaat -Voor zelft en niettzelft
verz. Vrijdag 30 Juli Wijk L. van: 8.30
—9.30 u. lett. A-enß. 9.45—10.30 u. lett.
C tm. F. 10.45—11.30 u. lett. G. 11.30—
12.15 u. lett. H. 13.30—14.15 u lett. J.
14.30—15.30 u. lett. K t.m. L.
Maandag 2 Augustus Wijk L. van 8.30
u. lett. M. 10.30—11.15 u. lett. N.
tm. R. 11.30—12.15 u. lett S tm. T. 13.30
—14.15 u. lett. V. 14.30—15.00 u. lett W
t.m. Z.

Gemeente Bakel.
Te De Rips in café v. d. Ven, Dinst
dag 3 Aug. v. zelft en niettzelfverzorgers.
9.00—9.45 u. lett. A. t.m. D. 10.00—11.30
u. lett. E tm. N. 11.30—12.15 u. lett. R
t.m. Z.
Te Bakel in café Manders voor zelft
en niettztlfverz. Dinsdag 3 Aug. Wijk A.
van: 14.30—15.15 u. lett. A t.m. B. 15.30
—16.00 u. lett. C tm. G.
Woensdag 4 Aug. wijk A van:: 9.00

—

9.455 u. lett. H t.m. K. 10.00—10.45 u, Weiten. 10-30-11.15 u. de Wit tm.
lett. L t.m. P 11.00—11.45 u. lett. R t.m. Zweegers.
T. 13.00—13.45 u. lett. V 14.00--14.45 u.
Voor niettzelfverzorgers. 12.30—13.30
lett. W tm. Z 15.00—15.15 u. lett.
u. lett. A. t.m. H. 13.45—14.45 u. lett J
Christus Koning.
t.m. R. 15.00—16.00 u. lett. S tm. Z.
Donderdag 5 Aug. voor zelft en niett
Vrijdag 23 Juli SomerentHeide zaal
zelfverzorgers. Wijk
C: 9.00—9.45 u. Mutsers. Voor zelfverzorgers en niett
lett. A t.m. P. 10.00—10.45 u. lett. R t.m. zelfverzorgers. 9.00—9.45 u. letters A.
Z.
tm. D. 10.00—10.45 u. letters E tm. J.
Wijk B alleen voor Zelfverzorgers.
1100—11.45 u. letters K t.m. M. 13.00—
11.00—11.30 u. lett A. 12.30—13.30 u. 13.45 u. lett. N. t.m. S. 14.00—14.45 u.
lett. B. 13.45—14.30 u. lett. C t.m. D. 14.45 letters T t.m. Z.
—15.15 u. lett. E t.m. G 15.30—16.00 u.
Maandag 26 Juli zaal van da Laar,
lett. H.
SomertntEind. Alleen voor zeif verzoet
Vrijdag 6 Aug. wijk B alleen voor gers. 9.00—9.45 u. Arts t.m. v. d. Burgt.
zelfverzorgers. 9.00—9.30 u. lett. J. 9.45
10.00—10.45 u. Canters t.m. v Eyk 11.00
—10.15 u. lett. K. 10.30—11.00 u. lett. L. —11.45 u. v. d. Eynden t.m. v. Gijsel.
11.15—12. u. lett. M. 13.00—13.30 u. lett.
1230—13.15 u. Haazen t.m. Janssen.
N tm. R. 13.45—14.15 u. lett S 14.30— 13.30—14.15 u. van Kampen tm. v. d.
15.00 u. lett. T. t.m. Z.
Laar. 14.30—f5.15 u. Lamers tm. v. d.
Wijk B voor nlettzelfverzorg. 15.15— Manakker.
15.45 u. lett. A tm. 2±
Dinsdag 27 Juli zaal van de Laar Sot
merentEind. Alleen vooor zelfverzorgers.
Voor de Gemeente Someren.
9.00—9.45 u. Martens t__i, Sauvé. 10.00—
Maandag 19 Juli in het Boerenbondsget
10.45 u. Schoolmeester t.m. v. Tulden.
bouw. Someren Dorp, alleen voor zelft
11.00—11.45 Vaes t.m. Vinken. 12.30—
verzorgers. 9.30—10.15 «O. Aarts t.m. 13.15 u. v. d.u. Vliet t.m.
Zegveld.
Bukkems. 10.30—11.15 u. Boerenkamps
Voor niettzelfverzorgers 13.30—14.15
t.m. van den Boomen. 11.30—1,2.45 u.
letters A tm. L. 14,30—15.15 u. letters
Boots t.m. Bukkems. 13.00—13.45 u. v. u.
M t.m. Z.
Bussel tn» van Deursen. 14.00—14.45 u.
Woensdag 28 Juli Lierop zaal Sot
v. Diepen tm. Engelen en Klooster.
voor zelfverzorgers en niettzelft
briëtas.,
15.00—15.45 u. van Eyck tm. Eynatten. verzorgers. 9.00—9.45 u. letters
A t.m.
Dinsdag 20 Juli alleen voor zelfvext B. 10.00—10.45 u. letters
C t.m. E. 11.00—
zorgers. 9.30—10.15 u. v. d. Eynden t.m. 11.45 u. letters G
H. 13.00—13.45 u.
Haazen. 10.30—11.15 u. Hendriks t.m. letters J. t.m. L. tm.
14.00—14.45
.u. letters
v. Houts. 11.30—12.15 u. Huizing tm. M.
Jansen. 13.00—13.45 u. Kanters t.m. Ko*
Donderdag 29 Juli Lierop zaal Sobriët
lenburg. 14.00—14.45 u. Kooien t.m. tas.
voor zelfverzorgers en niettzelfvert
Lemmen. 15.00—15.45 u. Lenders t.m. zorgers.
9.00—9.30 u. letters N t.m. R.
Maas.
9.45—10.15 u. letters S 10.30—11.15 u.
Woensdag 21 Juli alleen voor zelfvertt letters T
zorgers. 9.30—10.15 v. d. Manakker t.m. W tm. Z.t.m. V. 11.15—12.00 u. letters
van de Moosdijk. 10.30—11.15 van Oos*
terhout t.m. Rooymans. 11.30—12.15 Rut» Voor de Gemeente Asten
jens t.m. Slegcrs. 13.00—13.45 Smits t.m.
Donderdag 29 Juli in zaal J. Bakens,
Thijssen.
14.00—14.45 Timmermans alleen voor zelfverzorgers. 14.00—14.45 u.
t.m. Verrijken. 15.00—15.45 Vergeer tm. Aarts t.m. v. d. Berg. 15.00—15.45 u. Ber»
Vlemmix.
kers t.m. Bierings en klooster.
Donderdag 22 Juli alleen voor zelfven
Vrijdag 30 Juli alleen voor zelfverzort
zorgers. 9.30—10.15 u. van Vlerken t.m. gers. 8.30—9.15 u. Bocrenkamps t.m.

—

Verduisteringstijden.
Van 11/7—17/7 van 22.00 u. tot 05.30 u
Maan onder 4.26 uur, op 2036 uur.

Bukkems.

u. v. Bussel t.m.
van De_rsen ca klooster. 10.30—11.15 u.
Driessen tm. van Eyck. 11.30—12.15 u.
v. d. Eijnden t.m. Friezen. 13.30—14.15
u. van Geffen t.m. Haazen. 14.30—15.15
u Hagelaars t.m. van Heugten. 15.15—
15.30 u. Paters v. h. H. Hart.
Maandag 2 Augustus alleen voor zelft
verzorgers. 8.30—9.15 u. v. d. Hurk t.m.
Hoebergen.
9.30—10.15 u. Hoefnagels
t.m. Hurkmans en Klooster. 10.30—11.30
u. letters J tm. K. 12.45—13.30 u. letters
L. 13.45—14.30 u. letters M. 14.45—15.45
_. lettt»rs N tm. R.
Dinsdag 3 Augustus all.een voor zelft
verzorgers. 8.30—9.300 u. letters S. 9.45
10.00 u. letters T. 10.15—11.45 u. letter V.
T2.30—13.15 u. letters W t.m. Z.
Voy niettzelfverzorgers. 14.00—14.45
u. letter A. 15.00—15.45 u. letter B.
Woensdag 4 Augustus alleen voor
niettzelfverzorgers. 8.30—9.15 u. lett-rs
C t.m. D. 9.30—10.15 u. letters E tm. G
10.30—11.15 u. letters H t.m. K. 11.30—
12.15 u. letters L. t.m. R. 13.30—14.15
u. letters S tm. T. 14.30—15.15 u. let»
ters U tm. V. 15.30—16.15 u. letters W.
tm. Z.
Donderdag 5 Augustus Heusden zaal
Vervoordeldonk, voor zelfverzorgers en
niettzelfverzorgers. 9.30—10.15 u. letter
A. 10.30—11.15 u. letter B. 11.30—12.15 u.
letters C tm. G. 13.30—14.15 u. letter H.
14.30—155.15 u. letter J tm K
Vrijdag 6 Augustus: 9.30—10.15 u. let»
ter L. 10.30—11.15 u. letter M. 11.30—
12.15 u. letters P t.m. T. 13.30—14.45 u.
letters V t.m. Z.
Met op het inlegvel vermelden datum
behoeft geen rekening te worden gehou»
den.
Behalve bonkaarten voor voedings»
middelen zullen nog worden uitgereikt:
zeepkaarten en toiletzeepkaarten voor

kinderen kindervoedselkaarten

AANQCBODIN: Ruime

Stroomend water, telephoon.
omgaan. Leeftijd 16-17 jaar. Brieven onder no. 75 bur. dexer.
Aanmelden: STEENWEG 30.
VOOR

NAAR
Allen, die als erfgenamen ge* M. VRIJKCN,
Rijwielhandel,
rechtigd meenen te zijn tot de Helmondscheweg 40, Mierlo-Hout
onbeheerde nalatenschap van
Het is geen SURROGAAT
Piet van de Vorst, geboren te
Asten 16 Augustus 1869 en
en doet de maag heusch
overleden te Venray 15 Augus*
geen KWAAD.
tus 1942, zoon van Francis van
zijn natuurlijk
Dat
de Vorst en van Hendrinip
Vlemmi-t, gelieven zich onder
overlegging van bescheiden,
waaruit hun familiebetrekking
met den erflater blijkt, aan te
melden ten kantore van Mr.
Neem eens proef met
René Höppener, advocaat en
procureur te Roermond, Wil»
lem II Singel no. 9, curator over
De BAKKERIJ die onder
deze nalatenschap.
controle staal van Wageningen
Degene, die iets te vorderen
Telefoon 8.2.1.
heeft van», verschuldigd is
aan», of zaken onder zich heeft
behoorende tot de nalatenschap
M 3 1 maand &25
Piet
de
Vorst
mammwaWÊtÊmawßM
van
van
voort
cent per week !
noemd, wordt verzocht hiervan ! Schr. opl. door leeraar (met coruiterlijjc 30 Juli 1943 opgave, rectie). Nu pok: LESSEN VOOR
resp. afgifte te doen aan den I GEVORDERDEN en OPLEIDING
curator over gemelde nalaten* 1PRAKT. EX. Vraagt prosp.
schap, Mr. René Höppener en gratig proefles „GERMANIA''
voornoemd.
< Onnesweg 48 BUSSUM.
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BANKETBAKKERIJ.
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dam en

MIERLO-HOUT

TEXTIELFABRIEK
VRAAGT <**oor hare AFDEELING BOEKHOUDING

VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE

»,.

Spoedige indiensttreding gewenscht. Alleen schriftelijke sollicitaties
worden ingewacht onder No. 78 bureau van dit blad.
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SOBRIËTASGEBOUW
van de Oprette

Prijzen der plaatsen:
le Rang 50 cent

2e Rang 25 cent

J

000

In verband

met het bijzotidcrc karakter van de uit
te geven leening is De Nederlandsche Bank bereid
voor hen die bij de te< verrichten stortingen liquidi»

Kaarten verkrijgbaar a.d. Muziekschool. *
Plaatsbespreken ZATERDAG van 13—

2Td. zaal

—
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GelegenheJdshoeden
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.

.
zuiver vermogcp t2O 000 te

.200 000

Ook Uw oude vilihoeden

.
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*

teitsmoeilijkbeden ondervinden, het verkrijgen van de
noodige middelen mogelijk te maken. Zij is bereid
de obligaties dezer leening als onderpand voor' bclee»
aanvaarden met een surplus van slechts 10%,
mits de beleeningsaanvraag haar tijdig vóór den stor»
hngsdatum bereikt. Na den stortingsdatum kunnen
geen beleeningen onder deze regeling meer worden
gesloten. Voorschotten in rekeningscourant kunnen op
deze voorwaarden niet worden toegestaan.
De aanvraag tot beleening kan desgewenscht wor>
den gedaan door tusschenkomst van den bankier,
makelaar of commissionnair in effecten, aan wien men
de inschrijving wenscht op te dragen. Deze kan de
te beleenen obligaties dan bij de Bank deponeeren.
Wenscht men de bclccningsaanvraag rechtstreeks tot
de Bank te richten, dan kan voor de storting een
regeling worden getroffen.
Aanvragen voor het sluiten van helecningen, als
hier bedoeld, kunnen worden gericht tot een der
volgende kantoren van De Nederlandsche Barfk N.V.:
Hoofdbank Amsterdam, Bijbank Rotterdam, Agent»
schappen Alkmaar, Almelo, Arnhem, Deventer,
Dordrecht, s Gravenhage, Groningen, 's Hertogen.bosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Midt
delburg, Nijmegen, Tilburg, Utrecht Zwolle.
De Lorrespondentschappen der Bank verleenen des»
gewensoht hun bemiddeling voor het overbrengen van
de aanvragen.
IJe 'beleener zal op grond van deze bijzondere
beleeningen lederen dag kunnen aflossen door geheele
of gedeeltelijke terugbetaling, evenwel slechts in ron»
de sommen van honderd gulden of veelvouden daar»
van. Verhooging dezer beleeningen of het wederom
opnemen van afgeloste bedragen kan niet worden

TX zal van dag dag worden berekend.
De
%, even»
rente voor beleeningen bedraagt thans
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naar het afzonderlijk bericht terzake door de
Nederlandsche Bank gepubliceerd, welke bereid Is, In gevallen van
llquldlteitomoellijkheden voor den inschrijver, de stukken dezer leening.
voige_, i_ het bericht vervatte regelen, la onderpand te nemen met een
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tueele wijziging van het tarief gaat op den dag der
wijziging in.
|
De rente op deze beleening.n verschuldigd, zal
zooveel mogelijk worden verrekend met de opbrengst '
van de coupons der beleende stukken. Met het oog
daarop zal de Bank de bcleelringsrente in rekening
brengen per dezelfde dagen, waarop de coupons der
obliga.ics vervallen. Indien de bcleener zulks wenscht,
za l hij, voor zoover de stand van de beleening het
toelaat, de coupons in natura kunnen' ontvangen. Bij
geheele aflossing of bij het opeisohbaar worden van
de hoofdsom zal alsdan verschuldigde rente tegelij»
kertijd in rekening worden gebracht. Aflossingen en
rentebetalingen kunnen I'f alle kantoren van de Bank
geschieden.
Bij den aanvang der beleening dient het onderpand
voor de hoofdsom uitsluitend te bestaan uit obligaties
van deze leening. Het surplus kan eventueel ook uit
andere effecfen bestaan, voor zoover de Bank bereid
js die effecten als suppletoir onderpand aan te nemen.
Indien andere effecten als surplus worden gegeven,
zullen deze effecten volgens den laatsten beurskoers
ten minste 130 % moeten vertegenwoordigen van de
nominale waarde van het als surplus benoodigdc
bedrag. Ruiling inde obligaties dezer leening» kan
niet worden toegestaan; ruiling in als surplus gedepo»
neerde andere effecten is te allen tijde mogelijk.
Formulieren voor de akten van beleening, van rui»
Ung, bijvoeging of teru-neming van fondsen uit dV
onderpanden van de beleeningeit, waarvan hier sprake
is z ijn fejj a ve kantoren va« _e Bank en bij haar
correspohdentschappen kosteloos verkrijgbaar,
Volgens de bepalingen van het prospectus zijn alle
stukken, uitsluitend betrekking hebbende op de belee»
niné bij De Nederlandsche Bank N.V. van schuld,
bekentenissen en recepissen dezer leening, vrij van
zegelrecht.

.

Juli 1943.

HET BOEIENDE VfcRHAAL VAN EEN LIEFDE, DIE GEEN
LIEFDE KON ZIJN I WEER EEN PRACHTIGE ROL VAN
TOEGANG 18 JAAR.
HEINRICH GEORGE I =
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rniver vermogen 1 100000 te boven gaat.
plus f 100 voor elke f 2000, waarmede het
mlver vermogea 1200 000 te boven gaat.
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plus .00 voor elke (5000, waarmede het
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Wij geven U een gulden voor
>k
een oude parapluie. Levert ze dus
\
nog heden in,
Voor de a.s. Vaoantie
vindt U een prachtcollectie HOEDEN in verschillende dessins. Ziet daarom eerst in onze zaken
voor U elders kijkt.
VEESTRAAT 37, Tal. 486
MOLENSTR. 194, Tel. 879

0

.800 000 J2O 500, plust 100 voor elke 1 isoo, waarmede het
lulver ven** 0B° n so 00 le I« ve** «*"*t800 000 of meer
HO 500, plus 1 100 voor elke f 1000,waarmede het
zuiver vermogen 1800000 U boven gaat.
* ~.,
dat gelijkstaat
met drift
B* Lichamen tot een
ten honderd van het zuiver bedrijfsvermogen,
C. Institutionccle Beleggers tót een bedrag, dat gelijkstaat met tien ten honderd van de gezamenlijke
waarde.hunner bezittingen.
Voor nadere bepalingen, omtreht de leening en de
verpi*chte deelneming, zie de publicatie in de Staats.§OO 000

"lli "%>\\/
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oude Parapluies?
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Dames, heeft U nog

tOO 000 ttfOO, plu. 1 100 voor elke f «000, waarmede het
lU VCr vermogen t 00000 te boven gaat.
.200 000 «2200, plu» f 100voor elke f 30M,waarmede het

.600000 f 5500,

HELMOND
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vervormen wij als nieuw!

BERICHT omtrent beleening bij De Nederlandsohe Bank N.V.
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WONING RUIL. Wil ruilen NET DAGMEISJE Gevraagd.
mooi huis in Nijmegen, huurpr. Bijnen, Stationspi. 4, Helmond.
’3l. p.m. tegen huis in Hel» TE KOOP damesfiets, z.b.,
mond. Br. no. 77 bur. dezer. nikk.
velgen ’BO, 2 pers. trap»
GEVRAAGD leerl. of gevord. auto, prima luchtb. 110. H.
kapster of meisje om als hulp Saris, Enckevoirtstr*43 Mierlo»
in dameskapsalon te worden Hout.
opgel. H. Seuren, Dames» en HUWELIJK werkman ruim 60
Heerenkapper, Deurne.
j. z. kind. zoekt eenv. huishoud»
R.K. DIENSTBODE gevraagd, ster. c.a. zelfde leeft, om na
zelfst. kunn. werkep, niet ben. wederz. goedv. een huwelijk
18 j., bij J. J. Daniëls»Schriks, aan te gaan. Br. nr. 76 bur.
Bakker. Dorpstr A "9. Lieshout v. d. blad.
ZWARE LEVERINGSKOE bij VERLOREN een koperen dop
H. B. Klomp, Mierlo<Hout, van een wagen. Terug te bez.
bij Th. v. Buel. Milheeze.
8.
kippenhok
g.
SCHEV. VISCHH. A.s. Zat.
in
GEVRAAGD
st., 4 x 6 of grooter. W. P. v. verkrijgb. op de Markt, h. Mo»
Vlerken, Markt 63. Mierlo.
lenstr. jonge haring in pakjes
GEVRAAGD
kleermakersl. 14 et. Papier medebr.
of gevord. 2 i 3 j. aan 't vak. TE KOOP mah. houten kast
J. v. d. Kinden Willem Prin» 190 x 110 ’l5O. mah. houten
zenpl. 9.
tafel ’12.50. Nieuwe kinderw.
10 ’9B. Handnaaimach. ’65.
TE KOOP-. AANGEB.
1.25. Groot tafelkleed ’2O. Eiken
gramaphoonpl. p. st.
Wed Dankers van Brussel» kapstok /IZSO. Velo Smalle
str. 15, 'a avonds na 19 u,
Haven 8.

HET MODEHUIS, want
wij hebben een prachtsorteering
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(Dames, heeft U tcauivptannen ?
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DE WOUDKONINGEN
door leerlingen der Helmondsche Muziekschool

'.00

.-r.ravpnhaPP

door een bil de bovenstaande kantoren verkrijgbaar inschrijvingsbület volledig ingevuld en onderteekend bij een
dezer kantoren
in te leveren.
6
e deelnerner ls bevoegd voorkeur te vragen voor
h0. geneei
net
01 een deel zijner inschrijving; het bedrag
waarvoor voorkeur is eevraacd
zal in u_
Ho o«rcto
*«*6« *<"
eereie ».i_i_,.«
piaais
"Worden
Piv«»n
»v_. toep
wegwezen,
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I \f Middenstandsbank N.V. Am»
de Nederlandsche
te.
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage
de Heeren Pierson & Co., te Amsterdam
en de Rotterdamsche Bank vereeniging N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.
De inschrijving wordt tevens opengesteld bij het
Agentschap vsn het Departement van Financiën te
Amsteraara.
w

.

' .

's-Gravenhage,
de Nederlandsch Indische Handelsbank N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage
de Nederlandsch-Indlsche Escompto Mij te Amster-_ni_ier

ALBERT SARIS

—

-

A. Natuurlijke personen naar den maatstaf van het
zuiver vermogen voor het belastingjaar 1943, volgens de onderstaande tabel:
.i
TTTmm~m
i
"Zuivere vermogens
drag waarvoor mo9t wor<J,sn
w <j»"*-f **»"?*"
' deelgenomen
|
tart»»

de Heeren
& Pierson te 's-Gravenhase
v r lve^nase
*
de Heerpn Hor.* AOn to. Am_♦__«._.,» "* '
i,,» a en
de Incasso-Bank
Incasso
N.V., te Amsterdam, Rotterdam
S-Gravenhage,
oe Heeren K. Mees en Zoonen te Rotterdam en
Heldring

Vanaf heden staat mijn Broodbakkerij ónder controle
▼an het Station voor Maalderij en Bakkerij te
Wageningen, zoodat mijn cliënten verzekerd zijn
en blijven van een product, dat aan alJë eischen voldoet

Kindervoorajelllng

.

Amsterdam,

BANKETBAKKERIJ
HELMONDBCHEWEQ 41

DROGISTERIJ F. BONNEMAIJERS
KERKSTRAAT 1

worden aangenomen.
Om zich te vrijwaren voor eene aanslag in de gevrywilUgfi leening in t
P

.

Naast mijne reeds jaren gedreven Broodbakkerij, zal door mij morgen, Zaterdagochtend 11 ui* worden GEOPEND een

t

ting

DINSDAG 27 JULI 1943 van 10 tot 16 uur
tot den koers van 99{ pet
bij de Nederlandsche Handel Mij. N.V. te Amsterdam,
Rotterdam en 's-Oravenhage,
de Amsterdamsche Bank N.V. te Amsterdam, Rotterdam en.'s-Gravenhage,
de Banque de Paris at des Pays-Bas\e Amsterdam,
De Twentsehe Bank N.V. te Amsterdam, Rotterdam
en 's-Gravenhage,
de Handel Mij. H. Albert de Bary & Co. N.V. te

OPENING BANKETBAKKERIJ

EN

,

IT

RUSTBRENGENDE

MIDDEL VOOR HET ZENUWSTELSEL

De inschrijvingsbiljetten en toewijzingsnota*, alsDe bovenvermelde leening, uitgegeven krachtens 5 2
der Verordening van den Rijkscommissaris voor het
mede de stukken betreffende beleening bij de Neder»
bezette Nederlandsche gebied No. 178/1940, groot landsche Bank*) van schuldbewijzen dezer leening,
nominaal f 1 000 000 000, waarvan bij Rijksfondsen en , zijn vrij van zegelrecht.
-instellingen geplaatst f3OO 000 000, is verdeeld in
Het recht wordt voorbehouden'bij de toewijzing
inschrijvingen niet in aanmerking te nemen. Bij overschuldbewijzen van f 1000, f5OO en f 100, elk voorzien
teekening geschiedt de toewijzing systematisch.
van 40 coupons, verschijnend 15 Januari en 15 Juli.
De looptijd der leening is ten hoogste 20 jaar.
De storting moet geschieden tèn kantore alwaar Is
Jaarlijks op 15 Juli wordt een bedrag aan schuldingeschreven op Maandag 16 Augustus 1943, vóór 12.30
uur tegen in ontvangstneming van recepissen, vborzien
bewijzen ten beloope van 5. pet. van het bedrag der
leening aflosbaar gesteld, na daartoe bij loting in de van stortingsbewijs en 1 coupon voor 4 maanden en
29 dagen rente, welke recepissen op nader aan te
maand Mei te zijn aangewezen.
Versterkte en algehecle aflossing kan te allen tijde kondigen tijdstip kosteloos tegen de definitieve stukken
plaats hebben.
kunnen worden verwisseld.
De rente is betaalbaar te Amsterdam, Rotterdam en
De noteering ter beurze Van Amsterdam en Rotter's-Gravenhage-bij de Nederlandsche Bank.
dam zal worden bevorderd
De hoofdsom verjaart 10 jarenna den dag van aflosbaarstelling; de rente 5 jaren na den dag van betaalGEDWONGEN LEENING
baarstelling.
Indien op de vrijwillige leening niet voor zevenhonDe schuldbewijzen en coupons zullen zijn vrijgesteld
van all- Nederlandsche zakelijke belastingen, welke derd millioen gulden wordt ingeschreven en toegewevan schuldbewijzen en coupons ten laste van Neder- z?n> wordt eene 2 percents gedwongen leening a pari
uitgegeven, welke door inkoop beneden pari zal worland mochten worden geheven.
den gedelgd. Het bedrag der aanslagen in eene eventueel uit te geven gedwongen leening zal het dubbele
de volgens A tot en met Cm te schrijven
De wnd. Secretaris-Generaal van het Departement belöopen van stortingsbewijzen,
bij de recepissen der
De
van Financiën stelt de inschry ving open op f 700 000 000
I)ge le n n§ Ult ta ge en lU er a ]sdan tot het
U
schuldbewijzen aan toonder ten laste van het Rijk,
\
'
bedrag als stordubbele van het daarin voorkomende
deel uitmakende van de bovenvermelde leening op:

Toekomst
zachte broodjes

<

Zwitsal balsem is (hans
speciaal voor de babyverzorging verkrijgbaar.
Vraagt Uw Apotheker

peringenkaarten en tabakskaarten.
Ter verkrijging eener nieuwe tabaks:
kaart brenge met het lichaam zijner
oude tabakskaart mede.
Aan personen beneden 18 jaar worden
geen distributiebescheiden afgegeven.
Haal ter voorkoming van moeilijkhe»
der.-op de voor u vastgestelde tijden de
distributiebescheiden af. De na=uitreiking
zal geschieden na de algemeene uitrei»
king ,>p een nader te bepalen datum en
plaats.
Eventueele reclames kunnen alléén
direct bij ontvangst der bescheiden in
het uitreikingslokaal in behandeling ge»
nomen worden.
Deurne 13 Juli 1943.

het natuurlijke

KONINKLIJK DER NEDERLANDEN
3£ PCT. NEDERLANDSCHE BTAATBLEENING 1043

LAKKEN CN BIEZEN

OPROEP.

I

gedroogd uittreksel uit de valeriaanworte],

met volledig pension.

netjes kunnende werken en
liet met kinderea kunnende

voor jonge moeders

VALERIANA DISPERT

net 2e dagmeisjs Zit-Blaapkamer

BROOD-

versna*

Belangrijk bericht

"

| SCHATTEN ÜBER ST. PAUU~EN TERRA* FILM j
SPANNING, ACTIE, SENSATIE, TEMPO,

OPWINDING EN ROMANTIEK.... ALLES IS

_______
_____

IN DEZE PITTIGE FILM VEREENIGD I
TOEGANG 14 JAAR.
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VERWACHT: «BOEFJE e

_____■
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VAN VRIJDAG 16 t/m MAANDAG 19 JULI

ILSE WERNER.. CARL RADDATZ

EEN STEM ïï AETHER
1

WUNSCHKONZERtI

*

MET MEDEWERKING

VAN,

MARIKA RÖKKI

HEINZ RUHMANN, PAUL HÖRBIQER enz.
EEN FILM, DIE TOT HET HART SPREEKT I

'■

TOEGANG 14 JAAR.
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■ VERWACHT: VAARWEL... VRIJgEzËTj
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