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DE ZAAK TER PLAATSE

Nog eens: de vleesch-misère
Wegens het HOOGFEEST
VAN KERSTMIS zal ons
blad Woensdag en Donderdag niet verschijnen.

zwaar getroffen

De vleeschdistributie en de veestapel

Het is de bedoeling van deze reservevoorraden
In aansluiting met hetgeen Graf Grothe inzake
gebruik
word»
te maken in de voorzomermaanden als
medegedeeld,
vleeschvoorziening
heeft
de
de voederpositie uit den aard der zaak minder
van de zijde van het rijksbureau voor de voedsel
—j
voorziening in oorlogstijd nog het volgende op- wordt, zoodat dan het aantal dat voor slachting
moet worden bestemd, geriiiyer zal kunnen zijn.
gemerkt :
Men behoeft dus niet bevreesd te zijn dat deze
verplichte veelevering heeft in landbouw- levering, om tot een jaartotaal te komen, met
De
van
beverbeelding
opperbevel
dat
zich
sul-cessen
in
hun
zü
{D.N.B.)
Berlijn,
Het
,
23 Dec
kringen. zooals niet te verwonderen is, noga! vier moet worden vermenigvuldigd.
dienen om de vlag té kunnen uitsteken. Kimara
Oer weermacht deelt mede
Fr zal naar gestreefd worden, dat Nederland
eenige
eenige onrust teweeg gebracht.
strategische
een klein gehucht zon--!er
D e bedrijvigheid van hel luohtgevecht heeft is
waarde, dat zich sinds geruimen tijd in het nieHet is voor niemand aangenaam, dat op dez; de beschikking houdt over een melkveestapel van
*ich gisteren overdag over het algemeen beperkt mandsland bevindt en te lijden heeft onder de
vvyze vee geleverd moet worden. Hoewel zoo Ui millioen stuks.
ioi gewapende verkenning. Een verkennmgslang mogelijk gewacht is met de verplichte veeGrieksche
artillerie.
Indien
nu
Deze IM millioen is op zichzelf niet een nieuwItaliaansche en de
Britsche
aluminiumgrootste
levering, was hieraan in de gegeven omstandig- cijfer, omdat ook in vroegere tijden een vee/iegtuig heeft de
andere Grieksche patrouille tot dit
de
een
of
Op
aan- dorp is doorgedrongen, beteekent dit in geen
's-Gravenhage, 23 Dec. (A.N-P.)
fanriek, Fort William, in Noord-Schotland
heden niet te ontkomen. De inlevering van slacht- stapel van VA millioen als de meest passende
luchtafweer,
met
L.
krachtige
Vrijdag 27 December zal Ir. W.
tallen 'ondanks
Z. van
vee liep terug tot 1000 stuks per week, terwijl werd beschouwd. De veehouder kan uit déze meenkel opzicht eenig militair succes.
**n koen uitgevocrden scheervlucht. Door treftoch minstens 10.000 stuks per week noodig dedeeling concludeeren, dat het niet de bedoeling
der Vegte, raadadviseur bij het departement
fers op de belangrijkste installaties met daarop DE ENGELSCHE BOMMEN OP ZWITSERLAND
waren
om aan de vraag te kunnen voldoen.
is den Nederlandschen veestapel af te slachten,
v °lgende explosies in dc fabriek ten zwaarste
van volksvoorlichting en kunsten, te 18 uur
ln den nacht van
Daarbij komt nog, dat ook van Duitsche zijde i dat het ook niet in de bedoeling ligt dezen tot
Bern, 23 Dec. (D.N.B.)
««troffen.
over de radio mededeelingen doen over de
Zondag op Maandag hebben Engelsche vliegtuibelangstelling bestaat voor het vee en dat men e' beneden het toelaatbare minimum in te krimpen,
Zwit.sersche
souveveelvuldig
opnieuw
het
aan die zijde zooals uit de aankoopen die hebben maar dat men in deze inkrimping mede een
gen
reorganisatie van de radio.
In den nacht van 23 December vielen
geschonden
op
en
verscheigrondgebied
plaats gevonden; gebleken is, op gerekend hecfl poging moet zien om den veestapel zoo goed
reine
gevechtsvliegtuikraektige formaties zware
gen d« belangrijke industrieinstallaties in
den plaatsen bommen neergeworpen. Naar aanook uit Nederland een klein gedeelte van de be- mogelijk door deze moeilijke omstandigheden
de
stal'
het
Zwitserdeelt
van
leiding
hiervan
hoefte aan fokvee en slachtvee te kunnnc dekken. heen te brengen.
Manchester met groot succes aan. Keusachsche leger het volgende mede:
Deze verwachting was in den voorzomer mede
Een andere vorm van critiek die men hoort is,
*'ge brandhaarden in de fabrieksinstallaties
In den nacht van 22 op 23 Dec. is souverein
gebaseerd op de destijds bekende cijfers omtrent dat deze leveringsplicht onbillijk werkt, omdat
en opslagplaatsen waren het gevolg. Bovenvliegtuigen veelvuldig gehet aantal stuks vee cn dc voederbehoeftc. In men alleen rekening heeft gehouden met het aan
dien werden voor den oorlog belangrijke gebied doorZy vreemde
uit het Noorden,
vlogen,
komende
schonden.
de Duitsche plannen heeft men daarmede reke- tal. Deze critiek kan voor een goed deel worden
doelen in Londen, Bristol, Liverpool, Soutning gehouden. Omtrent den bestaanden en den onderschreven, hoewel het niet gemakkelijk zal
o.a. over Zuerich, waar zij om 20.45 uur brandhampton, Portsmouth en andere steden aanen brisantbommen neerwierpen. Verscheidene
gevallen.
reeds plaats gehad hebbenden en nog te ver- zijn een anderen, allen bevredigenden, vorm van
en een eleclrischc geleiding van de
gebouwen
wachten uitvoer heeft Graf Grothe reeds het een verdeeling te vinden. Toen dc vrijwillige leveDOODE,
EEN
TWEE
GEWONDEN
Het leggen van mijnen voor Britsche havens bondsspoorwegen werden beschadigd. Elf peren ander medegedeeld.
ring zoo sterk achteruitging, moest met zeer veel
werd voortgezet.
werden gewond.
sonen
Engel(A.N-P.)
23
Het
's-Gravenhage,
spoed worden ingegrepen, maar de komende
Dec.
Vijandelijke vliegtuigen hebben in den afgeBij de laatste veetelling bedroeg het aantal
Naar het Zwitscrsche telegraafagentschap nog sche luchtwapen is, naar ons wordt medegegeven dc gelegenheid om cen fijner en
weken
l0r>pen nacht op enkele plaatsen in het Westelijke
Engelschendiug der neutraliteit door
ongeveer lVi millioen, behalve
Zaterdag
Zondag
over
de
in
en
stuks
melkvee
dpn
deeld,
op
van
systeem voor te bereiden.
nacht
billijker
grensgebied een klein aantal brisant- en brand- sche vliegtuigen verneemt,-werd Zondagavond m ook in den nacht van Zondag op Maandag acnog 120.000 stuks mestvoo. Onze veevoederbommen neergeworpen. Er ontstond slechts ge- Bazel,
gegeven.
Er tiever geweest dan in de vorige week. Een
Bern en Zuerich luchtalarm
Met de landbouworganisaties is reeds overr,nge persoonlijke en onbeteekenendc materieele
positie zal een vermindering van den melkneergeworpen en een groot aantal bommen,
brisantbommen
s ehade
werden
brisantbommen
leg
gepleegd om een vceleverlng die meer
aan woonhuizen. Jachtvliegers schoten woonblok in de stadswijk Hoeng te Zuerich werd als brandbommen, zijn zoowel
veestapel tot 1>4 millioen vereischen. Er is
grondNederlandsen
op
rekening houdt met de draagkracht van ieder
een vijandelijk vliegtuig neer. Eén eigen totaal vernield. Vier personen werden gewond gebied geworpen.
natuurlijk over het aantal verschil van meeDe schade aan burgcreigenovergebracht
°£ s.|el is niet teruggekeerd.
Ook
zun
bedrijf, te ontwerpen.
dotnmen is in bet algemeen niet zeer groot. Alning mogelijk, maar als men nitgaat van de
Bij den aanval op dc ahiminiumfahriek Fort en naar het ziekenhuis
spoorweg
Zuericnden
langs
geworpen
Dat in dezen tijd ernstige maatregelen moeplaatsen
leen
in
drie
woonhuizen
zijn
eenige
genoodzakelijkheid van een bcvredigenden voe'Mlliam heeft zich dc bemanning van het verken- bommen
Altstetten, waarbij verschillende werkplaatsen troffen en tamelijk sterk beschadigd. Twee woten
worden genomen en dat niet het bedrijf
ningsvliegtuig, commandant eerste luitenant
dingstoestand voor den behoorlijk productieDe electrische leidingen van ningen zijn in brand geraakt waarbij de inboeridorra, bestuurder luitenant Muendel, boord- werden beschadigd.
zonder
de ongunst der tijden te voelen, kan
en een aantal del verloren ging. De branden zelf,zijn snel geven veestapel, is 1.250.00 stuks melkvee wel
telegrafist oèerfeldwebel Bothe, Boordschutter de spoorwegen werden vernield
worden voortgezet, zal ieder die nadenkt
bluscht. Ook zijn eenige boerderijen getroffen.
dc grens.
onderofficier I.emberg, bijzonder onderscheiden. arbeiders gewond.
duidelijk zün. Harde maatregelen als deze
Ten aanzien van Twee graansclinren zijn in brand gestoken. In
Bern, 23 Dec. (Stefani).
administratiegebouw
electriscb
Berlijn, 23 De*-. (D.N.B.)
wijst
men een
van een
bemoeten worden penomen.
Naar het D.N.B. den Engelschen luchtaanval op Zuerich
Waar dit moet geschieden is het gewensCht,
van bevoegde zijde verneemt, is Fort William, er
zuo drüf is schade aangericht.
zoo snel mogelijk gebeurt,
uitgeworpen
aanpassing
dat
deze
dc
bommen
op,
dat
Bern
te
(de belangrijkste aluminiumgieterü van GrootF.<mi man is gedood, cen zwaar gewond en een waardoor voor het overblijvende vee meer voedopeenDe minste bezwaren zullen worden gevoeld als
een wijk, waar fabrieksondernemingen
gewond.
Brifjfannië, gisteren in den Joop van den dag in
licht
zijn
getroffen, tersel beschikbaar komt. De ruime hooioogst van ieder de hem ongelegde verplichting zoo spoedig
gehoopt zijn. Enkele daarvan
door verscheiden voltreffers van een Duitsch wijl een bom precies een der gevoeligste punten
.'lijk nakomt.
dit jaar doe! veehouders de nadeelen van d"
sovechtsvliegtuig zeer zwaar getroffen.
de
jaar
heeft,
geraakt
gevoelen
te
weten
Gaarne
zal evenwel rekening worden gehouden
spoorwegnet
voedersrhaarsehtc
dit
veel
minder
van het
In een verrassenden scheeraanval slaagde het brug,
spoorwegverbindingen van Oostomstandigheden van het vorige niet ovei
n die nic!
waar
de
de
nadeelen van
onder
dan
dit
toestel er in den eersten Ireffer. een boni van Zwitserland uitkomen op den onriergrontlscbe
deze maatregelen zullen kunnen voorkomen.
zijn geweest.
geval
het
zou
jaar
ste kaliber, midden op de electrische van Zuerich.
'g worden opOver de vleescbposili.
Ongetwijfeld zou bel c-n bezwaar zijn, da!
de waterleiding
oogenblik
genierkl.
op
gerucht i.
dal
het
het
Van de elt getroffenen zijn er enkelen, wier
ernstig gevoeld zou worden, wanneer uitsluitend
, ,
kw.im op dc toestand ernstig is
veel varkens clandestien zouden worden
dal
er
worden
oradai
geleverd,
werkplaatsen van de aluminhimfabrick
mogen
slachtvee zou
terecht
slachtingen kunnen niet
BONAANWIJZING VLEESCHDISTRIBUTIE.
op het oogenblik niet op ieder bedrijf een met slacht. Alle' clandestiene
ferslond vielen hevige ontploffingen
Bern, 23 Dec. (D.N.B.) —Het Zwjtsersche pogevolgd
want
voorkomen,
worden
ook aan het controleaantal
sluks
leveringsplicht
overeenkomend
door. brand en. rookontwikkeling, waar te ne- litieke departement deelt mede:
den
Weer een elfdagen-periode slachtvee aanwezig is. Daarom is de levering van apparaat zijn natuurlijk grenzen. Degenen die
men en enkele minuten 'later nog een explosie,
Het onderzoek heeft uitgewezen, dat hét bij
Duitsehland in deze zicb aan de clandestiene slachting schuldig magepaard met veel vlammen. Door de geweldige het passeeren van Zwitserland op 21 en 22 DeDe secretaris-generaal van bet departement ge.hruiksvee en fokve3 voor
begaan een zeer onsociale daad. Behalve dat
explosieve werking stortten dc werkplaatsen ge- cember Engelsche vliegtuigen heeft betroffen en van landbouw en visschVrij maakt het navolgen- afname ondergebracht, zoodat een aantal van ken,
daarvoor
de gewone straf geldt volgens tucht- of
geworop
op
Zuerich
22 December
deeltelijk in en de cnmmandani van hét vliegtuig dat ook de
deze dieren ook als hoogdrachtigc dieren zal
de bekend.
zullen slagers die zich hiermede bezig
strafrecht,
Het
pen
Engelsche
zijn.
hooghoe
bommen
van
herkomst
van
dit
prijs
vertrek
riem
de
.geheele
zijn
geleverd.
fabriek
kunnen worden
De
'kon bij ,...
gehouden,
geen vee of vleesch meer ter
hebben
verhouding
gezantschap
opin Londen heeft
'...■).,,! >'
--1 een reu-■■"<"■
Gedurende het tydvak van 2b December tot en draehtig vee zal in een vaste
staan
'''""■■ wolk. die bestond Zwit.sersche
protest
beschikking
krijgen.
een
De handelaren die op een of
gekregen
energiek
tegen
dracht
deze
rook.
met
Zondag
5 Januari a.s. geeft elk der vier niet tot rlc slachtveepryzen. Slachtvee /al alleen door
'iit wit schuim, stoom en
wijze aan een frauduleuze slachting hebandere
ernstige schendingen van de Zwifsersche neutra- ,,13 Vleesch" gemerkte bonnen van de Vleescbgekocht,
''cze
aluiriinfumfabriek
de
Nederlandsehe
instanties
worden
De beteekenis van
de
in te dienen en volledig herstel van de kaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, aankoop van gebruiks- en fokvee geschiedt in ben meegewerkt, zullen uitgesloten worden van
voor Engeland blijk! «il de'omstandigheid, dat liteit
aangerichte
overige
levering, terwijl de landbouwers die dit doen als
malerieele en
schade, waar- been inbegrepen, of een rantsoen vleescluvaren. overleg met deze door de Duitsche.
ZÜ omstreeks 70 a 80 procent van het Engelsche
door
slachtoffers
te
Zuerich
te
getroffen
zijn,
georganiseerde zullen worden geschrapt. Geval
de
De met „13 worst, vleesch waren", gemerkte bon
ahitniniumverhniik produceert.
geval zal worden nagegaan in hoeverre zij
eischen.
te leveren tot
voor
De
totale
hoeveelheid
vee
geeft
uitsluitend recht op het koopen van een
Omtrent de laatste
Berlijn, 23 Dec. (D.N.B.)
is
gepubliceerde
1
norm
in
slaat
zullen worden gesteld hun bcdrüf vervolgens
Maart
de
rantsoen vleeschwaren.
lachteüjke Duitsche luchtaanvallen op Engenatuurlijk niet op één stuk nauwkeurig vast
der uit te oefenen.
land meldt de Britsche berichtendienst o.m.:
De bonnen, welke op 5 Januari a.s. nog niet
te stellen, maar zal ruim 200.000 stuks beEr zün nu maatregelen genomen óm den rundBy den in het officieele romjuunirpié gcmelgebruikt zun, blijven nog geldig tot en met 8
veeaanvoer door bemiddeling van den veehandel
dragen. Al* men nagaat wat. voor de binnentfen aanval op een stad in het Noordwesten vart
Januari a.s.
landsche voorziening noodig is, ziet men, dat zoo snel mogelyk te laten verloopen. Hetzelfde
Engeland betreft het. zooals men intusschen
geldt voor den aanvoer van- varkens. De gepuop 1 M?art eenige reserve, ook na aftrek
Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan
heeft geconstateerd, Manchester. Manchester is
van de leverinc ?.?n Duitsehland. overblijft.
bliceerde persberichten geven daarin voldoende
worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt
buitengewoon hevig gebombardeerd. De aanval
inzichl. Hier wordt aan den handel de taak opDeze reserve wordt gevormd eenerzijds om
heeft verscheidene uren geduurd.
of gekookt varkens-, rund-, of kalfsvleesch en
gelegd om mede te werken dit allermoeilijkste
te sparen, anderzijds omdat men
veevoeder
DUITSCHE CRITIEK
voor gerookte wnrstsoorten, 100 gram voor ge<>mvangrüke schade is ontslaan door de neertoekomstige ontwikkeling niet geheel kan
onderdeel
van de voedselvoorziening zoo vlot
de
en vele branden zijn uitgegeworpen
Volgens een be- kookte worstsoorten. rolpens en knakworst, 12'i
bommen
Berlijn, 23 Dec. (D.N.B.)
mogelyk
en liet d<> l-rHoelin*; is een tekort
te doen verloopen. Een taak als deze
voorzien
Drfiken.
Behalve een groot aantal huizen zyn richt uit Londen zal Lord Halifax zijn ambt van gram voor lever-artikelen, tongenworst en nieruit te voeren onder de huidige omstandigheden
aan vle»sch in de toekomst uit de gevormde
°Pcnhare gebouwen, zakenhuizen, en een in het Britsch ambassadeur te Washington begin vol- brood en 150 gram voor bloedworst.
fe ItnnrtPn P""1 viïMer.
stelt aan het uitvoerende apparaat de aller-'
der stad gelegen groot zakenblok volhoogste eischen.
komen vernield, respectievelyk zeer ernstige be- gend jaar aanvaarden. De nieuwe minister van
Het ligt in de bedoeling het uitvoerende appaSrbadigd.
Vele menschen zijn om het leven geko- buitenlandsche zaken, Eden, heeft vandaag het
raat, nl. de Nederlandsehe Veehouderijcentrale.
men
of gewond. Nadere byzonderheden hier. departement overgenomen.
zooveel mogelük voor de uitvoering dezer maatvpr kan
men on het oogenblik nog niet medcregelen
te versterken, waarhij onder meer een
(D.N.B.)
Duitsche
pers
De
lierlijn, 23 Dec.
"eelen.
reorganisatie
in den opzet der centrale en een
wijst er op, dat met dc benoeming van Eden,
sterker
in de uitvoering der maatdecentralisatie
posMargesson, en Lord Halifax op hun nieuwe
recelen in hef voornemen liseen
Engelsche
der
oorlogszuchtige
tendentie
ten de
gered worden, de vier overigen zün omgeSLACHTOFFER EN ZIJN REDDER
kringen, die op het oogenblik de politiek leikomen. Het zün de dames A. Donma uit BoOMGEKOMEN
zum, A. de Groot uit Britsward en F. Booi
den, nog duidelijker lot uiting komt dan tot dusHet ys heeft Maandag te Steenwijk iwee
verre reeds het geval was. Als de meest beslisuit Wieuward, alsmede de heer K. Bakker
DE STRIJD IN AFRIKA EN ALBANIË.
sende der benoemingen beschouwen de bladen slachtoffers gevraagd. Dc 12-jariwe L. Haarman
uit
Bozum.
minister van buitenlandsche za- wonende te Steenwijk, was met een vriendje
die
liden
tot
van
Ergens in Italië, 23 Dec. (Stefani).
Het ken. Mct
Maandagmiddag om drie uur zyn drie jongens
de plaatsing van Eden aan het hoofd gaan sehaatsenrüden op het kanaal StcenwykJwste weermachtsbericht luidt als volgt:
te Sasscnheim op de Sassenheiraervaart
die
bladen,
vervoerkanaal,
zijn
aldus
de
Giethoorn.
Dit
is
waar
Office,
Foreign
gereeen
*n het grensgebied van Cyrenaica is de silua- van het
reden, door het ijs gezakt. De veerschaatsen
Engelgeld
veel stroom staat en dat bovendien druk
thans de beide hoofdschuldigen aan de
'e
"ngewyzigd. De luchtaanvallen op een voor- sche oorlogspolitiek, ChuTChill en Ivden, tevens bevaren wordt, waardoor het ijs hier steeds on- tienjarige Maarten Dijkstra schoot onder het ijs.
j'geschoven
basis van den vüand en de aanvalzakte de jongen Eerst cen kwartier later kon men hem op het TEGEN AMERIKAANSCHE BEPERKING VAN
n op zün gepantserde strijdmiddelen zün ver- de hoofdverantwoordelijken voor de toekomstige betrouwbaar is. Te ruim elf uur opgemerkt
plannen
geworden.
ijs,
Britsche
hier
door
het
werd
door droge brengen. De levensgeesten waren toen
hetgeen
n
JAPANSCHE IMPORTEN
torpedovliegtuig heeft een Engel,'eiwd.
Een
Dekker,
Jwonende
in
dc reeds geweken. Beide andere jongens konden
22-jarigen
den
bakker
De Deutsche Allgemeinc Zettung noemt het
,c«en hulpkruiser aangevallen en tot zinken getoegesnelde
burgers
gered.
door
worden
gemeente
Stcenwykerwold.
Tokio. 23 Dec. (Domei)
De Japan Tunes,
een teeken des tnds. dat Ohurehill Margessen, die Kerkbuurt, onder dezich aan den overkant bedacht.
het
eenige
Engelsch
Hoewel
de
bakker
het
te Tokio verschijnenin
„hoofdopzweeper
regeering
der
TWEE
was,
GEVAARLIJK
AVONTUUR
VAN
'
het Grieksche front zyn vijandelijke aan- tot dusver
v
de dagtdad, geeft de mogelijkheid te verstaan
vond, begaf hij zich direct op het ijs. Bü den
lge slagcn door onze tegenaanvallen. Wij tot minister van oorlog heeft gemaakt. De drie drenkeling gekomen, zakte ook hij door het ijs.
JONGENS.
h'i,ebben aden
een sluiting op groote schaal der markten
yan
Engelschen
oorlog,
aanstichters
van
Ghurden
vüand gevoelige verliezen toege- chill, Eden en Margesson,
Derdcn, die het ongeluk hadden gezien, wendden
Maandagmiddag hebben twee jongens van res- in het verre Oosten voor Amerikaansche imI ac
blad,
schrijft
zoo
het
-ht
wapens
vermeesterd.
en automatische
tot redding. Het eerst pectievelijk elf en twaalf jaar op de Loosdreeht- porten bij wijze van represaille tegen de
1?
alle in allerijl pogingen aangebracht
Ame/>Tnaties jagers hebben stryd geleverd aan een zitten thans op de plaats, die zij verdienen,
werd
Haarman
en even later sche plassen een zeer angstig avontuur beleefd. rikaansche importen als „maatregel zonder tot
boven
belast,
oorlog
en
drie
met
de
schuld
aan
den
het
vliegtuigen
van
type Blenw matie van 9
Pogingen om de levensgeesten door mid- Zü reden met de prikslee voor den wind en be- oorlog over te gaan", gericht tegen Japan. Spreneergeschoten,
thans ook door het ambt mct de verantwoorde- Dekker.
,ni> waarvan er drie zün
kunstmatige ademhaling op te wekken, merkten niet, dat zij op een groot wak afsteven- kende over de mogelijkheid van cen Ameridel
van
voor den door hun politiek veroorzaakw."
Oost-Afrika zün gemotoriseerde vervoer- lijkheid
bleven
vruchteloos.
De beide lijken zün per den. Toen zij het water plotseling voor zich za- kaansch embargo zegt het dagblad: „Het is niet
1(ide]
ondergang
gebrandmerkt.
den vijand in plaat- ten
,£ 2,.vanen en installaties van gebombardeerd.
brancard naar het politiebureau te Steenwük gen, was het reeds te laat en beiden gingen onwaarschijnlijk, dat er een nieuw voorbeeld
den Boven-Soedan
overgebracht.
kopje onder. Menschen aan den wal, die het on- van coïncidentie zal komen, dat Japan, Ghina,
] *>ïdens een vüandelyken aanval op vadergeluk hadden zien gebeuren vormden onmiddel- Mandsjoekwo en de
JEUGDIG SLACHTOFFER VAN HET IJS.
mandaat-eilanden allen tegebied in de nacht van Zaterdag op
een reddingsploeg en met een ladder en toulijk
op het denkbeeld zouden komen
Maandagmorgen gingen drie kleine jongens by wen snelden zy de jongens te hulp. Een der zelfdertijd
K r,d ag zijn ook bommen uitgeworpen in de
e Van Venetië, zonder schade aan te richin
Rinsumageest de velden in. Na verloop van tijd drenkelingen had zich aan het ys vast kunnen geen goederen in te voeren uit de
ten"
0 °f personen
brengen.
letsel toe te
kwamen er twee terug. Op de vraag waar de klampen en deze had men dan ook spoedig op Staten als maatregel zonder over te gaan lot
derde was antwoordden zü dat die ergens op bet bet droge. De andere dreef in het midden, doch vijandelijke represaille."
Rel
De lwrichten
„WASHINGTON
DE
v ., Srado, 23 Dec. (D.N.B.)
MEENTNG
VAN
POST”
DE
ijs lag. Terstond trok er een man op uit, doch nadat de ladder over het wak was gelegd wist i
het Grieksch-Italiaansche oorlogstooneel Washington,
„Washington deze vond den vermisten knaap, den zesjarigen eender redders door er over te kruipen den
sneeuw
23 Dec. (D.N.B.)
j' eloc >i eensluidend, dat koude en dikkeactiviteit
,eraties blijven belemmeren. De
Posf' is van meening, dat zelfs dé steeds nog zoon van den heer A. de Vries onder het ys. De knaap te bereiken en vervolgens eveneens op 't
«e luchtmacht was Zaterdag en Zondag weer geldige wet van 15 Juni 1917, -waarbü de presi- levensgeesten waren reeds geweken.
ijs te trekken. De jongens, die geen van beiden
nergens ge- dent wordt gemachtigd voor het behartigen van
meldt,
waren, zijn naar huis gebracht.
dat
bewusteloos
De „Vreroe"
IN EEN WAK GEREDEN EN VERDRONKEN.
geleverd
Er
is
zyn
e» van eenigen omvang
de Amerikaansche rechten buitenlandsche scheBelgrado, 23 Dec.. (D.N.B.)
In BenedenAMELAND GEISOLEERD.
Maandagmiddag is de 19-jarige A. Kabel uit
van Misoera pen in de souvereine wateren van de Vereenigstreek
l,,erd
de
gestreden
in
!
T.ü
by
Marburg
Stiermarken,
Drau,
aan
de
is de z.g.
hoogte
by
schaatsenrijden
op
In
Oostzaan
Gouw
inbeslag
te nemen, niet zoodanig kan
het
de
de Staten
Tengevolge van den lagen waterstand kon de
bergen van 1500 en 1800 M.
s ector van de rivier Drino heeft de sneeuw worden uitgelegd, dat Roosevelt eventueel in tusschen Oostzaan en Zaandam in een wak ge- postböot met post en passagiers van Ameland Californische griep in epidemischen vorm opgeqpI- e
beslaggenomen schepen aan de Engelschen mag reden en verdronken.
bewegingen belemmerd.
het Zaterdagmiddag niet verder brengen dan pi. treden. De patiënten krijgen zware hoofdpijn en
eenige da- uitleveren. De Amerikaansche regecring aldus
0,ne. 23 Dec. (Stefani).
schaatsenryden
op
Sinds
m. 150 meter van dc pier van Holwerd.
Tijdens
lijden meestal tevens aan Angina Tot dusver zün
het
de FranegP
die te Holwerd op gelukkig
z.g. aver- dit blad, kan echter zelf dergelijke schepen gevacantiegangers,
van
de
De
vele
(Fr.)
op
de
Wieuward
gemeente
hoog
kervaart
onder
«even
nog geen doodelyke gevallen voorgede Grieken
den aanlegsteiger stonden te wachten zagen met
v an Kimara. Dit bewijst, dat de Gr eken bruiken en een overeenkomstige tonnage aan
is gisteren een gezelschap van zes personen
|
e 'tof
komen.
terugkeeren»
leede oogen de boot
in een wak gereden. Tww van h«n konden
meer bezitten voor hun propaganda en Amerikaanscb- schepen aan Engeland afstaan.

.

Ook Londen, Liverpool en Soutbampton werden
weer gebombardeerd
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HEERLEN
WINTERHULP.
Men schrijft ons:
Op 27 en 28 December a.s. zal de tweede inzameling voor de Winterhulp Xederland plaats
vinden. De eerste collecte was in onze Gemeente
een groot succes; zal de tweede dit overtreffen.
Daarvoor kunt Gij zorgen!! Gy viert nu enkele
dagen feest, het Kerstfeest, met Uwe familie en
Uwe huisgenooten.
Zoudt Gij ook feestvreugde willen brengen in
de arme gezinnen?
Maar dat beteekent: een werkelijke vermindering der armoede.
Dat beteekent: een warm bed voor de arme
kleintjes.
Dat beteekent: warme kleèding zooals Gij zelf

'1Limburgsche boek- en
kunsthandel

Saroleastraat 35 Tel. 3618

HEERLEN

IfÏÏfKlIIIIïï

Ff. 1.40 per 100 stuks
met enveloppen.
Ook
in betere uitvoeringen.

hebt.

De arme Moeder, die versterkende middelen
noodig heeft, of die het geluk had, een kindje te
krijgen, moet worden geholpen.'.'
Gij helpt door te geven a9n de Winterhulp Nederland. Er wordt bittere nood geleden, geeft dus
veel.
Gij twijfelt toch niet, dat Uwe gaven goed besteed worden!!
Op het bureau „Winterhulp" op het Gemeentehuis kunt Gij zoo noodig nadere inlichtingen
krijgen.
De gave aan steuntrekkers wordt niet van 't
steunbedrag afgetrokken. Deze medemenschen
zijn daardoor in staat, niet om, zooals tot nu toe,
alleen het noodige voedsel, maar ook kleeding
en ondergoed te koopen of iets nieuws in het
huishouden aan te schaffen. Is er dan geen reden
voor U om daaraan mede te helpen?
Zoudt Gij weigeren om te geven?
Een ieder kan wat missen, geeft'het in deze
donkere dagen, opdat ook voor Uwe medemenschen het Kerstlicht moge stralen.
Giften aan de Winterhulp Nederland, zijn giften
aan Uwe behoeftige landgenooten.
Voor den Burgemeester,
De Leider van de collecte „Winterhulp
Xederland" in de Gemeente Heerlen,
M. VAN DE VEN.

METFAMILIE EN KENNISSEN NAAR

ROYAL-THEATER

EEN PRACHTVOL PROGRAMMA
Wondermooie films met

Paula Wessely

EIN LEBEN LANG
.. ,

EEN FILM OM NOOIT TE VERGETEN

EERSTE

LIMBURGSCH DAGBLAD

! !

MAN ONDER DE TRAM
Waakzaam bestuurder voorkomt
ernstig ongeluk.
Maandagavond om ongeveer kwart voor achten is een man, J. L. uit Heerlen, die niet erg
vast ter been meer was, tegen een tram opgeloopen, op het Wilhelminaplein, juist op den
hoek van de Willemstraat.
De bestuurder van de tram, G. de Weert, heeft
door zyn buitengewoon snel reageeren een zeer
ernstig ongeluk voorkomen. Vrijwel op slag werd
de tram tot stilstand gebracht, aan welk feit L.,
die reeds met zijn rechterarm onder den baanruimer lag, het behoud van zijn arm te danken
heeft.
De situatie was intusschen toch al penibel
genoeg, want er bleek geen ander mifldel om
het slachtoffer te bevrijden, dan hem uit het
onderstuk van den tram los te zagen.
Dr. O. Timmers verleende de eerste hulp en
achtte overbrenging naar het St. Joseph-Ziekenhuis noodzakelijk.
Aldaar bleek zijn toestand nog al gunstig te
zyn, zoodat hy' het ziekenhuis dezer dagen weer
zal kunnen verlaten.
Naar wij verneHotel Du Nord verkocht.
men, is Hotel Du Nord aan de Stationsstraat
alhier verkocht aan de N.V. Bierbrouwerij De
Drie Hoefijzers. Er bestaan plannen tot algeheele
verbouwing van dit Hotel.
Mejuffrouw S.,
De traditionecle handtasch.
welke in een warenhuis hier ter plaatse aan het
-winkelen was, legde haar tasch even naast zich
neer. De rest van het vertelsel is wel bekend:
tasch weg. beurs met f 9 weg, distributiebonnen
weg, alles weg.
Naast de handtasch
En dan de fietsen weer.
neemt de fiets ook een vaste plaats in deze rubriek in. Twee fietsen, die voor een winkel waren
neergezet, verdwenen spoorloos.
Uit een stat van
En tenslotte de konijnen.
den heer H. werden drie konijnen gestolen. Ook
de konijnen beginnen vasten voet in het politicnieu'ws te krijgen, al zijn zy' toch meer een sei-

—

—

—

—

zoenfiverschjjnsel.
In heit
Uitverkoop in het politiebureau.
politiebureau is Maandag compleet uitverkoop
geweest. De voorraden, welke daar uit de woning van de Zaterdag gearresteerde winkeldievegge verzameld waren, werden bezichtigd door
hele scharen van lieden, die den laatsten tijd
iets uit hun winkel gemist hadden en die hier
veelal hun eigendommen wederzagen.
Het was een heele drukte, welke den voorraad
goederen evenwel snel deed afnemen.
Onze stadgenoote mej. N. M. EikenGeslaagd
dal slaagde voor het doctoraal examen rechten
aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.
DonderCredo Pugno afd. St. Pancratius.
dagmorgen, tweede Kerstdag, is er om negen
uur een H. Mis in het Gezellenhuis voor alle
leden en leden van den Werkliedenbond. Onder
de H. Mis gezamenlijke H. Communie.
R.K. Bouwvakarbeidersbond.
Het verzilveren
der vacantiebonneii voor beide Kerstdagm en
Nieuwjaarsdag, zal plaats hebben op Zaterdag
28 December in Ons Volkshuis. Voor georganiseerden van 4—6 uur, voor ongeorganiseerden
van 6—7 uur.

Heerlen,
IJsclub
De Weltervijver, de

—

HEERLEN
STADSSCHOUWBURG
DONDERDAG 26 Dec, 2e Kerstdag
's namiddags te 3 uur

Choréographische Kunst-Demonstratie door
de wereldvermaarde danskunstenares

ILSEMEUDTNER
met een geheel nieuw opzienbarend progr.

Wonderbaarlijke techniek!
Onweerstaanbare gratie!
Ongeëvenaarde geestigheid!
Guitige, groteske grappigheid!
EEN GEZELLIGE NAMIDDAG VAN
BUITENGEWOON KUNSTGENOT !
Prijzen der plaatsen v. 73 et. tot f 1.75 pi. bel.
Plaatsbespr. vanaf Zaterdag- 21 Dec. in het
Sig.mag. GEMMEKE, Geleenstr. 55, Tel. 3379

Heerlensche

IJsclub, is hedenmorgen opengesteld.
WEDEROM WINKELDIEVEGGE
AANGEHOUDEN
politie
de
AI heeft
reeds eenige malen achtereen de hand weten te leggen op een winkeldrevegge en Zaterdag zelfs op een wankeldievegge
en gros, toah schijnen anderen de verleiding
nog niet te kunnen weerstaan.
Gisteren werd tenminste in een winkel hier
ter stede -weer de 42-jarige vrouw H. gesnapt,
toen zij een paar handschoenen wilde wegnemen. De vrouw werd vastgehouden, totdat de
inmiddels gewaarschuwde politie arriveerde.
Bij een nader onderzoek van haar handtasch
vond men nog verschillende voorwerptn, sjaals,
zakdoeken twee paar handschoenen, dames-,
jongens- en kinderkousen, een zelfbinder en een
bivakmuts.
Na verhoor is de vrouw wegens den toestand
van het gezin op vrije voeten gesteld. De vrouw
zeide door armoede tot stelen te zijn gekomen.
Dood gevonden
Gisteren heeft men in
haar woning aan de Plaarstraat alhier dc 75-jarige weduwe V. dood op haar bed gevonden.
Het is niet uitgesloten, dat de alleenwonende
vrouw door kolendampvergiftiging om het leven
is gekomien.
Tooneeluitvoering Heerlerbaan.
Op tweede
Kerstdag te 5.30 uur zal de Katholieke Actie voor
meisjes te Heerlerbaan een tooneeluitvoering
geven in de patronaatszaal.
Als hoofdnummer van het rijke programma
wordt opgevoerd het Evangeliespel „De Vijf
Blijde Geheimen van Maria" door Gabr. Smit. Men
verwacht een talrijk bezoek.
VAESRADE.
Moderne oorlogvoering der jeugd.
De tijdsomstandigheden hebben ook op de jeugd haar invloed doen gelden. De schooljeugd alhier had
zich de krijgstechniek reeds volkomen eigen gemaakt. Zoo hadden zij stellingen aangelegd in een
zandgroeve. Weldra moesten deze verdedigingslinies wegens het strengere toezicht der politie
worden verlaten. Zij werden dan ook verplaatst
en in een nieuwe omgeving aangelegd. Loopgraven werden gemaakt, die van boven met palen
en grond werden afgeschermd. Op vrije dagen en
namiddagen zag men de jeugd in flinke getale,
gewapend met pijl en boog, catapulten, knuppels,
opmarcheeren naar hun stellingen om hun posten
te betrekken en zoodoende den vijand een warm
onthaal te bereiden. De jeugd der omliggende
plaatsen Nuth en Hoensbroek kwam dan ook
regelmatig in contact met de plaatselijke jeugd.
Beide partijen waren steeds nagenoeg op dezelfde wijze uitgerust. Xu was ook de vijand weer
uitgedaagd en de Hoensbroekers kwamen in
groote massa opzetten om den tegenstander te
verslaan. Tegen de overmacht wisten de verdedigers niet lang stand te houden en moesten zich
weldra op genade en ongenade overgeven. De
stellingen werden prijs gegeven en de overwonnenen werden gedwongen deze op te ruimen. Bij
deze opruimingswerkzaamheden kwam het zoontje van R. geheel bedolven onder de ingestorte
aarde terecht. Na ingeroepen hulp mocht het den
vader van R. met bovenmenschelijke moeite gelukken zijn zoontje onder de ingestorte aarde uit
te halen. Bewusteloos werd het zoontje opgenomen. Bij het uitgravingswerk liep R. aanzienlijke verwondingen aan zijn gelaat op en moest
zich onder doktersbehandeling stellen.
RANSDAAL.
Tooneel.
Door de tooneelver. Roomsen
Tooneel alhier is in studie genomen het mooie
tooneelspel „Ronkende motoren" door Jan Everwijn en Rob. Bertina, en de klucht „Jchnny" in
een bedrijf door Jac. Braun.

—

—

—

—

—

—

geopend

ijsbaan van de

BRUNSSUM

—

Bijzonder Onderwijs.
B. en W. stellen den
Raad voor het bedrag, bedoeld in het vijfde lid
van art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 voor
het jaar 1941 te bepalen op:
’. 7.50 per leerling voor bijzonder gewoon
lager onderwijs;
14.— per leerling voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs;
2.— per leerling voor de Stanislaus-school.

’’

HOENSBROEK

—

Brand.
De brandweer werd gealarmeerd
voor een brand in de Rietrastraat. De in de nabijheid dezer straat wonende brrjidweerlieden, alsmede de politie waren onmiddellijk ter plaatse
en aldra bemerkten zij, dat de brand van niet
ernstigen aard was.
Naar gebleken is, woont in een perceel aan
deze straat een oude man, zekere W., geheel alleen. Deze had een jas boven de kachel te drogen gehangen, welke in brand was gevlogen,
zoodat spoedig het geheele vertrek in rook was
gehuld. Een zoon van den ouden man bemerkte
dit en alarmeerde de politie en brandweer.

—

geopend.
Dank z;j de aanhoudende vorst, zijn ook de groote vijvers aan het kasteel Hoensbroek dichtgevroren. Zoo hebben gedurende de laatste dagen reeds honderden ysliefhebbers van het ijs geprofiteerd.
Ijsbanen

—

BEEK.
DE KERKRAADSCHE RECHERCHE DOET EEN
GOEDE VANGST.
Ten bate der kerk te GroolBridge-drive.
29
ParkZondag
dezer
in
het
op
Genhout heeft
Dieven die heel wat op hun kerfstok
hotel een bridge-wedstrijd plaats. Opgave van
hadden.
deelnemers met partners kan geschieden bij Pastoor Welters, Groot-Genhout of bij M. KerckMaandag zijn enkele diefachtige personen naar
hoffs, hoofdonderwijzer, Maastrichtcrlaan alhier. Maastricht overgebracht, die door de recherche
van Kerkrade ontmaskerd zijn geworden. Het
BUCHTEN.
hier een zekere J. B. en J. P., diia in den
De overslag- betreft
Overlaadinrichting stop gezet.
loop van de maanden November en December
iniridhtingen in ons havenbedrijf zullen van te Kerkrade, Heerlen en nog vele
andere plaatsen
Woensdagmorgen 6 uur tot Vrijdagmorgen 6 uur in de Mijnstreek hun oneerlijk „beroep" uitoeworden stopgezet. Voor personeel en arbeiders fenden.
een buitenkans om het Kerstfeest naar eigen
J. B. te Kaalheide werd een dezer dagen bewensen te kunnen vieren.
trapt bij het stelen van konijnen. Een vrouw uit
PUTH.
de buurt, die zulks gezien had, stelde de politie
hiervan
in kennis. De politie begon in B. en ook
Dhr. J. Geraets, tot nu toe capi- zijn makkers
Benoeming.
belang te
Het bleek, dat B.
lulant-sergeant, werd benoemd tot commies met met zijn kostganger P. stellen.
verschillende avonturen
standplaats Sas van Gent (Zeeland).
op touw hadden gezet. P. weigerde aanvankelijk
Vijf leden der fanfare de waarheid te zeggen, doch toen hij tenslotte
Behaalde successcen.
alhier namen Zondag 22 Dec. deel aan den solis- inzag, dat uitvluchten niet meer hielpen, bekende
(cnwedstrijd te Neerbeek en behaalden verschil- hij.
lende klinkende successen. Dhr. Hub. Kirkels beDe vele konijnen die de beide dieven wisten
haalde in de superieure afdeeling het hoogste te bemachtigen verkochten zij grootendeels aan
aantal punten, n.1. 100: 'n eersten prijs met lof een zekeren O. te Kaalheide. Na een huiszoeking
der jury, het hoogste aantal punten van den bij O. kwam nog heel wat meer dan konijnen
dag.
voor den dag : een deken, van diefstal op de
Dhrn. Harie Henssen en Theo Heunen, behaal- markt te Kerkrade afkomstig.
den ook in de superieure afdeeling resp. 84 en 80
Behalve deze zaken hebben de dieven twee
punten: beiden 'n eersten prijs.
tarwe, cen hoed, wittebrooden, rn'wielzakken
Dhr. H. Kicken behaalde in dc ccreafdeeling artikelen e. a. gestolen. Bij het stelen van het
96 punt« 1ste prijs met lof der jury.
brood was ook de vader van B. betrokken.
Dhr. Hlb. Hermens behaalde in dc 1ste afdeeO. en B. Sr. zijn gisteren eveneens mee naar
ling 81 punten; ook 'n eersten prijs.
Maastricht mogen reizen... onder geleide natuurWerkelijk 'n fraai succes voor dhr. Henssen, lijk.
waardoor deze vijf bekroonden allen opgeleid
Jongelingenver. Holz.
Zooals ieder jaar zal
werden.
de Jongelingenvereeniging St. Stephanus van de
Holz op de tweede Kerstdag een feest organiOIRSBEEK.
seeren. Na de plechtige Hoogmis zal in het verKonijnen.
Dezer dagen werden door een in- eenigingslokaal een feestvergadering gehouden
woner zes konijnen verkocht tegen een prijs, worden, ter gelegenheid van haar 40-jarig bewaarvoor men vroeger een tamelijk goed vet staan. Door omstandigheden moest de gebruikevarken kon koopen. Deze zes tamme konijnen lijke tooneelavond worden uitgesteld. Op Zondag
brachten f 48 op.
19 Januari hoopt de vereeniging echter in de
werd
dhr.
aula
van Bolduc haar weldoeners te kunnen ontOp
H,
29
Oct. 1.1.
Weer hersteld.
van hier dusdanig door een meubeltransport- vangen.
De studenten van Rolduc zullen dan een toowagen aangereden, dat hij sindsdien ter behandeling in het hospitaal te Sittard heeft vertoefd. neclstuk opvoeren wat zij op het St. BarharaDhr. H. is thans in zooverre hersteld, dat hu het feest in enge kring speelden, terwijl het Scola
Cantorum voorts haar medewerking verleenén
ziekenhuis heeft kunnen verlaten.
zal.
AMSTENRADE.
Agenda voor de Tweede Kerstdag.
KerkradeKerkverwarming.
Door het aanbrengen van Holz Feestvergadering van de Jongelingenver.
de
verwarblijkt
een tweeden verwarmingsketel
St. Stephanus ter gelegenheid van haar veertigming van onze parochiekerk thans goed te vol- jarig bestaan.
doen. Vooral de oudere kerkgangers zullen deze
Chevremont Dertigste Stichtingsfeest van de
verbetering ten zeerste op prijs stellen.
Jongelingenver. St. Antonius. Tooneelavond bij
Wed. WetzeU „Het Vierde Gebod".
Spekholzerheide Frohsinn in de Apollozaal
speelt „Haar schuld geboet".
Verloren zaken.
Bij de politie is aangifte
gedaan van het verliezen van een bankbiljet van
25, een bankbiljet van
10 en een drietal zilververbons
van
1.—
van M. te Bleijerten
nadeele
raad
van
Geleen
Raadsvergadering.
De
gadert op Vrijdag 27 December a.s., des namid- heide.
dags 3 uur.
By F. te CheGratis vleesch, zonder bon.
en w. vremont
De agenda vermeldt o.a.: Voorstel van B.
is
een
varken
van
vier
maanden oud
1920 ten komen aanloopen.
tot medewerking ex art. 72 der L.O. Wet
Tot nu heeft nog niemand
vaststelling
behoeve van school 12. Voorstel tot
zich als rechtmatige eigenaar gemeld.
eener kinderbijslagregeling.
Arbeidsbeurs.
Aan de Arbeidsbeurs alhier
Voorstel tot aanvulling der Bouwverordening. waren
Zaterdag
ingeschreven
170 werkloozen.
aan
de
Voorstel tot verkoop van bouwterreinen
Sedert gisteren 23 December is de werkverruiN.V. Limb. Bouwmij. Voorstel betreffende ruiling ming
wegens de vorst stopgezet en de personen
van den
van grond met de R.K. Kerk en Parochie
werkverruiming waren in aanmerking
die
in
Handelmrj.
H. Augustinus en de N.V. Bouw- en
gekomen.
voor
steun
W.A.B.O.
SPEKHOLZERHEIDE.
Met ingang van 1 ->?nuari a.s.
Benoeming.
werd benoemd tot leerkracht aan de K.K.L.L.O.Geslaagd: dhr. E. Soethout, slaagde voor het
school ie Lutterade dhr. L. Clercx te Lulterade, examen L. I. T. E. H. Duitsche handelscorresthans onderwijzer aan.de R. K. Jongensschool pondentie.
Grfoenscykerstraat.
CHEVREMONT.
Het ledenaantal der NederDe Ned. Unie.
Kerstviering.
De R. K. Werkliedenverenilandwhe Unie is in onz-ï gemeente gestegen tot
Zondag 29
ruim 3000. Het ledental in het district Geleen ging St. Jozef van Chevremont zal
houden
jaarlijksch
Kerstfeest
December
a.s.
haar
650(1.
bedraagt thans ruim
kinderen van haar leden.
voor
de
De tooneclvereeniging „Kunst
l'o ly Perkins.
TERWINSELEN.
van het gemengd
onderafneeüng
Vermaak"
en
volgende
haar
winZondag werd
Koor Zanglusi heeft voor
Opvoering van „De Vrykogel".
teruitvoering in studie genomen het spel van Hst in het Vereenigingsgebouw van de Staatsmijn
en liefde: „Polly Perkins".
van
„Wilhelmina" te Terwinselen een opvoering
Kunstkring
de
Dramatische
„De
Roxy-theater
Vrijkogel"
In
het
door
„Een huis vol herrie".
gaf het gezelschap van Johan Kaart Zondag en Nieuwenhagen gegeven. Voor dit stuk, dat een
Maandag voor een groote publieke belangstelling bewerking is van C. M. von Weber's beroemde
huis vol her- „Freischütz", bestond tamelijk groote belangsteleen tweetal opvoeringen van „Eenzoowel'op
het ling. Er is wel een groote durf voor noodig om
rie". Herrie was er in overvloed,
nog
zullen
thans
wel
een dergelijke opvoering te organiseeren. Maar
podium als in de zaal. Er
heel wat bezoekers rondloopen mct lnmgerekte de Dramatische Kunstkring beschikt over goede
lachspieren. Het was een avond di? men niet krachten. Het orkest was weliswaar klein, maar
begeleide uitstekend. De voornaamste koren en
licht zal vergeten,
alsol'i uit de „Freischütz" werden gezongen, terwijl
thans niet meer dienst te doen voor de
vertaalde libretto de overhand
Zaterdag jl. herdachten voor de rest hetbedrijf
Jubileumherdenking.
was, om zijn goede enscehad.
Het
vierde
dhrn. C. J. Keulen te Lindenheuvel en H. J. van neering, bijzonder te loven. Het publiek keerde
Wordragen te Krawinkel, resp. werkzaam als op- voldaan huiswaarts.
haalmachinist en ploegbaas op Stm. Maurits,
Op 4
Jubileum op Staatsmijn Wilhelmina
onder groote belangstelling hun zilveren jubiTixmners,
Heerlchoopt
Januri
1941
de
heer
H
Naast
de
hulStaatsmijnen.
leum in dienst der
diging door de directie der mijn, waarbij den nersteenweg 19, alhier zijn zilveren jubileum te
jubilarissen de gebruikelijke onderscheidings- vieren in dienst van de Staatsnüjn Wilhelmina.
teekenen en een gift onder couvert werden over- Het zal den jubilaris op dien dag zeker niet aan
handigd, werden zij op hartelijke wijze gehul- belangstelling ontbreken.
NIEUWENHAGEN.
digd door vrienden en bekenden, waarbij bloemen
en cadeaux van aller sympathie getuigden.
Zondag 22 Dec. werd de compeDammen.
De parothiekerk te titiewedstrijd gespeeld voor den Zuid-Limb. DaraDe kerk verduisterd.
en
Lutterade-Krawinkel is thans zoover verduisterd bond tusschen „Kijk Uit" Nieuwenhagen„Kijk
dat gedurende de Kerstdagen de H. Diensten niet „VIVU", Hoensbroek in het clublokaal van
meer in de cryple behoeven plaats te vinden, ter- Uit" bij dhr. Bertram alhier.
„Kijk Uit" wist op overtuigende wijze rewijl ook in de toekomst wederom normaal in
vanche
te nemen door met 11—5 te winnen. De
het kerkgebouw de H. Mis kan worden ralezen.
gedetailleerde uitslag is als volgt:
Vrijdag 27 Dec. a.s. zal dhr.
Dienstjubileum.
„Kijk Uit"-„VIVU".
werkzaam
als monteursbaas op het
Moust,
J.
2—0
1. Vaessen J.—Frank Jr.
Stikstofbindingsbedrijf alhier, zijn zilveren jubi2—0
Gerards
herdenken.
2.
W.—Soons
Staatsmijnen
leum in dienst der
0—2
3. Lemmens J.—Welters G.
MUNSTERGELEEN
1—1
4. Bertram J.—Gerards E.
Wegens aanschafDe klokken luiden weer
2—0
5. Jongen J.—Kempeneers W.
fing van een sirene behoeven de kerkklokken
2—0
6. Bertram C—-Claessen Jr.
thans niet meer dienst te doen voor de alar2—0
7. Blokland C J.—Welters K.
armeering by den luchtbeschermingsdienst. Tot
8. Wetzels H. H.—Kempeneers A. 0—2
genoegen van alle parochianen luiden ze thans
11—6
weer voor de kerkdiensten.
gladheid
weg
van den
Ernstige val
Door de
kwam dhr. V. alhier te vallen en liep daardoor
een dubbele anr.ibreuk op.
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Indien U in één van bovenstaande vakjes bij her artikel,

waaraan U devoorkeurgeeft
advereen kruisje
een
en
met
uirknipf
tentie
ledige huls als drukwerk aan
ons adres inzendt-, ontvangt
U een blok van de gewenschte soort gratis!
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KERKRADE
OFFICIEEL NIEUWS.

MAASTRICHT

Ten gevolge der duisternis
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OPENSTELLING DISTRIBUTIEBUREAU.
Een eerlijke vinGouden oorbel gevonden.
der heeft dezer dagen bij kapelaan Hendrikx
Het distributiekantoor hier ter plaatse zal
een gouden oorbel gebracht, welke hij gevonden Dinsdag 24 December, evenals andere dagen geopend zijn van tien tot half een en van een tot
had. De verliezer kan hem daar terugkrijgen.
vier uur.
OPENSTELLING BURGELIJKE STAND
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand der
gemeente Kerkrade maakt bekend, dat zyn bureau op Dinsdag 24 Dec. des namiddags voor het
publiek is gesloten.
Toen dhr. V. D. Zondagavond op
Gevallen.
KANTOREN
zyn fiets naar huis reed, kwam hy te vallen OPENSTELLING GEMEENTELIJKE
Burgemeester en Wethouders van Kerkrade
over een draad, die de weg versperde. V. D. maakfe een hevige tuimeling «sn botste met zijn fiets maken bekend dat de gemeentelijke kantoren
op den grond. Hy bekwam een bloedneus en op Dinsdag 24 Dec. a.s. des namiddags voor het
verschillende diepe schrammen in zijn gezicht. publiek gesloten zyn.

SITTARD

BLAD

Kinderen, help moeder

mee, dan

krijgen jullie een aardige verrassing.
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Hoofdkantoor: van Aerssenstraat45
Den Haag, Tel. 552447
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gangers heeft gemerkt, voordat hij ze aanr
De gevolgen van de aanrijding waren
zettend. Eén der voetgangers, wiens idenl'
nog niet is kunnen worden vastgesteld,
~
gegrepen, een eindweegs meegesleurd en **jg;
slag dood. het stoffelijk overschot was
verminkt.
.^
Het andere slachtoffer, de ongeveer 40-i^,e
P. uit Heer, werd eveneens gegrepen en ter*
geslingerd en bleef hierna bewusteloos W-p
Vrij spoedig na het ongeval was geestelijk s
medische hulp aanwezig, terwijl de marecJ1
see het eerste onderzoek instelde.
t
Beide slachtoffers werden direct naar
berg overgebracht.
Bij informatie vernamen wij nog ke j,
ochtend dat P. nog steeds buiten bewustzijn j$
De identiteit van het andere slachtoffer
nog niet kimnen worden vastgesteld.
die daarover nadere inlichtingen zouden
e
nen verstrekken, gelieven zich in verbind'
stellen met den brigade-commandant va"
Marechaussee op den Scharnerweg.
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INBRAAK IN KLEEDINGMAGAZIJN VAN DEN
RIJKSSTEUN.
Kleedingstukken en schoeisel ontvreemd- ju
Een ergerlijke inbraak werd in den nach'. *.
Vrijdag op Zaterdag gepleegd in het
magazijn van den Rijkssteun in de Bogaar 0
sjraat. De inbrekers, die door het vernielen
$}
een paneel in de deur wisten binnen te drin»j|j,
hebben in het magazijn alles overhoop g
Als buit hebben zij zich de beste kleeding 51 ,aken en schoenen uitgezocht, welke bestemd j
ren voor de werkeloozen. Dat door deze
een groep van menschen wordt gedupeerd,
in de nijpende koude groote behoefte heD
aan kleeding en dekking, maakte deze
dubbel onsympathiek.
jl<
De recherche rekent derhalve dan ook "Pjef
Ier medewerking bp het onderzoek naar
dader.
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MHEER

Kerkdiensten
In verband met het a.s. K e r
c
feest en het 40-urengebed dat dan in de
rochiekerk alhier wordt gehouden zullen j(
kerkdiensten als volgt worden gehouden:
Kerstdag: Om 5 uur nachtmis gevolgd door '..
H. H. Leesmissen. Om 7 uur drie H. H.
ct
missen. Om 9.15 uur twee H. H.
waarna te tien uur de plechtige Hoogmis. Oö ,
deze H. Mis zal door het kerkkoor worden }j
zongen de vierstemmige mis genaamd
Mtin Natali Domini" van Pater Clemens o.l-v $t
Jos. Bendermacher, met orgelbegeleiding
organist Th. Janssen te Banholt. Des n
dags te'half 3 Vespers waarna om 6 uur L°
2e en 3e Kerstdag. De Ie H. Mis om 8 uü\jide plechtige Hoogmis om 10 uur. Des nam
dags Vespers om half 3 en om 6 uur Lof.
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Zondag
Collecte voor Licht en Liefde
in onze parochiekerk een preek gehouden
een blinden pater voor het blindenwerk h*"
<jit
en Liefde".
Tevens werd een collecte gehouden vP °u f ef'
liefdewerk welke de mooie som van 48-60
opgebracht.

’

ECKELRADE
TWEE MANNEN DOOR L.T.M.-BUS
dc '
i
Tengevolge
gladheid
van
de
ei
Ongeval
AANGEREDEN.
wegen kwam een dochter van dhr. S. alhie yer
EEN OP SLAG DOOD, EEN TWEEDE
haar fiets zeer ernstig te vallen. Zij l'eI ier
ERNSTIG GEWOND.
schillende wonden op aan hoofd en bcene" 1 „«
wijl
door de dokter ook nog en lichte »
Gisteravond tegen aoht uur is op den Heerderschudding werd geconstateerd.
weg nog net op het grondgebied der gemeente
Maastricht ter hoogte van de betonnen brug, een
MECHELEN.
ernstig ongeluk gebeurd, waarvan twee voetLauwerkrans.
De zangvereeniging »h a eti
leiding
krans"
onder
van dhr. H. Thiss
gangers het slachtoffer zijn geworden.
Heerlerbaan,
heeft
zich
in de enkele jaren 0 f
Er heerschte gisterenavond een Egyptische
groote
haar bestaan, reeds
bekendheid v? jt«I
duisternis op het oogenblik, waarop het ongeluk ven. Op 26 Dec. a.s. zal zij een grooteni <?0l !
avond organiseeren onder het motto:
gebeurde.
v*?
wils".
Teveus is de medewerking verkreg e n tc t'"
Het is mede daaraan te wijten, dat de chaufhet alom bekende „Valkenburgs
r>c JJl
feur van de L.T.M.-bus, dde den dienst MaasDen bezoekers en vooral den eereleden
tricht—:Vaals ondenhAudt, niets van beide voet- een genotvolle avond.
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LIMBURGSCH DAGBLAD

De lichamelijke opvoeding

MAASTRICHT

in

nieuwe banen
Een leerrijke dag in Roermond
OPIEIDINGSCURSUSSEN TE MAASTRICHT

EN TEGELEN.
ag algemeen bekend worden geacht dat
n sang van
Januari a.s. het gyninastiekonee n ruimere plaats op de lesroosters
en dan tot nu toe het geval is geweest.
,jg^lichamelijke
van de jeugd zal
k seholen meeropvoeding
worden lnzorg
besteed
itj
fi het devies der oude Romeinen: „Mens
C 0r
in een
«ri
u i , P°i'e sano", een gezonde geest
t{ s lichaam.
Pree kt vanzelf dat aan dc opvoeders en
d
n°eren andere eischen zullen moeten
len gesteld
5
dan in het verleden het geval
n
j daarom is het ten zeerste toe te juide aoce nten aan de opleidingscursus>Qn
"°r akle S te Maastricht cn Tegelen voor de
onderwijs belrokenen en belangstellenhiige ,"e Harmoniczaal te Roermond Maandag
en lezingen gaven, die cen duidewierpen op het gyinnastiek-onderwijs
°- at in de toekomst gegeven zal worden.
elangstelling voor deze lessen was bijgroot en de organisatoren mogen in alle

i

?
£..

!

'

I

.

.essen
i

en tevreden
ispecteurs

zijn.

van het L.O. hebben opdracht
Wet ingang van 1 Januari a.s. toe te
''de lichamelijke opvoeding op de L.O.1 in overeenstemming is met «Ie richlly'er deze materie uil gegeven vanwege het
ïn Jent. Dit beteekent' dat de eischen zijn
1 uur van klas 1 tot en met 3 en 2 X 45
1 voor de hoogere klassen. De lesroosters
I 0B«' en .h'ermede in overeenstemming te zijn.
H(r j.^etw'ijfeld zullen de eischen welke aan de
Cllten S este,(i worden in de toekomst vcrk f W Wor den. Er zijn richtingen die vakonwaarvan dc minste vakonder*Üs i'
vanaf het 6de en 7de leerjaar der
'% I ecr
in overeenstemming met de moreeV»
-'t r, arae der lichamelijke opvoeding is echter,
opvoeding een geheel vormt met de
11

.

'

rre vakken.

DE OPENING.
heer
J.
Voncken,
opende
W.
de vergadetin
1 een hartelijke verwelkoming en deelde
>\L, "at de heer J. Mooren, leeraar aan de
te Maastricht, tot zijn spijt verijj2o ra w as deze bijeenkomst by te wonen. Een
i»„ "°-er woord van welkom riep spreker toe
Ü0n ?en Bissch. Inspecteur in het Bisdom Roeren zeereerw. heer dr. van Nieuwenhoj
tttjl ye heeren inspecteurs van het L. O., den
Custers, lid van het Rijkscollege van AdLj. voor de Lich. Opvoeding in Nederland, de
rj
sleden van de Nftt n K Vcr v '■" on
Dd
aan de Gymnasia in Nederland, de diY, 1 IvmD n direc, i e s benevens het personeel
en Bi Jzo Tere Kweekscholen, de afW
>"
1, ngsbesturen vïin den R. K. O. B., dc hoofn
Personeel van Mulo-scholen en vau L.O.V),
n" Voorts de heeren Jos. Aarts uit Eindhov
ig e". W'aga, leeraar aan het Stedel. Gymnasium
laastricht en den heer P. Lamboo, leeraar
?*c h. College, Roermond.
"ij moeten ons, aldus spr., bij onze opleiding
e
L n leiden door de gedachten van het rijkscol" neergelegd in de z.g. richtlijnen, onderdee-
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VENLO
vermist
EEN ONGELUK WORDT GEVREESD
-Sedert Zondagmorgen, omstreeks 10.00 uur
°rdt hier ter stede vermist, dokter Oscar WolE*> een bekend geneesheer, wonende in het

.

alhier.
N a per auto een bezoek te hebben afgelegd
,J?'hapark
ïy'n schoonzoon, heeft de dokter dezen om-

*

11

naar zyn woning

..Vervolgens zou de dokter per aut naar z Ü n
in het Villapark terugkeeren. Hy
i'«denaarwoning
echter niet aangekomen, ofschoon de afCn d tusschen beide woningen slechts enkele
leerden meters bedraagt. Omtrent deze geriözinnige verdwijning tast men volkomen in

„

in

°

len van een rapport indertijd uitgebracht.
Overal rijst de vraag naar applicatie-cursussen,
waar dames en heeren onderwijzers hunne tekorten willen inhalen. Naast degenen die voelen voor
deze cursussen, staan vele jongeren, die hun studies willen uitbreiden of aanvullen met meer
algemeene grondige kennis van het vak en de
voorkeur geven aan het volgen van een 2-jarigen
cursus voor acte S. Zoodanige cursussen werden
opgericht te Maastricht en Tcgelcn, terwijl voor
Roermond plannen in voorbereiding zyn. Een
groot aantal belangstellenden volgt de lessen met
belangstelling. Met de hoop, dat de applicatiecursussen cn cursussen vak S. in Limburg voor
blijken.
de toekomst rijke vruchten mogen afwerpen, beBy'
het aanbieden der begrooting 1940 (op 8
sloot dhr. Voncken zijn toespraak.
November 1938) spraken B. en W. 't vertrouwen
LEZING VAN DEN HEER AARTS. uit dat de stad behoed mocht worden voor de
moreele en materieele ramp van een oorlogsDe heer Jos. Aarts, Eindhoven, docent der R.K. gruwel. Op 10 Mei 1940 is echter Nederland'in
Leergangen, hield hierna een lezing over de be- den oorlog betrokken en nog steeds bevinden wij
teekenis der lichamelijke opvoeding in het licht ons in oorlogstoestand. Hoewel de directe mateder psychologie.
rieele schade niet overmatig groot te noemen
De heer Voncken sprak cen hartelijk dank- is, zijn de gevolgen op velerlei gebied van beteekenis. Behalve, dat de direcle gevolgen voorwoord tot den heer Aarts.
Hierna begon onder leiding van dhr. Voncken ziening vragen, zijn de indirecte gevolgen vooreen les aan jongens van de hoogste klasse dei- loopig van nog niet te averzienen omvang. Op
Lagere scholen, gevolgd door een les aan de verschillende punten in de voorliggende begróoting komt dit tot uitdrukking. De reeds jaren
meisjes.
dekkingsmiddelen loopen in deze
De oefeningen werden goed gedaan en men kon onvoldoende
duidelijk constateeren, dat de jongens en meisjes omstandigheden nog verder terug, zoodat het toheel noodzakelijkerwijs nog onbevredigender
onder deskundige leiding zeer goed getraind wa- taal
geworden.
is
jonapplaus
beloonde de
ren. Een welverdiend
Zijn dan de voorloopige gevolgen van deze cagens en meisjes voor hun keurig werk.
lamiteiten voor de stadsfinanciën op geen enkel
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN punt opwekkend, toch mogen wij "iet nalaten
uitdruking te geven aan ons vertrouwen in de
PAEDAGOGIEK.
toekomst. Daarbij richt het stadsbestuur zyn oog
In den namiddag om half drie werden de lesseu op de .Voorzienigheid, Die leidt, waakt en been lezingen hervat. Ook nu was de belangstelling schermt en Die Maastricht onder de voorspraak
geer groot. Ook.Mgr. dr. van Gils gaf blijk van van de Sterre der Zee en Sint Servaas zichtbaar
zijn belangstelling. Wederom trad als spreker op heeft gespaard. De levenswil van ons volk heeft
dc heer Jos. Aarts, die thans cen inleiding hield in geenen deele geleden, neen, onder den druk
over de beteekenis der lichamelijke opvoeding in der gebeurtenissen is deze eerder versterkt
Nieuwe inzichten op maatschappelijk en dus ook
het licht der paedagogiek.
De lichamelijke opvoeding mag niet geïsoleerd op administratief gebied blijven zich met kracht
zijn, zij is een deel van de geheele opvoeding. aandienen en van stilstand is geen sprake.
Hoe ook de afloop van den oorlog zijn zal,
Het leven van den geest is in belangrijke mate men
zal zich hebben te realiseefen, dat vele van
lichamelijke
afhankelijk van de
gesteldheid. Spr.
ingevoerde veranderingen blijvende gede
thans
belichtte vervolgens de waarde van de lichame- volgen zullen
hebben. Al was vóór het uitbreken
lijke opvoeding, een en ander illustreerend aan van den oorlog
de 1 nieuwe gemeenschap reeds
van
de hand
voorbeelden.
voor een groot gedeelte voorbereid, het blijft de
Spr. behandelde achtereenvolgens de hygiëni- taak van het stadsbestuur ook de ontwikkeling
sche waarde der lichamelijke opvoeding, de psy- van het oogenblik nauwlettend te observeeren,
chologische en de waarde voor karaktervorming. waar mogelijk leiding te geven cn voor het
Spr. eindigde met den wensch, dat de lichame- mnntsehaopeliik welzij?' der burgerü tp wnken.
lijke opvoeding op de scholen die plaats zal krijWat dit alles voor de gemeente-financiën zal
gen welke haar. toekomt, tot heil van gezin en kunnen beteekenen is voorloopig nog een gesloKerk.
ten boek. Stellig staat echter vast, dat het finanDe heer Voncken sprak een hartelijk dank- cieele overheidsbeheer, immers gesteld op gewoord tot den inleider, wiens lezingen hij. een meenschapsbelangen, in belangrijk mindere mate.
een indirecte ombouw zal behoeven te volgen,
openbaring noemde.
Spr. verwelkomde vervolgens nog Mgr. dr. van dan buiten deze kringen het geval zal zyn; wel is
een uitbouw te verwachten, een uitbouw, waarGils en dankte hem voor zyn aanwezigheid.
voor
de fundamenten en het apparaat aanwezig
Tot slot van dezen welgeslaagden en zeer leer- zijn cn die, naar wy hopen, op deugdelijke grondrijken dag gaf de heer P. Lamboo, leeraar aan hel slagen zal zijn gebaseerd. Wanneer sociale en
Bissch. College alhier een zeer interessante les cultureele waarden de grondslagen der gemeen■met meergevorderden, beslaande uit leden van de schap zullen zijn, zal Maastricht er waarlijk niet
bekende Roermondsche Gymnastiek- en Athletiek- slecht voor staan.
vereeniging „Swift", die verschillende kampioeIn dit licht is de benauwenis van zichtbare
nen onder haar leden telt.
en geheime tekorten in de financieele stadsDeze les was zeer interessant en gaf den aanfinanciën met vertrouwen te dragen, hoewel
wezigen een goeden kijk op indoortraining.
B. en W. zich
verhelen, dat deze langzamerhand «oodaruge afmetingen gaan aannemen, dat inderdaad nog niet te zien is, hoe
in de ontwikkeling der verhoudingen wederom een"gezond financieel bestel zal zijn

-

,Wenschte resultaat opgeleverd,
hiermede heeft de commissaris van

gisteravond het navolgende politiebericht
„radio doen verspreiden:
22 dezer omstreeks 22 uur wordt verw'> Oscar K M. H. Wolters, oud 65 jaren, arts,
J?ende te Venlo.
meter, breed
C'Snalement: lang ongeveer 1.80gelaat,
donker
Postuur, vol gerimpeld
j,.d'haar,
snor.
donkere
k s ee ding: bruine gleufhoed, blauw gestreept
m bruine vischgraat-jekker, witte sokken,
rioc ZWar
*e schoenen.
ar
een bril met hoornen montuur,
W»i draagt
valscrj gebit. Hij bestuurde een vyfeen
""«rs ns donkerblauwe gesloten auto, merk Grap
Hw aige, gekenteekend P 788. voorzien van 4
/"eren. Grijze binnenbekleeding.
«itij! ax'le auto bevindt zich een bruin-lederen
1? n waarin doktersinstrumenten.
ongeluk wordt gevreesd."
iH([ 'neder die meent inlichtingen in verband
vorenstaande te kunnen verstrekken,
v
erzocht
zich ten spoedigste ten politiei
e'e
te vervoegen.
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VAALS
tienieuws. — Verschillende
niet
'

personen werwaren van
bezit
in het
wijl zy
'dentiteitsbewijs. Ook niet-behoorlijke afng der woningen was de oorzaak, dat er
«tik,mi
ele
Vooral
«3
Personen op den bon gezet werden.
vcrduistede
laat
ac
der
huizen
hterziide
%o
fc s soms te wensehen over. Eenige fietsers kreen «traatje wijl zy' van hun rijwiel gebruik
k,e n.
kregen
zonder belastingmerk. Verdervertegent«„i
het
waren
natuurlijk
Personen,
\n.
Wegers van het sterke geslacht, een proceszij een „kleine behoefte" maakten
Vaal
tir n de muren van huizen, hetgeen volgens polir °rdening verboden is.
echat>ssée.
De brigade Vaals marechausS ,hans
gebracht. By' dn
°P voIle sterkte
r
der bngaindeeling
d6s 8anisatie en de nieuwe
van
politiecorps
een
*erd Vaals bedacht met
0Mnt 'g man. Thans is zy compleet. De brigade.
k)\ commando van opperwachtmeester Jacobs.
«H ee wachtmeesters, Op 't Veld en Vaanhol!
i
' manschappen.

en

«cü

S^

.
«éè
V'

■
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ALFONS OLTERDISSEN HERDENKING.

In een Academische zitting zal de 75-jarige
geboortedag van Alphons Olterdissen z.g.
worden herdacht.
Hiermede zal ook in een officieele plechtigheid
de nagedachtenis van hem, die zooveel deed voor
Maastricht, voor de cultuur, de geschiedenis en de
taal van de oude Sterre-stad, worden geëerd. Na
de voortreffelijke uitvoeringen van den kemikken
Opera „Tryn", waarmede de Tooneel- en Zangvereeniging ,,Fons Olterdissen" hulde bracht aan
den grooten auteur, zal deze academische zitting
meer de figuur van Olterdissen belichten.
Na het dankwoord van dhr. Houx begaf het gezelschap zich naar de gang, die toegang gaf naar
de nieuwe vleugel, waar de Gouverneur het lint in
nationale kleuren doorknipte.
Drie leerlingen boden onder het opzeggen van
het traditoneele vers de schaar aan.
Vervolgens werden ververschingen aangeboden,
waarna de nieuwe gebouwen en de voor deze gelegenheid georganiseerde tentoonstelling van
werkstukken werden bezichtigd.
Zij zal worden gehouden op Zaterdag 28 December om 7 uur in de Redoute. Het voorloopig programma bevat een rede van Dr. Charles Thewissen, die spreken zal over „Olterdissen als Maastrichtenaar", een spreekbeurt van dr. Kats over
„Olterdissen als dialectschrijver", terwijl de secre.
taris van de Ver. tot Instandhouding en Bevordering van Limburgsche Dialecten, Harry Loontjcns,
uit het werk van Olterdissen zal voordragen.
Een eere-comité voor deze academische zitting,
waarop w;j nog nader hopen terug te komen,
wordt nog gevormd
Winkeldieven in actie.
Mevrouw S. die
Kerstinkoopen deed in een winkel in de Muntstraat, had haar beurs een oogenblik op den
toonbank laten liggen. Toen ze betalen wilde
was de beurs zoek
Oneerlijk personeel.
Mevr. L. liet haar handtaschje in de keuken achter. Toen zij het terugvond
was er een biljet van 20 Mark uit verdwenen.
De recherche, die een onderzoek instelde, arresteerde de dienstbode E. N., die van deze diefstal
verdacht werd.
Ruzie in 'n café.
Vrijdagavond kreeg V. ruzie
in 't café van H. V. aan de Wykerburgstraat.
De tegenpartij, eenige woonwagenbewoners,
gingen met groote heftigheid te keer. Toen de
ipolitie op het tooneel van den veldslag verscheen, werd het café volgens de regelen van

.

—

RECHTSZAKEN
RECHTBANK MAASTRICHT

—

In de gisteren gehouOngeval veroorzaakt.
den zitting van de Maastrichtsche Bechtbank
stond A. V. uit Schim mert terecht, die door
onvoorzichtigheid in de ondergrondsche werken
van een mijn, een ongeluk had veroorzaakt. Het
slachtoffer, de 19-jarige H. S., werd hierbij zoodanig verwond, dat hij een vinger van de linkerhand moest missen en gedurende geruimen tijd
zijn werk had moeten verzuimen. De Officier
van Justitie eischte 20 gld. boete of 20 dagen
hechtenis.
Geknoei met distributiebescheiden.
Verder
stond nog terecht W. uit Kerkrade, die met distributie-bescheiden geknoeid had. Hij htd op 'n
valsche aangifte een rijvergunning en benzinebons weten te bemachtigen en was bovendien gesnapt, terwijl hij er een dankbaar gebruik van
maakte. Verdachte, die verstek liet gaan, werd
valschheid in geschrifte ten laste gelegd en deswege eischte de Officier van Justitie 6 weken gevangenisstraf.
In beide zaken zal de rechtbank op 6 Januari
vonnis wijzen.
TWIST.
In den avond van den oden November was op
de Akerstraat te Spekholzerheide een
ernstige twist ontstaan, die gisteren in twee
zaken door de Maastrichtsche Rechtbank werd

—

berecht.

In de eerste zaak waren zes verdachten, vijf
mijnwerkers (waarvan er twee gedetineerd waren) en een koopman, die beschuldigd werden
van geweldpleging.
De officier van justitie eischte tegen drie der
verdachten (de twee gedetineerden en den koopman) ieder vier maanden gevangenisstraf; tegen
één hunner werd zes weken cn de twee andere
één maand geëischt. Het verzoek om invrijheidstelling werd afgewezen.
In de tweede zaak tegen een gedetineerde mijnwerker, wien poging tot doodslag subs. mishandeling werd ten laste gelegd, eischte de officier
van justitie vier maanden gevangenisstraf. De
rechtbank beschikte goedgunstig op het verzoek
om invrijheidstelling.
Uitspraken van Maandag 23 Dec.
Kerkrade,
gedetineerd, art. 249 Strafw.S.,
J.
boek, 4 mnd. gev.str. met korting voorarrest; H.
B., Voerendaal, gedetineerd, diefstal, 6 mnd. gev.str. met korting voorarrest; G. v. D., Voerendaal,
schuld-heling, 1 mnd. gev.str.; W. V., Heerlen,
gedetineerd, diefstal met braak, 6 mnd. gev.str.
Hieronder volgt de officieele mededeeling be- met korting voorarrest;
W. v. d. V., Heerlen, getreffende de Kerstgratificatie, welke dit jaar bij
art. 246 Strafwetboek, 1 jr. gev.str.
detineerd,
de W.I.M. zal worden gegeven.
met korting voorarrest waarvan 6 mnd. gev.str.
Elke arbeider, die op 20 December 1940 in voorwaardelijk.
dienst der W.I.M. is cn alsdan den leeftijd van
23 jaar zal hebben bereikt, zal, indien rdj sinds
1 Januari 1940 in dienst is geweest en in het
tijdvak van 1 Januari tot en met 19 December
1940 in totaal niet meer dan één maand verzuimd heeft, een gratificatie ontvangen van
zeven gulden vijftig cents. Wanneer hy later dan
RANSDAAL.
1 Januari in dienst is getreden of in het tijdWOENSDAG, Hoogfeest van Kerstmis; Nachtvak 1 Januari tot en met 19 December meer dan
5.30, daarna leesmis voor zal. Anna Dautéén maand niet gewerkt heeft, anders dan ten- mis om
zenberg-Kikken;
gedurende deze H. Mis wordt
gevolge van ziekte, ongeval of militairen dienst, de
uitgereikt; daarna weer een
Communie
H.
ontvangt hij drie gulden vijf en zeventig cents.
leesmis
voor
de
arme
zielen; om 9 uur twei
Voor de arbeiders van 18 tot en met 22 jaar leesmissen voor de afgestorven
familie Ramakersbedraagt de gratificatie respectievelijk zes gulSchaepkens;
Hoogmis
om
10
uur
voor Harry Laeden en drie gulden en voor de arbeiders, die
Vespers van Kerstmis.
ven;
3
uur
op 20 December 1940 den leeftijd van 18 jaar
DONDERDAG om 8 uur leesmis voor de panog niet hebben bereikt respectievelijk drie gul10 uur gest. jaarg. met assistentie voor
rochie;
den en één gulden vijftig cents.
en Maria Elirabeth
Joh.
Stef.
Bovendien zal aan de gehuwde arbeiders voor Schmeets; omBoshouwers
half 3 Catechismus; om 3 uur Lof.
ieder kind, waarvoor zü eezinstoeslag genieten,
VRIJDAG om 8 uur leesmis voor de parochie;
een bedrag van twee gulden vijftig cents wor- om 7 uur Lof.
den uitgekeerd.
ZATERDAG, feest van Onnoozele Kinderen;
te grondvesten.
De valide arbeiders in dienst van de W.I.M., om 8 uur leesmis voor de parochie; om 7 uur Lof.
Het is dan ook de zeer positieve overtuiging
wier arbeidsvoorwaarden geheel in overeen- Vanaf 6 uur gelegenheid tot biechten.
van het College, dat alleen een doorslaande
stemming zijn met die van de Collectieve Arhulp van het Rijk voor de financiering deibeidsovereenkomst in het Mynbedryf, vallen onoude tekorten en een zeer ingrijpende wijzider de regeling, welke voor de Staatsmijnarbeide financieele verhouding tusschen
net Ryk en de gemeenten in haa rgeheel een
ders geldt.
afdoende verbetering kunnen inluiden.
Bovendien zal over de beide Kerstdagen en
Eerst wanneer er een billijke tegenprestatie den Nieuwjaarsdag het loon worden doorbekomt voor de zelfbestuurskosten in breeden zin taald.
VOETBAL
en een herstel van het gemeentelijk belastinggebied zal de financieele structuur zoo zijn gefunONDERAFDEELING „LIMBURG”.
tlat een natuurlijke, op eigen verantwoorjef»r{.
2e Kerstdag geen wedstrijden.
aelykheid gebaseerde figuur zal ontstaan. De lasten voortvloeiende uit rijkstaken dienen voor
Men deelt ons mede, dat alle voor 2c Kerstdag
ryksrekening te worden genomen, waarbij het
vastgestelde wedstrijden van
N.VJ3. Ona.s.
begrip rijkstaak loyaal niet te eng mag worden GEEN BEURS OP KERSTMIS EN NIEUWJAAR. derafdeeling Liraburg, in verband den
met de weersgesteld; het terrein van het kennelijk gemeentede Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesteldheid zijn uitgesteld.
be a ? tin ggebied dient niet alleen in opzet, zalGedurende
Born en Maasbracht geen
Maastricht,
te
doch ook in uitvoering aan de gemeenten te wor- beurs gehouden worden.
den gelaten. Een stelsel van preventieve en reWISSELKOERSEN
gressieve maatregelen kan tegen ongewenschte
excessen waarborgen. De gemeente-financiën
NEDERLANDSCH CLEARINGINSTITUUT.
zullen dan in de toekomst vermoedelijk lagere en
langere conjunctuurgolven opvangen door een
Koersen voor stor's-Gravenhage, 23 Dec.
daarop ingesteld beheer, niet geremd door onnatingen op 24 December 1940 tegen verplichtintuurlijk opgelegde beperkingen, doch uit eigen
gen luidende in:
kracht, uit eigen economisch en sociaal weerCETINJE VAN DE BUITENWERELD
Reichsmarken 75.36. Belga's 30.1432. Zwitser
standsvermogen, reserves vormend in goede tijsche
francs 43.56. Lires 9.87. Deensche kronen
AFGESNEDEN.
den om in periode nvan laagconjunctuur zonder
36.40. Noorsche kronen 42,82. Zweedsche kronen
bovengemeentelijke hulp depressies te kunnen
Belgrado, 23 December (D.N.B.)
Als gevolg 44.85. Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42.
overbruggen.
van den zwaren sneeuwval is de vroegere hoofd- Tsjechische kronen (nieuwe schulden) 7.54. Dinar
Intusschen moet het gemeentebestuur bedacht stad van Montenegro, Cetinje, sinds 24 uur van (oude schulden) 3.43. Dinar (nieuwe schulden)
zyn op haar bovenomschreven taak, waarbij pode buitenwereld afgesneden.
4.23. Turksche ponden
Lewa 2.30. Pengoe
sitieve werkzaamheid naar vaste richtlijnen, als
(oude schulden) 36.519. Pengoe (nieuwe schulreeds vroeger ontvouwd, moeten leiden naar de ARNHEM VERKOOPT GROND AAN DE A.K.U. den) 45.89.
gewenschte financieele zelfstandigheid, opdat inIn de gisteren gehouden raadsvergadering van OFFICIEELE VALUTAKOERSEN NED.
derdaad kraohtig e ndoelbewust kan worden geBANK.
de
gemeente Arnhem is een voorstel van B. en W.
werkt aa neen gelukkige, op de aloude christe(23
Dec.).
om een gedeelte van de Kleefschewaard te verlijke sociale idealen gegrondveste toekomst
Valuta's (schriftelijke en tel. transacties).
Het college spreekt de bede uit, dat de oor- koopen aan de N.V. Algemeene Kunstzyde Unie,
New York 1.883/,.—1.88»/lf ,; Berlijn 75.28—
log spoedig tot een rechtvaardigen vrede moge aangenomen.
Brussel 30.11-30.17; Helsinki 3.81—3.82;
75.43;
Het voorstel strekte 23% ha. van dezen gegekeerd worden, stad en land moge gespaard
44.81—44.90; Zürich 43.63—43.71.
Stockholm
meentegrond
gulden
per
één
m2
aan
de
groote
tegen
worden van
rampen en de Voorzienigheid
Bankpapier:
Berlijn 75.19—75.34; New York
uit de tegenwoordige moeilijkheden goeds voor A.K.U. te verkoopen met het recht van den weg
Brussel 30.08—30.20; Stockholm
1.861/2—1.90%;
burgerij
verplichtingen
geheel
stad en
der
moge geboren worden.
of gedeeltelijk over te
r
Na dit interessant voorwoord volgt een over- dragen aan een op te richten N.V., welke de 44.70—44.94; Zürich 43. -9—43.75.
zicht over de cijfers van begrootingen en rekeverwerking van stroo beoogt.
ningen van de jaren 1936 tot 1941. Hieruit blijkt
MARKTBERICHTEN
dat de cijfers der inkomsten slechts zeer gelijdeR.K. VEILINGSVEREENIGING
lijk en in beperkten omvang stegen, de cyfers
BURGERLIJKE STANDEN
MAASTRICHT EN OMSTREKEN.
der uitgaven namen daarentegen zeer aanzienSITTARD.
lijk toe. Aan de hand van de twee uitersten zulVeiling van 23 Dec. Chichorei 17—20;
GEBOORTEN : Bernardina Theodora Maria, kool 1.60—4.20; Koolrapen 3—3.40; PreiBoerenlen we dit nader toelichten:
6—8
dochter van C. A. J. Eken-Janse; Johannes Hen- Peen (ongewasschen) 3.30; peen (gewasschen)
Begrooting 1941 inkomsten f5.869.145; rekedrikus Orphelina Gemrna, z. van H. Maas-Wolfs; 4—4.50; Witte kool 3.10; Spinazie 10—16; idem
ning 1936 f5.508.671; stijging in pet. C.5.
Uitgaven Begrooting 1941 7.038.940; rekening Maria Theodora, dochter van J. A. Molizg-Schur- blad 14—20; Spruiten 28—32; idem los 3—9; Sagers; Frans Joseph, zoon van M. Chr. van Mul- voyen 2—3.80; Schorseneeren 9—12; Uien dikke
1936 5.572.923; stijging in pet. 26.5.
Bestond in vorige jaren de mogelijkheid om ken-Tummers; Cfcarles Joseph Gerardus Maria, 4; Veldsla 10—21; Bloemkool 10—13.60; Selderij
door het opnemen van een post bijzondere rijks- zoon van P. J. H. Palmen-Frantzen; Mathilda Ma- export 10; Selderij binnenland 6—13.50, alles per
bijdragen en (indien dit nog niet voldoende was) ria Gertruda, dochter van J. F. Geelen-Jutten.
100 kg.
een post ry'kssteun aan noodlijdende gemeenten,
j.,
OVERLEDEN: Willems Hubert Nicolaas, 54
de begrooting sluitend te maken, dit is thans zoon
van J. Willems, echtgenoot van E. Houben,
niet meer geoorloofd. Hieruit volgt dat de be- Geleen;
Eijkenboom Johannes Hubertus, 18 j.,
grooting 1941 een nadeelig saldo van
f 1.552.740 mijnwerker, echtgenoot van Th. Kleijnen, Beek;
vertoont. Het totaal der tekorten is echter zooDINSDAG.
als nader uit de toelichting van B. en W blijkt Klimek Helena, 36 jaar, kloosterzuster.
.Zonsondergang
, 17.30
nog aanzienlijk hooger. Er zijn indertijd'in den
GEHUWD: Breukers Marie Willem Godfried,
Zonsopgang
9,50
Antonia,
drukker, met van Hommeien Maria
stryd om de financiecle zelfstandigheid
van de Linde
Maan op
5.27
14; Stevens Jan Joseph, mijnwerker, met
gemeente te redden stille
tekorten
door
Maan onder
15.19
75.
Gertruda,
Josephstr.
het dekken van de nadeelige saldiontstaan
Schrieurs
St.
van het Burgerlijk Armbestuur op de gemeentebegrooting
EERSTE KERSTDAG.
Zonsondergang
yan het jaar volgend op dat van het rekening17.30
jaar en door verschuiving van rente- en aflosZonsopgang
...»
9.50
smgslasten, welke tekorten volgens B. en W.
Maan op
6.41
kunn engestcld worden op rond f550.000. HierMaan onder
16.01
onder bereikt het totale tekort derhalve een beTWEEDE KERSTDAG.
R.K. LEERGANGEN.
drag van meer dan f2.000.000.
.Zonsondergang
17.31
t
Aan het slot van het voorwoord geven B. en Aan het Psychologisch-Paedagogisch-Instituut
Zonsopgang
950
W. nog een overzicht over de verschillende der R. K. Leergangen te Tilburg slaagden voor
Maan
op
7Jfl
Mej.
K.
hoofdstukken, waarop dit tekort is te herleiden,. het examen Paedagogiek M. O. A.:
Maan
onder
I6.50
Heer
Hoerop hopen wij nog nader Urug te komen.
en
de
Löhner te Heerlen
eerwaarde
(Gedeelt. gecorrigeerd). H. W. IL Vroom, S.J. te Maastricht.

—

—

Kerstgratificatie W.I.M.

KERKBERICHTEN

niet.

te Spekholzerheide
Het stoffelijk overschot van den winkelier
Dirk van Stokkum, wiens lijk in zijn woning
aan de Heiveldstraat te Spekholzerheide onder
verdachte omstandigheden werd gevonden, is
is door de Justitie vrijgegeven en begraven.
Tot dusverre is deze zaak niet tot klaarheid
gekomen. Verschillende omstandigheden wijzen
erop, dat misdaad in het spel moet zyn.
Op den middag van den dag, dat het lijk in den
gang van het huis werd gevonden, was van Stokkum naar Heerlen geweest. Hoe laat hy in zyn
woning terugkeerde Is nog niet met zekerheid
vastgesteld. De marechaussee zet het onderzoek
voort.

——

-

duister.

4 ingezien cen ongeluk wordt gevreesd heeft
gisteren den geheelen dag een uitget'.Politie
10
is er zelfs toe
Crge
onderzoek ingesteld, mendreggen.
Het onde* gaa n de Maashaven af te
g<C°ek heeft tot dusverre echter nog niet het

moeilijke tijden

VOOR HET JAAR 1941 KEN TEKORT VAN
RUIM 2 MILLIOEN GERAAMD.
Vertrouwen in de toekomst.
De gemeente-begrooting der gemeente
Maastricht voor het jaar 1941, die gisteren
in druk verscheen, levert geen gunstig perspectief op voor den toestand van het gemeentelijk huishouden. Het financieel tekort wordt
door B. en W. geraamd op ruim twee millioen gulden, terwyl hiervoor geen dekkingsmiddelen worden aangegeven. Toch is de
toon van de toelichting van algemeenen aard,
die aan de Memorie van Toelichting voorafgaat, niet somber, zooals hieronder moge

Het raadselachtige geval

Dokter Oscar Wolters

j'reeks 10.00 uur des avonds
yfe Goltziusstraat gebracht.

Het gemeentelijk huishouding

Ui

fFRCTK

ZE WORDEN ZELDZAAM
maar voor KERSTMIS

werden nog enkele van de
oude oer-degelijke

VICTORIA

electrische wasmachines
gereserveerd.

WIE ZAL ZE KRIJGEN?
HAAST U!
DE BESTE
GELDBELEGGING
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VOOR DE
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HUURKOOP
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Verse Groenten
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I Versche Visch—

Vandaag gevangen
morgen reeds voor den
verkoop
nog levende
RIVIERVISCH
alle soorten, alle
dagen V e r' S c h, aan
matige prijzen.
„DE MEIKERS"
Emmaplein 11, Heerlen
Telefoon 4614.
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MAT
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dat had, zou L misschien in
staat zijn, al Uw klanten en zakenrelaties op 1 Januari persoonlijk het
beste te wensehen. Voor U echter is
er een eenvoudiger middel om allen, die L wil bereiken dc hand te
drukken, n.1. door het plaatsen van
lis

-

—■

ÜMBÜRGSCH

DAGBLAD

HEERLEN

-

ASEPTA

Voor de baby's hebben
wij Rijno Tomaten Sap,
dit is pure sap, zonder
één enkele bijvoeging.
,,DE MEIKERS"
Emmaplein 11, Heerlen.
Telefoon 4614.

Calitroleum-emulsie,
forn. pap, Bordcauxsche
pap, kopersulfaat, loodarsenaat, uitvloeier,
sproeipompen, enz.
Tijdige best. gewenscht
LIMB. LANDBOUW-

iiflï

Maastricht: Akerstraat
No. 10, Telefoon 3175;
Heerlen: Esschenderw.

SYNDIKAAT

'n Goede Haard

2E KERSTDAG en
NIEUWJAARSDAG.
komt U bij deze koude
Entree dansen vrij.
goed van pas
I.ecst daarom wat onze
klanten zeggen:
„Dc bij U gekochte
haardkachel
brandt
H. S O'U R E N
alles, verwarmt uitHEERLERHEIDE.
stekend en is daarbij
uiterst zuinig."
Mevr. Brandser,

op

Dancing IRENE

Schaesberg.
U hem daarom
ook bij

SLIJPEN

Sinaasappelen en
Mandarijnen

ÊSP***"*'

-

Pianomagazijn
Johs. Laven
Valkenburgerweg 11

Heerlen Telefoon 4054

Ie klas piano's cn harVakkundig
moniums.
stemmen en repareeren
door geheel Limburg.
Steeds voorradig gebruikte instrumenten. "
Ook genegen te ruilen.

-

Opzetten v. Vogels
N 17

Mt

.

groote sorteering

KASTANJES.
LIKEUREN. BliCken ANANAS
SCHIJVEN en PERZIBlikken KERKEN
SEN en AARDBEIEN.
enz., enz.
,,DE MEIKERS"
Emmaplein 11, Heerlen. N.V.,KON,
Telefoon 4614.
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NEDERL ZOUTINDUSTRIE

KAMERAAD MOEDER
ROMAN VAN CHRISTEL BROEHL-DELHAES
51

te hebben, er niet voor was teruggedeinsd den
naam van haar vader door het sli.ik Ie sleuren,
was haar zenuwgestel enrstig geschokt. Romana
had daardoor en dubbele last op de schouders
gekregen. Thuis verpleegde zy het in ernstige
zenuwkoortsen liggende meisje; in de kliniek cn
voor het gerech' stond zij met ijzeren wilskracht
haar man terzijde.
De zaak was nog steeds niel opgehelderd. Dr.
Brenzel, een collega van Alk. dezelfde, die destijds in dc scène met Tiebruck in het laboratorium van jalousie wa* verdacht, deed mededeeIing van de geheim gehouden cn ongeoorloofde
vaccinatie der kinderen met de door Alk ontdekte entstof teaen kinderverlamming.
De president vroeg: U hebt dr. Alk nauwkeurig geobserveerd en u van zijn doen cn laten op
de hoogte gestold. Deed u dat, omdat u van de
onvolmaaktheid van het door hem gevonden
serum overtuigd was of... uit een soort naijver
ten opzichte van dr. Alk, die u, naar ik meen,
uit de gunst van professor Tiebruck trachtte te
verdringen ?
De oudere medicus, die een stillen, maar verbeten indruk maakte antwoordde:
Dr. Alk is een van die menschen. die hun
omgeving welen Ie verblinden. Dank zij zijn
zeldzame brutaliteit en onverschrokkenheid Hedaan.
Camilla wist' niet veel van 'hetgeen zich bui- lukten hem dingen, waartegen hii. normaal getenshuis afspeelde, Den zelfden avond waarop sproken, niet was opgewassen. Zijn ongeloofvij vernam, dat Alk. He man. die haar lief h««tte lijke wilskracht dreef hem tol daden, waarvoor
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(NADRUK VERBODEN)

De aanblik van haar bleek cn door de vele
emoties der laatste dagen v\at scherper geteekenu
gelaat greep hem etn oogenblik dusdanig aan.
dat zijn wraakgevoelens op den achtergrond
werden gedrongen. Met hetgeen hij aan Tiebruck
misdeed, trof hij ook haar. AN hij er ooit aan
bad getwijfeld dat Roman a haar man werkelijk
getrouwd, dan moest het hein nu
uit liefde had worden,
duidelijk
wel
dat hij zich vergist had.
Dit proces van Tiebruck trof haar midden in
het hart. Zijn eerste impuls was cteze: zich terugtrekken. Slaar reeds in de volgende seconde
werd deze goede gedachte verdreven door den
wensen om den man. die altijd zoo ver boven
hem had gestaan eindelijk eens klein en vernederd te zien!
Wederom was Tiebruck's foto in alle bladen
Ie vinden cn daarnaast zag men het portret van
Heinz Alk en van Erwin Westphal, wiens naar
door deze zaak opnieuw op aller lippen werd
gebracht.
Georg was onmiddellijk Uit de Rhön teruggekeerd. De aanklacht tegen ïyn vader trof hem
veel dieper dan men verwacht had. In deze, voor
hem zoo moeilijke dagen kreeg Günther Pastin g
volop gelegenheid zijn erkentelijkheid te toonen
voor hetgeen Goorg vroeger voor hem had ge-

AANGEBODEN]1

"

HEERLEN

volop verkrijgh. Verder i
DADELS, VIJGEN, ge- \
pelde HAZELNOTEN
en AMANDELEN. PA-

-

J

RAADHUISPLEIN
VOOR KERSTMIS
is d i t Uw spec. adres
PIERRE HANSSEN
Bleijerheidestraat No. 1
Telef. 2962.
Kerkrade
Mondharmonica's 20, 50
75, 90, 1.00, 1.20, 1.50,
1.75 tot 7.00 met handl.
Piano accordeons f 42.f 108.-, f 130.-, f 148.-,
f 165.-, tot f 400.-.
Knop accordeons, 3- en
4-rijig. in alle prijzen
en merken.
Inkoop van oude platen
tegen hoogste prijs

O^tV 1-

ADVIES-BÜR^

-

.

GEEN

inzake 50
kooper, en

MODERN HUIS
met tuin te koop gevr.
omgeving kom Heerlen,
Heerlerbaan of Molenberg. Br. m. prijsopg.
en ligging onder no.
S 111 Bureau v. d. Blad Iedere Maandag
maand van 4-a %(>)«*
Groene Kruis; «Ag

tegen dc hoogste prijs.
FA. J. ROOSENBOOM
SCHAESBERG.

WILT ü PRETTIG
VIEREV
Haalt
DAN MET GULPENER
BIEREN*
OELLERS W. KOENE N
in Café
ZUR STADT AACHEN 'T STAALWARENHUIS KERKPLEIN 14, ESSCHENWEG No. 119
HOENSBROEK
bij HARRY DIEDEREN Saroleastraat 3, Heerlen
HEERLEN.
Emmaplein 6. Heerlen

FEUILLETON

GEVRAAGD■
■

Wij kopen Uw oude
firamophoonplaten

(

een \ ieuujaarsannonce.
Geef ons heden nog l ir opdracht
[ zal tevreden zijn over 't resultaat.

' TE KOOP '

Eng. VAN OPPEN,
Olicaiolenstraal 28 Til. 4H7

-

■

MOOIE KAMER
te hu u.r. Dorpstraat
no 36 Heerlen-Palemig.

Alle VERZEKERINGEN
Heerlen

-

TE HUUR

a

ROMPELMAN
HEERLEN, TEL. 3854
t/o Tramh. Cardynaals.

-

"

a
V»
202.
Hgggirr.W-

*
Stoele^

WONINGEN

lm

ONDERDEELEN.
Koopt nu vóór alles
uitverkocht is.

É

WONING
gezocht te Heerlen,
modern ingericht, liefst
kom, huurpr. plm. f 35.
Brieven onder no. V 110
a. h. Bureau v. d. Blad.

CLIËNTEN

merk
vanaf f 2.35 tot f 17.50.
SCHAATSENBAND cn

GEVRAAGD

h

EEN VREDIG

WENSCHEN WIJ
AAN AL ONZE

Schaatsen
„Nooitgedagt",

SCHAATSEN

EEN VLIEGEND
TAPIJT

woningen!

NIEUWJAAR

-

Jonge Worteltjes, KastAndijvie, Kropsla, Brusvruchtboomcarbolineum
sels Lof, Spruitjes, Peterselie, Selderij m. gr., carmimuls, geen mineramuls, vloeimuls, pcPracht vul-Tomaten

*,
V
r/W
J&

i

3862

EN EEN VOORSPOEDIG

AKERSTRAAT No. 18a,
TEL. 4856 HEERLEN

■■■■■■■■

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
1941

TELEFOON 4120

1

te koop,

stenrade-l^^^--

I TELEFOON

KERSTFEEST

PERÉE
EM. Opticien

F. HUYf EN

FN SEN

"*£«!*

f iKSLjfc

!

——

VOOR KERSTMIS
koopjes, op ieder gebied
ZONDAG 29 DEC.
PIERRE HANSSEN
Bleijerheidestraat No. 1
in de zaal van
Telef. 2962
Kerkrade
Alt-tenoSaxaphonen
Sopraan-Baritons
ren
HEERLERBAAN Pathefoonplaten
JazzENTREE 50 CENT.
Compl. Bekkens
band
PRIMA ORKEST. en alle onderdeelen
voor ieder instrument.
Inkoop van oude platen
tegen hoogste prijs.

EEN VREDIG KERSTFEEST

eerlijk

gevraagd. Adres: Geer- Cobben
straat No. 81, Heerlen.

2E KERSTDAG en

*

GELEENSTR. 34 HEERLEN

Kenmerkend

I
BAL

\<T

; GEACHTE CLIENTÈLE
EN BEGUNSTIGERS

GOUDREINETTEN
en STERAPPELEN
van eerste kwaliteit.
STOOFPEREN
koken vuurrood, enz.
Verder
NIEUWE CITROENEN
3 VOOR 10 CENT.
Extra Moesappelen, ook
voor Appelbollen
2."> cent per kilo
,. D E MEIKERS"
Emmaplein 11, Heerlen.
Telefoon 4614.

HMBHMI

'&^t'

WIJ WENSCHEN ONZE

,

3862

ZAAL BOSCH

Geleenstraat 34 Heerlen Tel. 4120
-

TELEFOON I

voor een goeden bril is
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BOEKELO " HENGELO

wy', die er nuchter en zakelijk tegenover stonden, zouden zijn teruggeschrikt.
Nochtans slaagde hij meestal in zijn pogingen, nietwaar?
Ja, gaf clr. Brenzel met verbeten woede toe,
de hemel mag weten, hoe hy' het klaar speelde, maar het gelukte hem. Hoe zou het anders
mogelijk zijn geweest, dat hij professor Tiebruck
in zoo ruime mate voor zich wist in te nemen?
Hier vloog zijn blik even naar den verdachte
en op dat moment maakte de verbitterde trek
op zijn gelaat plaats voor eerbied en groole aanhankelijkheid. Dan verhief hij zijn stem weer:
Maar hoewel professor Tiebruck ten zeerste met Alk was ingenomen, zou ik er mijn hand
voor in het vuur durven leggen, dat hij Alk geen
vrijheden toekende, die hij niet zelf kon verantwoorden.
Op de publieke tribune hoorde men een onderdrukt gemompel. Romana luisterde met stralende oogen naar deze getuigenverklaring. Die dokter Brenzel. Alk had hem volkomen uitgeschakeld. Romana kende hem zoo goed uit den lijd,
dat zij zelf nog in de kliniek werkzaam was. Hij
was nooit cen op den voorgrond tredend talent
geweest, maar hij was een mau en een helper,
aan wicn cen zieke zich ten volle kon toevertrouwen.
Bij de verdere behandeling van de zaak legden echter ook dc andere doktoren, vrijwel zonder uitzondering voor Alk bezwarende verklaringen af en Westphal zag zich dan ook genoodzaakt den president-er op te at lendeeren, dat hij
het bewijs van de volmacht kon leveren. Tijdens
professor Tiebruck's verblijf in Königstein had
Alk hem een telegram van den volgenden inhoud gezonden:
..Kinderverlamming in kliniek uitgebroken.
.Verzoek toestemming tot vaccinatie."
Déze ontuilling verwekte een geweldige opschudding. Op de publieke tribune ontzag men
zich niet luid te spreken; hier en daar klonken
zelf* renige verschrikte kreten.

—
——
—

De president gebood stilte en wendde zich
daarop tot Tieibruck:
U hebt nooit over een .telegram van dr. Alk
gesproken. Hebt u dat inderdaad ontvangen'?
Ik 'heb nooit een telegram van dezen inhoud gezien.
Westphal trad waardig op de tafel der rechters toe cn daarbij boorde zijn blik zich in dien
vau zijn tegenstander.
Ik heb hier het bewijs, dal u hel wel ontvangen hebt, professor Tiebruck!
Thans echter mengde de Officier van Justitie
Waarom komt u nu pas
zich in het verhoor:
met dat belangrijke bewijsmateriaal voor den

—
—
—

—

dag?

—

Omdat ik deze troef pAs wikle uitspelen,
als ik alle meeningen had gehoord:
En het bewijs?
Er heerschtc een schier adcmlooze stilte in de
zaal. Aller oogen richtten zich op het stuk papier, dat Westphal nu ritselend open vouwde.
Men zag, dat het een telegram was en Westphal
las den inhoud met luide stem voor:
„Alles probeeren! Tiebruck."
Hii voegde er nog aan toe, dat dit telegram
op den 27sten Juni 's middags om 5 uur aan het
postkantoor te Königstein was afgegeven.
Tiibruck's verdediger teekéiidc onmiddellijk
Mijn cliënt ontkent ten stelligste
protest aan:
ooit cen telegram van deren inhoud of van welken anderen inhoud dan ook aan dr. Alk te
hébben verzonden.
Maar wc hebben toch het bewijs, repliceerHier hebben we het immers!
de Westphal.
Alstublieft, meneer de president, wilt u zoo goed
zijn u van d? echtheid te overtuigen?
Als professor Tiebruck ontkent ooit een
telegram te hebben gezonden zal moeten worden nagegaan hoc dr. Alk in het bezit is gekomen .van dit bezwarende bewijsmateriaal.
Dr. Brenzel vloog by deze woorden impulsief
van dc getuigenbank op en riep:
Ik zie er dr.
"Mk best voor aan, dat hij dat telegram aan zich
zelf heeft verzonden!

-

—

—

—

—

,

f 1''
!\
Ik heb u niets gevraagd wees
hem terecht, maar de interruptie had ,
blieke tribune weer zoovee} opwinding
zaakt, dat hij genoeg te doen had om
de noodige orde te scheppen.
Tiebruck's verdediger echter ging n
op dc verdachtmaking in.
i
Het was niet eens noodig, dat A'eK \f
gram zelf verzond; hij kan immers
hebben gehad!
n t i* 1*
Westphal protesteerde heilig:
\\(V
laaghartige insinuatie, meneer de
>o
(
acht een dergelijke opmerking niet
vC
Den president bleef niets anders
e ti.
brock's raadsman tot de orde te roeP e
deze vervolgde:
Dr. Alk wordt
als een fanatiek, voor niels
|
dicus. Reeds sinds lang zocht hy naar
legen een der meest gevreesde zi ek 'f.',),,
1
dei-verlamming. Wanneer hel hem
c ,.]
d.aarniee
zijn
lukt zou
de menschheid
zou hij haar niet alleen een zeer b
dienst hebben bewezen, neen, hij z°Ji ',
een beroemd man zijn geweest, riJ K >
wonderd en onafhankelijk.
l '1
Daarnaar streefde dr. Alk. Profess°
echter stond, ondanks al zijn res
2 in
talend van dr. Alk, nog steeds e0"'?,,* **W
c r
tisch tegenover de practisohe beleekeJ
y
volnia
f
hij
nog
niet
smetstof, welke
ue
Mede daardoor was er dr. Alk f rC ui
gen eens een proef te nemen. Zijn <*
zelfoverschatting en zijn zucht nafa n9l'cZ\ii
g»
eer hielpen hem over alle gewet
heen, hij besloot tot. vaccinatie oyer
verloor het spel!
i"' 11eli ,(;'
tep
Westphal ging er onmiddellijk
t
ia V
Dat klinkt inderdaad zeer *„_
maar u vergeet de beide telegrarnn
heeft volkomen correct gehandeld
prof. Tiebruck's toestemming te ver»
nadat hij een volmacht daartoe ha e V"
heeft hij een poging tot redding van
ondernomen*
_^
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TWEEDE BLAD

KERSTMIS

Priesterjubilea in het
Bisdom Roermond

.

,' .

00

zal dan, in dezen barren oorlogstijd,
tweeden keer cfe Kerstdageraad aaneri En zoo
vieren wij in Nederland voor
Cer sten keer den Kerstnacht te midden van
droevig oorlogsleed.
'lius meus es tu: Ego hodic genui lel
l]in
zoon zijt (lij: heden heb ik l' voortge-

l

'

"
"<>ht."

deze woorden van den tweeden psalm
«'»! de introïtus der nachtmis.
fi-i. van alle eeuwigheid
want de
Wl glieid is
heeft
een eindeloos „heden"'
Qa Vader Zijn eeniggeboren Zoon voortge-

——

, ' ""'

is dit ondoorgrondelijk Geheim, dat
I '"pp iet
is'.e voorwerp behoort te zijn van onze
(Cri S>c

aanbidding tijdens den heiligen nacht,
ari n (ie heugenis wordt herdacht van Jezus'
f °rte
uit den schoot der Moedermaagd- „in
I v
l|ftionde regeeringsjaar van Caesar Tibe'" a toen Pontius Pilatus procurator was van
J»de
"
Ij "et is dit laatste alovertrelïend feit, dat ons
oen-vou(.iige en toch verheven taal wordt verQ
'n dc eerste veertien verzen van het tweede
°°f(Istuk der Blijde Boodschap van Sint Lucas,
,'e eindigen met het lied, dat de Engelen zongen
n R
ethlehem's velden:
«Eere aan God in den Hoogc, op aarde vrede
menschen van goeden wil!"
a n goeden wil zijn suj, wanneer zij in geloo*e 'onderwerping de genade der geestelijke her0l'te aanvaarden, die het Kindeke Jezus ons
tit brengen als een heilige gave Zijner oneinl!?e goedheid.
£"- ziedaar meteen de drievoudige beteekenis
an het Kerstfeest: wij vieren heden de geboorvan den Zoon uit den Vader, naast die van
!t
Jesu-Kind uit de Moedermaagd èn die van
11
Godmcnsch in ons aller harten.
Daarom irekken wij in blijde opgetogenheid
'} de herders van Bethlehem naar de nederige
r '°be
ter aanbidding van den Heer!

.
.,
.

°

Wie dit meent, vergist zich deerlijk. Hij bedenke dat de afgrijselijke kindermoord, dien
Vondel in onsterfelijke verzen heeft bezongen,
nog geen jaar na de geboorte van het Goddelijk
Kind de moeders van Bethlehem niet onzegbaar
,\vee overstelpte.
Hij bedenke, dat reeds in de prille jeugd van
den Zaligmaker de slachting van Varus' legioenen in het Tcutoburgerwoud heel het Romeinsche Rijk in opschudding bracht.
En hij vergele niet, dat de leerlingen van den
Heer drie eeuwen lang te vuur en te zwaard
zijn vervolgd in heel den kring der landen, waar
Rome's heidensche beschaving oppermachtig
heerschle.
Neen. het is stellig niel de rust van het krijgsrumoer, het is niet de uitwendige vrede, dien
Christus zijn getrouwen heeft beloofd.
„Onomwonden heeft Hy het gezegd in" de
plechtige stonde na zijn opstanding: „Mijn
vrede geef Ik U, mijn vrede laat Ik U! Niet zooals de wereld hem geeft, schenk Ik hem aan U!"
Het is dus de vrede des harten, het is dè rust
der ziel, die de Zaligmaker heeft toegezegd aan
allen, die in onwankelbaar Godsvertrouwen Zijn
Kruis op hun schouders nemen.
Het is deze vrede, dien de Engelen toezongen
aan alle menschen van goeden wit. En het is
derhalve een uit onwetendheid ontsproten misverstand het daverend oorlogsgeweld, waarvan
dc wereld is vervuld, als een ontkenning van
's Heeren belofte te beschouwen of den EngeUnz.an.14 in den Kerstnacht te misprijzen als een
ijdelen klank van fraaie woorden zonder dieperen zin.
Integendeel, ieder Christen van goeden wil
heeft het juist in dezen woeligen oorlogstijd
kunnen ervaren, dat te midden van strijdgewoel
en krijgsgedruisch, te midden van leed en kommer, de blijde vrede des Heeren, „die alle begrip te boven gaaf' in 's menschen zwaarbeproefd hart blijft wonen en hem het lijden te
verzachten cn de smart der scheiding Ie verzoe-

.

ten vermag'.
Laten wij Katholieken van Nederland en Lim'ie deze drieledige beteekenis, die in de drie burg, daarom ook dit jaar Kerstmis vieren met
lf Ai■
-nissen wordt herdacht, ernstig en godvruch- een blijden geest en een opgewekt gemoed. En
vei weegt, zal den diepen zin van den Kcrst- als wij Ons Heer hebben ontvangen in de H.
ede ;.onder moeite weten fe doorgronden.
Communie, laten wij Hem dan vragen, dat Hy
»ant het is niet het einde van het wapen- do uren der beproeving wil verkorten en ons
AVe ''l, dal Christus aan de zondige wereld rien triomph van waarheid en gerechtigheid wil.
Pcf t verkondigd
geven, waarnaar het geteisterd Europa snakt.

v v-
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De Tweede Ronde

De Maasstuwen

De hoofdingenieur van den rijkswaterstaat in
de Kerstdagen zal de Tweede
het
arrondissement Maas. maakt bekend, dat er
inlerlmlp-inzaineling worden gehouden.
veel
kans is, dat de stuwen op de Maas, morgen,
Alen zou kunnen vragen waarom
de WinterDinsdag moeten worden geopend.
I. :l|> *w aanklopt, er is immers pas
een maand
♦erloopen. Er js maar één
antwoord: De te le-

Onmiddellijk na

nood is zoo groot.
Voor verdeeling in deze eerste maand van ondersteuning is achthonderdduizend gulden" vrij
Itgeven; de opbrengst van de eerste collecte
rp ikt op dezen grondslag voor amper twee maan(len toe.
En dan hebben de plaatselijke directeuren by
de toewijzing van den steun allen meer of mindcr nauw getrokken grenzen moeten trekken;
zijn voor December alle noodlijdenden zonder
m »nderjarigc kinderen bij voorbaat van steunVerleening uitgesloten, en van hen, die kinderen
kunnen voor het oogenblik lang niet
a'len geholpen worden.
?->) blijven uitsluitend op andere charitatieve
vereeniRingen
cn instanties aangewezen, wier
r °ei(l
gelukkig niet is gestaakt: is de Winterniet ook als een extra-tegemoet'Offling in bijzonder drukkende lijden mct zijn
xtl'u-zware lasten bedoeld'.'
-1 December ging de Winter in en deze liet
Zlol)
aanstonds als cen strengen heer kennen.
2'Jn
in een niet strengen winter de behoeften
f
ef| s
«root, bij vinnige koude wordt het tekort
an behoorlijke dekking en voldoende brandstof
ul) l)el
gevoeld en neemt dc behoefte aan v.oedSel toe.
f a «t dc tweede Winterhulpcollecte de eerste
8 overtreffen.
Uit zal zeker gebeuren, wanneer naast het ge,.el van christelijke hulpvaardigheid, dat het
"; ""'tfeest in alle harten sterker leven doet, de
°°rden kameraadschap en volksgerneenschap in
daad worden omgezet.
save zij mild, in ieder geval in Overeenmet het vermogen.
e
wijze geen collectant aan de deur en op
,,'
af.
en
hebbe z.yln gave voor de huisinzameling
f
Z'J' 1 gift
voor dc straatcollecte bij dc hand,
,.■
"oen om tijdverlies te voorkomen maar
tr wille van de collectanten die hun mooi
\v
* in een guur jaargetij doen.
ii

*°°

''ebben,

Spaansch dal uit isolement
Barcelona, 20 Dec. (DjN.B.) Benin volgend
jaar wordt de nieuwe tunnel geopend, die het
Aran-dal met dc rest van Spanje verbindt. Dit

dal is de bovenloop van de Garonne

*

'

'-

verbinding, waardoor vooral 'a winters het contact met het Spaansdie achterland zeer moeilijk
was. Daarom werden in 1929 onder de dictatuur
van Primo de Riyera de werkzaamheden voor
den bouw van een tunnel aangevangen, die een
lengte van 5150 M. heeft en in de nabijheid van
het plaatsje Villia begint Door den burgeroorlog is het werk onderbroken en vorig jaar in
versneld tempo hervat.

Examens
STAATSPRAKTIJKDIPLOMA.
Den Haag, 21 Dec. Geslaagd voor het staals-

praktykdlploma: G. H. M. Titulair, Blerick, J. G.
Wingen, Heerlen, .1. Th. Wijnands, Heerlen.
Beide laatstcn genoten hun opleiding bij Handelsschool „Studio" te Heerlen.

"

'

'

GELD EN GOED
NIEW
UW E FACILITEITEN VOOR DUITSCHNEDERLANDSCH BETALINGSVERKEER

—

Voor het betalings23 Dec (D.N.B.)
gebieden
>.ijnKt,tlr
niet de bezette Nederlandsehe
n
ingesteld.
meer faciliteiten
>
economische
".l"" "«''eelt de ryksriiinister van goederen,
die
van
lijst
bepaald,
M0 ',';
dat de
*ch s met „Devisenbescheinigung uit de heN'ederlandsche gebieden kunnen worden
Bovendien
K' kk en. aanzienlijk beperkt wordt.
V "fPaald, dat geen beperkingen meer bestaan
0o
"et overmaken van opbrengsten en renten.

.

'

"

VRIJSTELNGVAN WAARDE-VERMEERWINST OP

VOOR
DERINGSBELASTING
AANDEELEN

,

\;,n e

departement
tit ','nancien heeft bepaald, dat de waardeverzal zyn
W, 0ringsbelasting niet verschuldigd bij
ke
ververkregen
van
voordeel,
SP iin het
genoteerd worwelke
van
S
aandeelen
'K ,('r beurze te Amsterdam.

secretaris-generaal van het

'

,

-

Even kijken,
21 December, de kortste dag.
ik
dat
het vandaag
geloof,
op
aijn,
al
want
of ze
(Foto Weltbild)

Spaubeek, Spaubeek.
J. H. Huyben, Neer, pastoor Panningen, Pan-

heelemaal geen licht metr wordt

Een bede voor vrede

in

de

verhouding der volken en
voor den vrede des barten
in het jongste nummer van het weekblad van
De Nederlandsehe Unie Dubliceerl liet Driemanschap de navolgende Kerstboodschap:
„Terwijl dit donkere cn harde jaar ten einde
spoedt, nadert het Kerstfeest. Voor het eerst
sinds vele geslachten
God geve dat het ook
voor het laatst is in een onafzienbare rij van
jaren
beleeft ons volk ecu OOTlogskerStmis.
Ook in oorlogstijd blijft Kerstmis een vredesfeest. Zelfs al zouden óók in dezen Kerstnacht
dc wapenen der oorlogvoerenden niet rusten
zooals toch in menigen oorlog een overeenkomst,
die-een stukje christelijke traditie boven het geweid wist ie heffen, mogelijk was
dan toch
is in aller gedachten, op de slagvelden zoowel
als in de verduisterde landen, de vrede tegenwoordig. En vooral is dat in ons zoo vreedzaam
en vredelievend land. dal. zelf door den oorlog
overstroomd, den vrede toch niet alleen voor
zichzelf terugwenscht, maar vurig verlangt om
heel dc gemeenschap der volken van den oorlogsgeesel.en het schrijnende oorlogsleed vprlost te
zien.
Ook onze Kerstgroet is daarom een vredeswensen. En tweevoudig is de vrede, die ons daarbü' voor den geest staat. Wij denken inderdaad in
de eerste plaats aan het einde van den vrrschrikkelijken strijd, die Europa en de wereld verscheurt en vernielt, aan een staatkundigen, economischen en cultureelen vrede, die de landen uit
dc noodlottige wederzijdsche vernietiging terugbrengt tot samenwerking in een nieuwe
rechtvaardige orde, welker wijs cn weidseh uitgelijnd bestek den raaatschappelyken welstand
en het beschavingswerk der volken voor langen
tijd mogelijk maakt en verzekert.
Naar dien vrede zien wij allen verlangend uit.
Hem tot sland te brengen ligt niet in onze
macht. Het weinige, dat wij in ons bezette vaderland tol dien vrede kunnen bijdragen, zullen
wij naar beste krachten verrichten.
Daarbij stuwt ons de hoop, dat ons land cn
ons volk in de orde van samenwerking, die eenmaal
op den
en moge het spoedig zijn
wreeden strijd zal volgen, een eervolle plaats
zal hebben cn dat het aan de werken des vredes zal kunnen mede-arbeiden met talenten en
met energie, die de groote tradities van zijn verleden waardig zijn. Daartoe reeds nu de geesten
voor te bereiden, is een voorname taak, die De
Nederlandsehe Unie zich uitdrukkelijk heefl gesteld en die zij in het nauwe kader der mogelijkheden, door den bezettingstoestand en de
overheid omlijnd, naar best verinogen wil vervullen.
Daarnaast richt onze vredeswensen zich echter
ook op een anderen vrede, die niet van militaire op politieke beslissingen afhankelijk is.
maar als een innerlijk en persoonlijk goed door
ieder kan worden verworven, hoeveel strijd de
wereld ook vervult: den vrede, die het deel is
van hen, die van goeden wil zijn. Het is die innerlijke vrede, die ons in staat moet stellen, de
slagen van het lot met sterkte en met wijsheid
te dragen, haat te bedwingen cn rechtvaardigheid te beoefenen, te lecren uit de harde lessen
der geschiedenis, onze volksgerneenschap sterk
te maken en noch vijandschap, noch miskenning
te vreezen op den weg. dien de plicht ons
voorschrijft. Dien innerlijken vrede moge ons
volk behouden en versterken; hij is een hecht
anker in de stormen., die ons land hebben geschokt; hij is ook het beste fundament voor den
opbouw van een mturzamen en waarachtigen
volkenvrcde.

—
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Kindertoeslagen en

sollicitaties
Tegen

de toekenning van kindertoeslagen
werd voorheen nog al eens aangevoerd, dat deze
maatregel niet ten goede zou komen aan de
groote gezinnen.
Als argument werd dan gebezigd, dat bij sollicitaties de vaders van groote gezinnen tegen
de personen mct weinig of geen kinderen het
zouden afleggen.
Niet gedacht werd aan bedrijfsregelingen, die
'n groep van ondernemingen «ou omvatten en
waarbij de uit te belalen kindertoelagen in een
voor alle ondernemingen gelijke procentsgewijze
heffina over de totaalsom der uitbetaalde salariskosten en loonen zouden worden gevonden.
De instelling van zulk cen „compensatiekas" had
Keen riireclen invloed op het door de leiders van
ondernemingen te betalen loonbedrag en had tot
gevolg dat dc vader van een groot gezin op gelijken voet naar open posten kon meedingen als
alle andere vakgenooten.
>
In dc „Gemeenteraad", het orgaan van de Federatie van Vereenigingen van R. K. Gemeenteraadsleden in Nederland wordt er op gewezen,
dat art. 5 der Kinderbijslagwet voor de gemeenten de mogelijkheid openlaat om haar personeel
aan de werking van de .wet te onttrekken, door
voor dat personeel zelf een kinderbyslagregeling
in het leven te roepen.
Op zich niet» op tegen, wanneer de g*me»n-

telijke regeling minstens even gunstig voor de
betrokkenen is, als de wettelijke.
Nu merkt „De Gemeenteraad" op, d-.d de. gemeenten kunnen nagaan wat voor haar y o o i>
deeliger.is het personeel op <\en voet van
dc wet verzekeren bij cen der Kinderbijslagfondsen óf zeil' liet risico nemen, omdat een
klein aantal groote'gezinnen onder
hel personeel minder onkosten meebrengt,
zelfs bij een ietwat gunstiger regeling dan de
wet kent. "
Het „Huisgezin" leekent hierbij aan:
Ieder ziet
het gevaar gelehopen we
gen in de omstandigheid, welke we zoo juist
spatieerden, en die 'de gemeentelijke schatkist
het voordeeltje zou bezorgen,
voordeeltje,
want om beduidende sommen kan het niet
gaan.
Maar zóó zou in bepaalde gemeenten, waar
in de bestuurskringen een geest heerscht, die
het groote gezin niet zoo sympathiek beoordeelt, dat groote gezin het kind var, de rekening dreigen te worden!
Daarom zouden wij de Regeering dringend
in overweging willen geven, een zelfstandige
gemeentelijke regeling betreffende den kindertoeslag niet goed te keuren, wanneer deze
niet ten minste en voortdurend de gemeentekas op een gelijk bedrag komt te staan, als
het percentage, dat door de ondernemers in
de Kinderbijslagfondsen moet worden gestort,
zou meebrengen.
In ieder geval liever een minder gunstige regeling, dan de allergunstigste, waarvan dc vader van groote gezinnen nooit profiteert, omdat hij niet wordt aangesteld.

—

—
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De lotgevallen
van 500

een varken

pond

ningen.
.1. M. Kerckhoffs, Spaubeek, pastoor Hulsberg,
CLANDESTIENE VARKENSSLACHTING
Hulsberg.
Eenigen lijd geleden ontving de politic van
W. .1. Krijns, Limbrichl, deken Meerssen,
Wormervecr mcdcdeeling, dat een varken van
Mocrsscn.
A. .1. H. I.enders, Blerick, pastoor Maastricht phn. 500 pond vervoerd zou zijn, onder opgave,
(St. Joseph), Maastricht.
dat het hier om het vervoer van een fokzeus
.r. I'. .1. Naboen, Sevenum, pastoor .Maasbree, ging, hetwelk zou zyn toegelaten.
Het bleek evenwel, dat het varken vervoerd
Maasbree.
.1. C. Noterroans, Einighausen, pastoor Melerik, moest zijn met het oogmerk het te slachten. Na
een vrij uitgebreid onderzoek kon worden vastMeterik.
Gulpen,
Pinrkers,
oud-pastoor
.1. 11.
Asselt, gesteld, dat het varken van Purmerend, via Wormervecr en Krommenie werd getransporteerd
Gulpen.
L. II. A. Poels, Venray, pastoor Swarlbroek, naar L'ilgeest, waar het werd gebracht by een
veehouder, die voor het houden van varkens erSwartbroek.
kenning
bezat. Van Uitgeest ging men met liet
t H. .1. S. Terslappen. Neer, deken Echt, Echt.
A. J. H. Thywissen. Venlo. directeur R. K. varken naar Assendelft. Hier werd het dier de
vorige week clandestien geslacht, in strijd met
H.B.S. en Gymnasium, Maastricht.
de verordening op het slachten. Ongekeurd werd
25 jaar 8 April:
het vleesch naar Wormervecr vervoerd, waar
E. P. M. Asselbergs, Grubhenvorst, pastoor van
1.20 tot f 1.40 het pond werd verkocht.
By' het verder onderzoek kwam aan het licht,
Oostrum.
P. H. Driessen, Stein, directeur R. K. Revol- dat dezelfde veehouder uit het complot, reeds
kingsbureau, Maastricht.
eerder varkens clandestien had geslacht. Alleen
G. W. Gerris, Helden, pastoor Weert (Hushohet aan particulieren tegen zeer hooge prijzen
ven).
in Wormervecr werden reeds drie varkens buiH. .1. M. Gillissen, Rimburg, pastoor JBorgharen. ten de distributie om verkocht cn afgeleverd.
In totaal heeft de politie cen twaalftal ver.1. P. J. Gorissen, Kerkrade, pastoor Ringelrade.
.1. II. Halmans, Munstergelecn, pastoor Eckel- dachten gearresteerd. Het zijn een te Wormerveer gevestigde ongeveer dertigjarige slager B..
radc.
"'. .1. C. Huynen, Mheer, pastoor Ohc cn Laak. diens knecht, cen winkelier en eenige veehouK. C. Hutschemackers, Noorbeek, leeraar Rol- ders uit dc omgeving. Zij hebben zich schuldig
gemaakt aan koopen, slachten, verkoopen en ▼erduc.
varkens, subs. varkensvleesch waarA. II. .T. .1. Janssen, Roermond, pastoor Scharn. voerenzy van distribuüewet,
mee
de prijsopdrijving- en
de
S. B. E. M. .1. Janssens, Weert, pastoor Broekhamsterwet, de vleesohkeuringswet en 't slachthem.
.1. F. H. Poels, Venray, pastoor Venlo (H. Fa- verbod van varkens hebben overtreden.
Na' verhoord te zyn, zijn de verdachten op
milie).
vrije
voeten gesteld.
H. Th. H. Ramakers. Weert, pastoor Maastricht
Een hoeveelheid vleesch kon de ry'ksveldwach(St. Theresia).
ter uit Assendelft in de slachtplaats in beslag
H. M. II. Ileynen. Meerlo. leeraar Rolduc.
nemen.
Maastricht,
G. .1. II. Rosier,
pastoor Rotbem.
De koopers van het te dure varkensvleesch
.1. .1. Schulpen, Honstoren. pastoor Wylrc.
zyn eveneens strafbaar. De politie, die bekend is
A. M. .1. II. Smits. Amsterdam, leeraar Bolcluo. met
de namen van de koopers, heeft liet onderII. van de Riet, Sevenum, directeur Bisschop,
zoek op dit punt nog niet beëindigd.
Kweekschool. Venlo.
li. 1'. G. M. Verheggen, Buggenum, pastoor

’

Caslcnray,

Korte berichten

.1. Tli. Zegej-s, Grühbénvorst, pastoor Obbiebt.

Bij

Ruwe
handei

■ &\

verzacht en genees
Bij
Doos 30, Tube 45 et.

Apoth.

en

Drogistei

Nationaal Front
Bij besluit van den Leider van Nationaal
Front worden alle leden-landbouwers vercenigd
tot een vakgroep. Een leider van deze groep zal
nog nader worden aangewezen, terwijl met de
organisatie van dc landbouwersgroep is belast
Dr. B. J. C. te Hennepe, directeur der Rijksserum Inrichting te Rotterdam.
By besluit van den Leider van Nationaal
Front is tot lid van de Sociaal-economische Kamer benoemd de heer W. Groenevelt fe Schiedam.

Verbetering van woningen
Er wordt nog veel geschreven en gesproken
over woningbouw en woningverbetering. Nu de
tijdsomstandigheden moeilijkheden veroorzaken,
kan het zijn nut hebben, te wijzen op de piogelijkheid steun te verkrijgen van rijk cn gemeente voor het verbeteren van woningen en daardoor voor bewoning meer geschikt kunnen worden gemaakt.
Dc Nederlander brengt hieromtrent o.m. het
volgende in herinnering:

„De premie bedraagt één derde van de kosten
van verbetering. Aanvankelijk was het maximum
f 2o0.— per woning, waarvan twee derde te betalen door het Rijk en één derde door de gemeente; m het begin van 1940 is in verband met
de gestegen bouwkosten het maximum verhoogd
lot f320.— per woning, waarvan drie vierde
te betalen door het Rijk en één vierde door dc
gemeeente. Het maximum bedrag voor de gemeeente is dus f 80.— per woning gebleven.
Deze regeling heeft voornamelijk toepassing
gevonden in de gemeente Amsterdam, ferwyl
daarnaast tal van verspreide gevallen in kleine
gemeenten voor steun in aanmerking kwamen.
In totaal isi n 1939 premie verleend voor bijna
3000 woningen, waaraan door Rijk en gemeente
een bedrag van rond f450.000. is ten koste gelend, zoodat de gemiddelde premie slechts ruim
f 150. per woning bedraagt."
Op deze wijze kunnen woningen behoed worden voor verval en worden in een tijd, waarin
in verschillende streken een tekort aan woningen is, monumenten behouden, die anders verloren dreigen te gaan.

—

—

Het in hel
Rome. 23 December. (D.N.B.)
voorjaar door den Paus opgerichte inlichtingenbureau voor krijgsgevangenen en vermisten heefl

tot dusver, naar uit het Vaücaan wordt vernomen, vyftig duizend gevallen behandeld. Hel
betreft hier gevangenen van alle bij den oorlog
betrokken landen.
De nieuwe amNew-York, 23 Dee. (D.N.B.)
bassadeur der V.S. in Frankrijk, Leahy, is mei
zijn echtgenoote aan boord van den kruisen'
„Tuscaloosa" van Norfolk (Yirgmia) naar Lissabon vertrokken.
Washington, 23 Dec. (D.NBJ.
De secretarie
van Roosevelt, Early, heeft medegedeeld, dat de
president Zondag a.s. voor het Amerikaansche
volk een radiorede zal houden over den „linidigen
noodtoestand".
Berlijn, 23 Dec. (D.N.B.)
Naar wordt .tinomen, vervoert het KI.253 b.r.t. metende Cunardstootnscbip „Queen Marv", dat bij liet uitbreken van den oorlos naar New-York was gevlucht en daar maandenlang wis opgelegd, troepen tusschen Australië. Bonibuy en Egypte. Het
schip zou zes duizend man kunnen vervoeren.
Het schip is verbouwd om als troepentran
schip te kunnen dienen. Het is met camouflagekleuren beschilderd. Dc bewapening bestaat in:
stukken geschut van 15 cM.
Volgens een DosneiTokio, 23 Dec. (D.N.B.)
berioht uit Bangkok is vandaag het op 12 Juni
gesloten Japansch-Thailandsche vriendschapsverdrag formeel onderteckend.
Sjanghai, 23 Dec. (Domei.)
Admiraal Sjigelaro Sjimaida. De opperbevelhebber van dc Japansche vloot in de Chineesehe wateren, heefl
l>ekend gemaakt, dal de „vreedzame blokkade''
wordt uitgebreid tot Sjocrkoeng, Tilipakoc, Pakhoi met omgeving langs de Zuht-Westeli.jkc kusl
van de provincie Kwangtoeng. Het besluit is op
grond van militaire noodzaak genomen.
Stockholm, '23 Dec. (D.N.B.)
Naar Tcte
meldt, zij i. sedert het uitbreken van den oorlog
ongeveer 450 Zwcedsche zeelieden het slachtoffer van den oorlog geworden.
Oslo, 23 Dec. (D.N.B.) Hel Noorsche Roode
Kruis meldt, volgens „Aftenpostcn", dat het

—

NALEZING MET KANTTEEKENINGEN
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en stond

tot dusver slechts met Frankrijk in natuurlijke
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UITSPRAKEN TEN BEHOEVE VAN DE
In den loop van het jaar 1941 zullen de volgenWINTERHULP NEDERLAND
de ZJEerw. heeren in het bisdom Roermond hun
Mr. J. 1-inthorst Homan:
jubileum vieren.
aan onze sttamhoorigheid door de
„Bouwt
50 jaar*14 Maart:
Winterhulp".
„Maakt de Winterhulp sterk, opdat zij ander»
P. Brounts, geb. Maastricht, pastoor Beek, te
Beek.
Nederlanders sterk maken"
J. G. L. J. De Wever, Nuth, oucl-pasloor Jabeek,
Houthem.
,T. Ileynen, Buchten, oud-pastoor Meer, Susteren.
J. J. II. Sieben, Heythuysen, pastoor St. Ocliliënberg, St. Odiliënberg.
"I. M. Souren, Nuth, deken Weert, Weert.
A. Verstappen, Horst, oud-pastoor Meyel, Blerick.
W. J. Vorage, Kerkrade, pastoor Vijlen. Vijlen.
50 jaar 9 September:
P. .1. H. Jongen, geb. Schaesberg, oud-deken
Echt, Echt.
Mgr. dr. H. A. Poels, Venray. otid-hoofdaalmoezenier van Sociale Werken.
40 jaar 23 Maart:
van
M. .1. E. M. Beckers, gel). Waubach, oud-pastoor

HET VREDESIDEAAL

■,. ' den

WINTERHULPNEDERLAND

—
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timisbehoorendc

motorlankschip „Havboers".
te
Oslo. verloren is gegaan. De „Havboers" was
12.407 h.r.1. groot. 19 leden der bemanning zijn
om Itct leven gekomen. Hel schip voer onder

Britsche controle.

Bewaart deze
gironummers!
\Y

INTERHULP
NEDERLAND

Den Haag, no. 5553.
üa bank der Winterhulp Nederland
is aangewezen de Kas-Vereen. N.V.
Amsterdam No. 877.
Stort op 5553 of 877

Voor alle landgenooten een leven
zonder gebrek.
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Rapport van Graziani over den
Britschen aanval in Noord-Afrika
Hoe dapper de

troepen van den

Maarschalk Graziani heeft aan den Duce rap-

Duce streden

volhielden, maakte het voor tweederde gedeelte

port uitgebracht over de eerste phase van de der divisie mogelijk de linie van Solloem te bas-ei-

Surrogaten en
vervangingsmiddelen

DE LOONBELASTING
TABEL VOOR DE WEEKLOONEN

.

n ]ander '
Tegelijk met de publicatie van het besluit in- toegestaan, en de ongehuwden, die ge*
bebn
zake de nieuwe loonbelasting hebben we een tabel aftrek genieten en den leeftijd van
S) wie
afgedrukt, waaruit men kon aflezen welk bedrag ben bereikt) en Groep lil (werkne
van het maandloon zal worden ingehouden van kinderaftrek is toegestaan).
belaüÜ'
Waren in ons land tot voor korten tijd surro- een werknemer die geplaatst is in Groep I (ongehuwden, die geen kinderaftrek genieten en nog
Daar ons gebleken is, dat er groe eenS de
gaten en vervangingsmiddelen betrekkelijk zeldniet den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, [ stelling voor bestaat, geven we hier
zaam, de oorlogstoestand met de daaruit voort- Groep
II (gehuwden, wien geen kinderaftrek is belastingtabel voor de weekloonen:
vloeiende schaarschte aan vele artikelen, heeft
het aantal surrogaten aanmerkelijk doen toeGroep Groep
Groep III ingeval van kinderaftrek voornemen. Dit bracht voor den keuringsdienst van
8
7
No.
Weekloon
I
3
4
9
6
waren, die o.a. belast is met de dagelijksche
II
1
2
kin d.
kind. kind. kind. kind. kind. kind. kind. kind. kina.
controle op- alles wal voor menschelijke consumptie wordt verkocht, een enorme hoeveel__—
11.10— 12.00 0.30
1
heid werk met zich mede.
-i12,00— 13,50 0,39
2
Ir. J. Straub, directeur van den keurings13,50— 15,00 0.45
.3
dienst voor waren te Amsterdam, heeft hier4
15,00— 16,50 0,66
over een en ander verteld aan cen verslaggever
„
____——
16,50—18,— 0,75
5
van het AN.P.
__-_
18,00—
0,39
8
19,50 0,93
De nieuwe in den handel gebrachte surro19,5021,—
1,14 0,54
7
x__
gaten
bepalen zich vrijaldus Ir. Strauh
.—
8
21.00— 22,50 1,23 0,63 0,30
wel uitsluitend tot genotsmiddelen, en wel in
8
22.50— 24,00
-r1,44 0,81
0,45
hoofdzaak tot koffie, thee, specerijen en citroen1
24,00— 25,50
10
1,56 0,90 0,54
sap.
0,39
11
25,50— 27,00 1,80 1,08 0,72
-*
Voor voedingswaarden bestaan geen surro27,00— 28,50
-12
1,92 1,20 0,81 0,45
gaten. Vet is vet en koolhydraten zijn koolhy0,30
13
28,50— 30,00 2,19
1,41 0.99
0,63
___—'—,«.
draten. Smaken zyn na te maken, voedings2,31
14
0,39
30,00— 3(1,50
1,50 1,08
0,72
"""
31,50—
waarden echter niet.
33,00
2,61
1,29
15
0,90
0,54
1.74
Vóór 10 Mei waren de surrogaten, welke in
16
—■—.—
33.00—34,50
2,91
1,95
1,50 1,08
0.72
*den handel werden gebracht, allen vastgelegd
17
34,50—36,00 3,09 2,07 1,62 1,20 0,81 0,39
"
*>
,in Koninklijke Besluiten. Deze K.B.'s beston18
36,00— 37,50 3,45 2,31 1,86 1,41 0,99 0.45
volgend
den o.a. uit het
artikel:
19
37,50— 39,00 3,69 2,46 1,95 1,50
1,08 0,54
" ->
3ö,0O— 40,50 4.08 2,73 2,19 1,74
20
>
vWaren, die in eigenschappen of uiterlijk ge1,20 0,63
lijken op één der w-aren in een der voorafgaan40,50— 42,00 4,32
21
0,72
1,86
1,41
2,88 2,31
42,00— 43,50 4,71
3,15
de artikelen (van het K.B.) genoemd en ten
2,5S
1,95
22
1.50 0,81
" **■
doel zouden kunnen hebben deze te vervangen,
23
43.50— 45,00 5,25 3.51 2,73
0,30
2,07
1,62 0,90
__"—
45,00— 46,50 5,49 3,66 2,88 2,31
moeten worden aangeduid overeenkomstig hun
24
1,74 0,99 0,39
46,50— 48,00 6,06 4,05 3,15 2,46
samenstelling en mogen niet dan met overheids25
0,42
1,08
1,86
" >
toestemnüng en onder door de overheid te stel48,00— 49,50 6,39
26
4,26 3,33 2,58
1,95 1,14 0,45
"
len voorwaarden worden aangeduid met namen,
27
.49,50— 51.00 6.96 4.65 3,66 2,73 2,07 1,20 0.51
51,00-- 52,50
waaruit den aard cn dc samenstelling niet of
28
7,29 4,86 3,84 3,00
2,19 1,29 0,54
■->
52,50— 54,00 7,95 5,31
29
niet voldoende'bly'ken".
2,31 1,41 0,63
4,05
3,15
"
54,00— 55,50 8,31
Hierdoor moet de tekst van het etiket zoo
30
1,50 0,69
5,55 4,44
3,33
2,46
31
55,50— 57,00 8,94
zijn, dat het publiek weet wat het koopt. Boven.5,97 4,65 3,51
2,58 1,62 0,72
dien verschaf het den directeuren der keurings32
57.00— 58,50
9.63 6,42 5,10 3,84
2,88 1,68 0,81
58,50— 60,00
33
diensten ook thans nog de gelegenheid nieuwe
9,93 6,63 5.31 4,05 3,00 1,74 0,84
60,00— 61,50 10,62 7,08 5,55 4,26
31
surrogaten onder hun controle te stellen.
1,86 0.90
3.15
61,50— 63,00 10,92 7.29 5,97 4,44 3,33 1,95 0,93
35
Slechts voor koffie- en theesurrogaten is een
"
36
63,00— 64,50 11,61 7,74 6,18 4,86
nieuwe verordening afgekomen, welke echter
3,51 2,07 0,99
37
64,50—66,00 11,97 7,98 6,63 5,10
geringe wijzigingen vertoont. De overstelpen3,66 2,19 1,08
" >
38
66,00— 67,50 12,60 8,40 6,87 5,31
de hoeveelheid surrogaten van dit soort maakte
3,84 2,31 1,14
67,50— 69,00 12,96 8,64 7.08 5,55
39
een aparte regeling noodzakelijk.
4.05 2,37 1,20
69,00— 70,50 13,62 9,09 7,53
40
-*
4,26 2,46 1,29 0,30
Het is meer een kwestie van aanduiding, dan
5.97
41
70.50— 72,00 14,31 9,51
2,58
1,35 0,33
7,74
6,18
4,44
van samenstelling
aldus Ir. Straub. De fa" >
42
72,00— 73,50 14,61 9,75 8,19 6,42
4.65
2,73 1,41 0,36
brikant is vrij zün surrogaat te maken uit stof43
73,50—75,00 15,24 10,17 8,40 6,63
s
5,10 2.88 1,44 0,39
fen, welke hem goeddunken, mits zij maar niet
~
44
75,00— 76,50 15,60 10,41
5,31
1,50 0,42
schadelijk zyn voor den verbruiker. De keu>
8,64
3.00
7,08
45
76.50— 78,00 15.93 10.62 9.00 7,29
ringsdienst waakt voor dc volksgezondheid, let
5,55 3,15 1,62 0,45
" «46
78,00— 81,00 16,23 10,83 9,51 7,74
5,76 3,33 1,74 0,54
op de (maliteiteischen, welke de wet aan sommi47
81,00— 84,00 17,28 11,52 10,17 8,19 .6,42 3,84 2,07 0,81
ge artikelen stelt en moet er bovendien voor
>
48
84,00— 87,00 18,27 12,18 10,62 8,85
zorgen, dat het publiek in den waren zin van
6,87 4,20 2,31 0,99
■>
"
-_.
49 .87,00— 90,00 20,25 13.50 10,83 9,30
7,29 4,65 2,58 1,20
het woord geen knollen voor citroenen" koopt.
—>
50
90.00— 93,00 21,24 14,16 11,52 9,96
7,74 5,10 2,88 1,41 0,30
Tegen misleiding van het publiek treden de
93,00- 96,00 22.23 14,82 12,18 10,41
51
8,19 5,55 3,15 1,62 0.45
keurmeesters zeer streng oj.-.
"
52
96.00— 99,00 23,22 15,48 12,84 11,07
5,97 3,51 1,86 0,63
8,64
Merkwaardig is het, dat het publiek ondanks
53
99.00—102,00 24.24 16,17 13,50 11,52
9,30 6,63 4,05 2,19 0,90
de schaarschte toch weinig gebruik van surro54
102,00—105,00 25,23 16,83 14,16 11.76 9,75 7,08 4,44 2,46 1,08
gaten maakt; weinig in den zin van veel minder
65
105,00—108,00 26,22 17,49 14.82 12.18 10,17 7,53 4,86 2,73 1.20
dan verwacht werd. Zoowel de fabrikanten als
56
108,00—111,00 27,21 18.15 15.69 13,05 10,62 8,19 5,55 3,15 1,62 0,45
de winkeliers is de verkoop tegengevallen.
57
111,00—114,00 28,20 18,81 16,17 13,50 10,83 8,40 5,76 3,33 1,74 0,54 -" ->
Vrijwel alle surrogaten, zoo verzekerde Ir.
58
114,00—117,00 29,19 19,47 16,83 14,16 11,52 9,09 6,42 3,84 2,07 0,81
Straub, zijn binnenlandsch fabrikaat. Het bui59
117.00—120,00 30,18 20,13 17,49 14,82 12,18 9,75 7,08 4,44 2,46 1,08,-1
tenland voert thans op dit gebied vrijwel niets
60
120,00—123,00 31,17 20,79 18,15 15,48 12,84 10,41 7,74 5,10 2,88 1,41 0,30
in.
123,00-^-126.00 32,22 21,48 18,81 16,17 13,50 10,83 8,40 5,76 3,33 1,74 0,5*
61
Uit het feit, dat de keuringsdienst van waren
te
62
126,00—129,00
koop
33,21 22.14 19,47 16,83 14,16 11,52 9,09 6,42 -3,84 2,07 0,8j
de
aanmag
ingrijpen,
slechts
wanneer
63
129,00—132,00 34,20 23,80 20,13 17,49 14,82 12,18 9,75 7,08 4,44 2,46 1,0» 00
geboden artikelen of .schadelijk voor de gezond132,00-135,00 35,19 23,46 20.79 18,15 15,48 12.84 '10.41 7,74 5,10 2,88 1.4»
64
heid zijn of dc etiketten den inhoud onjuist vernielden, volgt, dat hij niet kan optreden legen
'het in den handel brengen van chemicaliën,
kunstmiddelen, die bijvoorbeeld worden aangeboden om het quantum van voedingsstoffen te
INTERVIEW MET DEN DIRECTEUR VAN
DEN KEURINGSDIENST VOOR WAREN TE
AMSTERDAM

operaties tusschen Sidi el Barrani en Bardia, ken.
meldt Stefani uit Rome.
De Cyrecnsche divisie kon zich beter aan den
druk van den vijand onttrekken, maar zij kwam
Hy' verklaart, dat na de verovering van Sidi el zeer
vermoeid fc Halfaya aan.
Barani de voorbereidingen met het'oog op een
Op
den avond van den 12den December trachtte
verdere ontwikkeling der operaties tegen Marsa de gepantserde
voorhoede van den vijand, terwijl
Matroe in gehoorzaamheid aan de instructies van de laatste verdedigers
van Sidi el Barrani en
zijn
begonnen.
den Duce
Inderdaad gedoogden Maktila, die sedert drie dagen omsingeld
waren,
ds slaat van de verbindingen tusschen de grens met hun laatste krachten verbitterden
weerstand
Cyrenaica
van
en Sidi cl Barrani, benevens het
den rechtervleugel van onze Iroepen van
bijna volstrekt gebrek aan water in het bezette boden'
Halfaya op te rollen.
gebied geen onmiddellijke voortzetting van het
Den 13en, 14en en ióen werd er hardnekkig geoffensief. Na de verovering van Sidi cl Barrani streden in de streek
van Halfaya,
Omar, Camoest men terstond een aanvang maken met den puzzo en Solloem, waar de troepenSidi
van
bouw van een aquaduct en een weg van 120 K.M. Berganzoli een krachtigen tegenaanval generaal
deden en
van Capuzzo naar Sidi cl Barrani. Tegelijkertijd er in slaagden
het gevaarlijke binnendringen van
ging men over tot concentratie van troepen, den vijand te beletten. Deze streefde er naar door
strijdmiddelen en diensten als voorbereiding tot onze gelederen
heen te breken en deze af te scheihet offensief. Met het doel de transportmiddelen den van de versterkingen
van Bardia. Op den
te sparen legden eenheden afstanden van vele avond
van
den
15den
trokken
alle troepen van
honderden kilometers af.
generaal Barganzoli in volmaakte orde op Bardia
Begin December was de organisatie grooten- terug, terwijl
nieuwe gemechaniseerde colonnes
deejs voltooid, waarbij moeilijkheden van alleroprukten
cencentrisch
naar Solloem Gabraba,
lei slag overwonnen waren. Het aquaduct, een Faizes
Sidi Omar en één groep reeds verscheen
indrukwekkend stuk werk, dat in recordtijd en te SidienAzez.
De troepen van generaal Berganmet recordtechniek gebouwd was, bracht van 3 zoli bjeden
thans nog te Bardia heldhaftig tegenDecember af 335.000 liter water per dag naar stand aan den
vijandelijken aanval.
Sidi el Barrani, terwijl de werkzaamheden aan
den weg zeer gevorderd waren. In de depots van
Om zich een volledig beeld van den slag te
de. voorhoede waren reeds levensmiddelen en
maken moet men rekening houden met het
munitie geconcentreerd. Alleen ontbraken nog
optreden van vloot en luchtmacht van den
volkomen dc gemechaniseerde vervoermiddelen.
vijand. Eerstgenoemde opereerde langs de
Intusschen verrichtte onze luchtmacht cen
stelselmatige vernietigingsarbeid in de linies van
kust van Bardia en Solloem en deed voort.Ie achterhoede en de vijand deed desgelijks, want
durend aanvallen op onze colonnes. De vijanhjj concentreerde zijn aanvallen op de Italiaandelijke luchtmacht, die blijkbaar door nieuwe
waren,
sche bases, die ver naar achteren gelegen
eenheden versterkt was, bestookte voortduvooral op Benghazi. Met het doel den weerstand
der vijand te peilen en zijn kracht te verkennen,
rend onze colonnes onder het marcheeren,
doorzochten dc vooruitgeschoven Italiaansche
de centra van den tegenstand onzer troepen,
troepen het terrein voor de opstelling en gingen
Bevechten met gemechaniseerde strijdmiddelen de achterhoede, de vliegvelden en de versterkingen van Tobroek en Bardia. Als gevolg
aan. Op deze wijze kon men in de actie yan de
tegenpartij een toenemende stoutmoedigheid convan ongunstige weersomstandigheden was de
sfateeren, hetgeen omstreeks 19 November culItaliaansche luchtmacht niet in staat zijn gemineerde aan het front van de afdeeling, die onheele kracht in te zetten. Toch leverde de
der bevel van generaal Maletti stond.
luchtmacht een gevecht van groote stoutmoeopstelden
volgens
Terwijl groote eenheden zich
digheid en zy zaaide dood én verderf onder
het plan van den aanstaanden aanval op Marsa
Matroe zend maarschalk Graziani voldoende stukde vijandelijke colonnes.
ken geschut naar de punten van vertrek, n.1. HalDe bommenwerpers maakten 900 vlieguren, de
faya, Labia en Sidi el Barrani teneinde de colonnes bij hun opmarsen te beveiligen tegen eventu- jagers 1300. De luchtmacht wierp 13.000 bommen
met cen totaal gewicht van ca. 2000 ton; 17000
eele vijandelijke aanvallen op hun Zuidflank.
Intusschen nam de luchtverkenning sedert be- mitrailleursehoten werden afgevuurd. Het aantal
gin October voortdurend concentraties van strijd- neergeschoten vijandelijke vliegtuigen bedroeg
krachten en -middelen in de streek ten_ Oosten stellig 42 en waarschijnlijk nog 20 meer.
van Marsa Matroe waar. Deze concentraties konHet is beslist voorbarig voorspellingen te
den toegeschreven worden aan het voornemen
uiten over het verloop van een dergelijken
zich met kracht tegen het verwachte Italiaansche
indrnkwekkenden strijd waarin de vijand zijn
offensief te verzetten.
beste troepen uit vier contingenten geconcenBy cea poging tot cen nachtelyken aanval op
treerd heeft. Op dit oogenblik kan men evenonze divisie Cyrene te Alam Rabia viel 7 Decemwel reeds zeggen, dat als de gepantserde diber een gevangene in onze handen, die verklaard
visies 12 dagen na het begin van het offensief
dat over een dag of tien een aanval op de Italiategengehouden worden bij de Porto Bardia,
nen- ontketend zou worden. Deze tijding werd
dit uitsluitend toegeschreven moet worden
niet in den wind geslagen en men bracht haar ter
aan den moed der Italiaansche soldaten te
kennis van de legerleiding, die alle troepen in
land en in de lucht, die den vijand heldhafstaat van alarm bracht.
tig het hoofd wisten te bieden en zich lieten slachten zonder zich te sparen.
In den loop van den 8sten kreeg maarschalk
Graziani na verschillende symptomen het
Nogmaals bevestig ik categorisch, vervolgt maargevoel dat de vijandelijke aanval ophanden
schalk Graziani, dat een ieder hier tot de grenzen
was. Hij hernieuwde de waarschuwing en de
het mogelijke zijn plicht gedaan heeft. Zelfs
yan
tich
aansporing aan de commandoposten
geindien het aantal dergenen, die het ongeluk hadreed te houden en de aanval, zoo deze zich
den gevangen genomen te worden, hoog is, mag
voordeed, het hoofd te bieden. Men deed
dit geen aanleiding zijn om aan hun moed te twijook het noodige om over massala deelname
felen. Zij boden verzet met den wil om stand te
van de luchtmacht te beschikken. Een verrashouden tot het einde. Tegenover deze feiten zijn
sing was das onmogelijk, zoo verklaart maarde onwaardige beweringen van de buitenlandsche
schalk Graziani. Iedereen was op de hoogte
propaganda slechts een leugenpak, dat hun tot
van den vermoedelijken vijandelijken aanval,
schande strekken, die ze wagen neer te schrijven vengrooten.
op deze wijze toonen zelfs dat gevoel van
en
bij
Hoe de aanval
het ochtendkrieken van den
een middel
Zoo is
aldus ir. Straub
Den ontketend werd en hoe hij de vooruitgescho- waardigheid en achting voor moed, ook indien hij
bekend,
schoonschijnende
onder
dat
reclame
ven divisies meegesleurd heeft, blijkt uit het ver- geen succes oplevert, verloren te hebben, dat
steeds kenmerkend was voor volkeren met hooge
wordt verkocht om bot arvoorraden te vervolg.
De vijand had gemakkelijk spel tegen de stel- beschaving.
dubbelen en dat uit niets anders bestaat dan
lingen, die ingenomen werden door onze troepen
uit
een stof met behulp waarvan men de
in het vlakke woestijngebied, waardoor men zonboter
met water kan vermengen. Het quander moete kon trekken en dat van tactisch standpunt geen enkel doel opleverde waar goed weertum wordt inderdaad grooter, doch de voestand kon worden geboden. Hij maakte gebruik
dingswaarde daalt. Een andere stof wordt
van groote aantallen gepantserde strijdmiddelen,
tot een belachelijk hoogen prys verkocht om
geblindeerde auto's en middelgroote en zware
pantserwagens, gesteund door uiterst beweeglijthee dubbele waarde te geven. Het is
ke batterijen. De luchtstrijdkrachten werkten
zuiveringszout
natriumbicarbonaat
dat
M) verdrijft U snel en zeker met
doeltreffend mede.
meer
kleurstof
vermogen
het
bezit
uit
de
korte
voorbereigeheel
Over het
was -de zeer
ding toevertrouwd aan de artillerie en de luchtblaadjes te trekken en aldus de schijn te
macht. Op het oogenblik waarop het verschrikkewekken of de thee sterker is.
Koker 12stuhs SOct. Proef doosje 2stuks Wet.
lijke luchtbombardement eindigde, rukten van alle zijden gepantserde strijdmiddelen tegen onze
In wezen is dit bedrog. Het wekt verwachtintroepen op, zoodat het centra van het verzet ongen, waaraan niet voldaan wordt. De keuringsdanks den krachtigsien weerstand het een na het
dienst van waren kan hiertegen niets doen. >Ict
ander binnen enkele uren onder den voet gelooeenige middel, dat bestaat is het publiek op de
pen werden. De eerste afdeeling, die aangevallen
hoogte te stellen van de namen van dergelijke
werd, was die van generaal Maletti die begon teartikelen en van de verkoopers, opdat men weet
zij
door
rug te trekken tot het oogenblik waarop
waar men aan toe is. Gelukkig blijken de huisde komst van de tweede Libysche divisie ver*
vrouwen
echter zelf voldoende inzicht te hebgepantserde
massa, die TOT NU TOE
sterkt werd. Tegen de
ben
laten
zij zich niet spoedig by de neus
DRIEDUIZEND
DEELNEMERS.
en
opereerde
front
was
over
een
breed
concentrisch
nemen.
anti-tankgeschut
de uitwerking van ons
en de arHet Katholiek Comité van actie „Voor God"
De laatste vraag, welke wij Ir. Straub LSteldcn,
tillerie onzer divisies, welke gedwongen werden schrijft ons;
was
of het publiek zich met klachten tot den
talrijke
beweeglijke
zeer
doeom hun vuur over
Dezer dagen is dc drieduizendste deelnemer dieiist kan wenden.
len te verdeèlen, ontoereikend.
aan onzen Schriftelijken Cursus in de Katholieke
„Inderdaad"
aldus luidde het antwoord
Evenwel moet de fundamenteele reden voor
Leer
directeur,
ingeschreven.
verheugend
Een
van
„hoe meer klachten, hoe lieresultaat
dat
den
het aanvankelijk succes van den vijand gebewijst dat vele katholieken gaarne deze gele- ver, doch men moet er bij bedenken, dat de
verpletterende
meerderzocht worden in de
genheid gebruiken om hun kennis van onzen dienst in het algemeen belang werkt. Zuiver
heid van zijn gepantserde strijdmiddelen,
godsdienst
te toetsen of te verrijken. Merkwaarpersoonhjke klachten vallen er dus buiten, terwerd.
gebruik
gemaakt
waarvan in massa
dig
is,
dat
aan dezen schriftelijken cursus wer- wijl dc klager
alle klachten worden onderOnze nationale en Libysche divisies deden
kelijk de grootste verscheidenheid van menschen zocht
slechts bij hooge uitzondering op de
zelfs tijdens deze slag dé traditie van moed
deelneemt: het werk van hen, die alleen lager hoogte -wordt gesteld ,van den uitslag van het
en heldhaftigheid van ons leger eer aan. Beonderwijs genoten ligt naast dat van advocaten, onderzoek".
velhebbers en troepen schreven roemvollè
doctoren cn ingenieurs; de arbeid van huismoebladzijden in het hoek der krijgsgeschiedenis
ders met vele jonge kinderen (zij maken veronten episoden van ephische grootheid speelden
schuldigingen over het late inzenden: zy moeszich af tijdens den ongelijken strijd tusschen
de Italiaansche soldaten en de gepantserde
ten eens weten hoe wij haar bewonderen!) ligt
naast het werk van gepensionneerden, wier kinformaties van het Britsche rijk. Geïsoleerde
detachementen van onze divisies, die van alle
deren al lang zelf huishoudens hebben! Met de
grootste waardeering corrigeert de studieleiding
kanten omsingeld waren, boden weerstand
HENRIETTE VAN DER MEIJ 90 JAAR.
al dezen arbeid en zij verbaast zich over de ijver
tot hun laatste patroon.
Zaterdag
bekwaamheid
heeft Nederlands oudste journaliste
eenvoudigste
waarmede vaak de
Na de heldhaftige troepen van generaal Maletti en
mej.
Henriette
van der Meij, in haar woning
veertiendaagsche
menschen
hun
verrichten!
taak
uitgeschaen die van de tweede Libysche divisie
Rozenlaantje
wy
nog
Wel
moeten
al
eens
hooren
dat
de
aan
het
Ie Laren (N.H.), onder zeer
vravijand
op
Sidi
el
de
zich
keld te hebben, stortte
belangstelling,
moeilijk"
zijn;
bewijzen
veel
van
haar negentig„erg
gen
men
moet
echter
niet
Barrani, waar de zwarthemden van de divisie
„Drie Januari", die ook van uit zee en uit de vergeten, dat juist de eerste lessen (vier zijn sten verjaardag gevierd.
Reeds vroeg in den morgen mocht de krasse
lucht gebombardeerd werden, twee dagen lang er thans verschenen) over Gelooven, Openbadapper weerstand bood. De tweede Libysche di- ring en Gods bestaan, geen gemakkelijke stof jarige een stroom van gelukwenschen, bloemen
kwamen talrijke vrienden
visie was blootgesteld aan hevige bombardemen- omvatten. Wanneer men geregeld do lessen be- enz. ontvangen. Ook
ten van de Engelsche vloot- en luchtmacht, en leest en studeert, krygt men vanzelf langzamer- en bekenden de jarige persoonlijk gelukwentrachtte daarna op Sidi el Barrani terug te trek- hand een beter inzicht, waardoor alles duidelij- schen. Een 26-tal kinderen van bewoners van
het Rozenlaantje kwamen haar een aparte doch
ken, vond evenwel den weg door vijandelijke ker en gemakkelijker wordt.
inschrijvers
tijd
hartelijke hulde brengen. Ook de bewoners
of
lust
zeer
pantserauto's afgesneden, maar bood langen tijd
geen
heeft
Een aantal
weerstand, ofschoon zij wist dat haar lot van dat om werk in te zenden. Toch heeft de cursus ook van dit laantje lieten zich niet onbetuigd. Naoogenblik af bezegeld was. Een dergelijke situa- voor deze zijn nut. Immers men komt er vaak mens hen werd mej. van der Meij een fraaie ets
tie, die dreigde zelfs de divisies van de tweede niet gemakkelijk toe „dikke boeken" door te aangeboden voorstellende het stadhuis te Midlinie te overstelpen, welke men geen tegenaan- werken: nu krijgt men ééns in de veertien da- delburg, de stad waar de jarige zoovele jaren
val op de gepantserde divisies kon doen onderne- gen cen les toegestuurt en kan dan zóó deze be- haar journalistieken arbeid heeft verricht. Dit
men, omdat zulks haar vernietiging beteekend langrijke studie (toch eigenlijk de belangrijkste geschenk ging vergezeld van een door den Amzou hebben, maakte het raadzaam gebruik te ma- van alle!) gemakkelijk bijhouden.
sterdamschen calligraaf Grevenstuk vervaardigken van den weerstand der troepen, die zich al te
verscheen begin November 1.1. de oorkonde met de volgende opdracht: „Aan
De
eerste
les
Sidi el Barrani bevonden en intusschen de divi- Men kan echter altijd inschrijven, daar voor de haar, die nog meer dan bloemen, aan het Rozensies achter de ly'n Halfaya, Zee, Solloem, Capuzzo nieuwe deelnemers de cursus aanvangt op den laantje poëzie weet te geven door deugden, die
terug te trekken, maar men inmiddels de verdediniet alle te noemen zyn, maar waarvan een
dag hunner inschrijving.
ging met nog verder naar achteren gelegen divi.jeugdige geestkracht" heet.
een
Januari
1941
is
voor
velen
wellicht
1
sies voorbereid had. Deze terugtocht vertrok al- goedgekozen inschryvingsdag! Wy' hopen het!
Het bleef den geheeleü dag een komen cn
regelmatig
voor wat de Catanzaro-divisie
leszins
toegezonden
gaan
van hen, die de jarige hun gelukwenschen
op
prospectus
gaarne
wordt
aangaat en de heldhaftige opoffering van enkele Een
2,
Heemstede.
kwamen aanbieden.
detachementen, die het verzet tot den twaalfden aanvrage: Postbus
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Kerstfeestviering voor militaire
verpleegden in de militaire
hospitalen

KUNST EN KENNI S
„TITUS VAN RIJN” IN HET

BOYMAN SMUSEUM.

Het beroemde portret van Titus van r«
1655
door Rembrandt geschilderd, dat ree^fjj 1
Door de goede zorgen van een comité voor de den oorlog door een Rotterdamsch sj* |il'
ie

kerstfeestviering voor gewonde Nederlandsehe
militairen, bestaande uit mej. Goenee en dc heeren Frans Lem en B. J. Brinkers, was Zondagmiddag in 't kerkgebouw aan de Muzenstraat in
Den Haag een kerstfeestviering georganiseerd,

welke werd bijgewoond door ongeveer oonderdtwintig gewonde Nederlandsehe militairen, verpleegd in de Haagsche hospitalen. Naast het podium waren twee hooge kerstboomen opgesteld,
rijkelijk getooid met zilveren slingers en sterren, terwijl de wanden eveneens met groen en
zilver waren behangen. De zwaargewonden, op
draagbaren of bedden liggende, hadden een
eere-plaats gekregen voor bet podium, daarachter vulde een groote menigte verpleegden
met hun familieleden, verplegers geneesheeren
en genoodigden dc zaal. Onder de laatsten bevonden zich de dief van het militaire hospitaal
aan de Muzenstraat, kolonel den Houter, met
zijn staf. De bijeenkomst werd opgeluisterd door
een orkestje, dat bij den aanvang paralr:.ses van
kerstliederen ten . gehoore bracht.
Als inleiding tot het huidig kerstfeest las de
heer Frans Lem uit het evangelie van Lucas het
verhaal van het ware kerstgebeuren, waarna hij
een toepasselijk woord tot dc Nederlandsehe gewonden sprak. Het kerstfeest, aldus spreker, is
niet alleen de overwinning van het licht op de
duisternis en ook niel dat, wat de wereld er
vooral in de laatste jaren van maakt, Joch het
heeft een oorsprong, vooral vcor icn geloovigen mensclh. Men vraagt zich onder dc tegenwoordige omstandigheden veelal af, of het wel
zin heeft, dit feest van vrede te vieren Zich vervolgens speciaal richtende tot de verpleegde
Hollandsche jongens, zeide spreker te hopen,
dat er toch in de komende dagen oogenblikken
zullen zijn, dat zij nog eens even terugdenken
aan deze viering en aan het ware kerstgebeuren. Als zij een vergelijking maken met vroegere vieringen, dan zal deze viering cen openbaring, een houvast zijn voor velen. Want op het
kerstfeest kwam de Verlosser der menschen
vrede- brengen aan alle menschen, die van goeden wille zyn. Hy gaf den armen en kinderen eu
bun, die een offer brachten, een eereplaats. En
daarom is het kerstkind van Bethlehem dicht
bij jullie, die het mooiste gaf, dat je had, aldus
spreker. Neem in deze dagen de echte kerstgedachte mee en ziet alleen naar jezelf. Spr. besloot zijn toespraak met enkele versregels van
Vondel.
Onder leiding van zyn dirigent, Th. van Elferen, zong vervolgens het „Haagsche Matrozenkoor" schoone kerstliederen, die zeer werden

was aangekocht, is thans, dank zij een v °,all &
ke schenking en een renteloos voorschot j-y»
vereeniging Rembrandt en met mede*'* $i'
van niet minder dan 120 vrienden van ne pot'
seum, aan de stichting museum Boymans
terdam overgedragen.
tw
Dit meesterwerk, vroeger in de vcr op e
van wijlen Lord Cra'wford, dat duizenden
Rembrandttentoonstelling van 1932 in D ?Lnd!,
museum hebben bewonderd, stelt Rer°*!L{tÜ <ll
zoontje voor op ongeveer dertienjarigen
gezeten achter een lessenaar, peinzend
jt »
hij op het papier gaat neerschrijven, h0 pCf'
den duim aan de kin. Een inktkoker en ee 0"
neschacht heeft hij in de linkerhand. Een tOtft»'
baret dekt de donkerblonde lokken. HiJPe in by
ren van olijfgroen en bruinrood treffen cn d(
bijzonder. De expressie is van een aangrU *pen''
innigheid. Niet alleen in het werk van jC)i«
brandt, maar ook in de geheele Ncden* 0 gt«'
schilderkunst beteekent dit doek een n
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EEN STUDIEKRING VAN DEN BOND

VAN

-

ARCHITECTEN.

NEDERLANDSCHE
Het dagelijksch bestuur van den bond v» óc
derlandschc architecten meent, dat na*: ,'_
vraagstukken die de maatschappelijke P oS ',
t>f
den architect betreffen, toch ook reeds nN d<
dacht moet worden gewijd aan de belang
bouwkunst zelve. Met uame wenscht het c(rK
voort te gaan met de practische bestuO g[it\
van het vraagstuk van de restauratie va
gebouwen.
w r
Ook nu weer voelen de architecten, /$&
zich opnieuw op het restauratievraagstuk
te bezinnen. Het bestuur van den bond zal
toe een studiekring bijeen roepen.
f '!
Tot deze studiekring zullen worden u
$
digd vertegenwoordigers van monument
11
voorts architecten die op hot gebied
(
restauratiewerk hun sporen hebben vero* fl»
anderen, van wie kan worden aangenom <o
zy op dit gebied belangrijke denkbeelden," ,vVr
ren zullen brengen, alsmede eenige beeld n
en stedebouwkundigen.
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ten in" geld of in geschenken, door hun f jiU
het ronddeelen der versnaperingen cn «
aanwezigheid, waarbij hij in het hü'* 011"
0
bracht aan kolonel den Houter.
a ï
In het verdere deel van het
■het „Haagsche Matrozenkoor" profane rZ itt'
vermaakte de heer J. C. Burgersdijk, v
e*
van de Haagsche amateur-goochelclub,
gewaardeerd.
pleegden met zyn goocheltoeren cn v tell t
Een bijzonder mooi gebaar was het hierop Hawaiian'orkestje Zuidzeemiielodieén
volgende uitreiken van welgevulde kerstipaket- hoore.
■**
ten aan alle aanwezige verpleegden, hetgeen Aan de aanwezige gewonden zal een folo
mogelyk Was gemaakt door de belangeloozc den uitgereikt van deze treffende kers
medewerking van tal van firma's, die chocolade,
«liÜ'V
sigaren, sigaretten en shawls hadden beschik- ""«"
Kolonel den Houter, ohef van J1CI ]lU n "„baar gesteld. Onder groot enthousiasme zwerm- hospitaal, dankte de aanwezigen voor
de een groote groep kabouters met de doozen genwioordigheid en bracht dank aaD«;j b°° |C
van het podium uit en deelde in de zaal de ge- tiefnemers voor deze kerstviering. r tC
schenken uit, die met 'grage werden aanvaard. hen gaarne nog cen: li ' -' ' r 2l
De heer Lem brj.oht hierbij dank aan allen, die zien bij hun werk- len bc »"
S
«an deze viering hadden medegewerkt door gif- militairen
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Het secretariaat der internationale wielersport.
Bepaald is, dat het secretariaat van de
voormalige U.C.T. zal worden overgebracht van
Parijs naar Berlijn en zal worden opgedragen aan
den secretaris van den Duitsch en Wielerbond.
Deze zal de loopende zaken voor de internationale wielersport voortaan behartigen, zooals het
bijhouden der lijsten van de were.ldrecords en het
vaststellen der data voor internationale wed-

DE VROUW

—

Vorde December-feestdagen
EEN AARDIGE ATTRACTIE.

strijden.

—

Wittop Koning schrijft ons:

regelmatig door de afdeelingen worden behandeld. Tevens werd met algemeene stemmen aangenomen een voorstel van het hoofdbestuur om
aan den heer Herfkens voor zijn vele werkzaamheden dit jaar voor de vereeniging verricht, een
gratificatie van f 200 toe te kennen.
Daar den laatsten tijd onjuiste berichten over
de africhting van politiehonden werden gepubliceerd, is den heer W. Baars uit Amsterdam,
redacteur van „De Politiehond", opgedragen deze
verkeerde voorstellingen in de pers te weerleggen.

Noorsche sportbeweglng in goede banen.
reorganisatie van het sportleven in NoorweDe
te komen met onze suiker«n hnder ""conflict
RADIO
gen is thans geheel voltooid. De algemeene leiwel
klaar
tóch
spelen
wterbonnen
we dat
oud-wielerkampioen
ding
bij
berust
den
nu
oorspronzelfs 0D een w jize > die het in
Rcichborn Kjcnenud, die in 1935 beslag wist te
d wint van onze gebruikelijke Kerst- en
Oiiri
leggen op het nationale kampioenschap op den
Vfjaarsbemoeiïngen.
weg. Van 193". tot 1937 was hy voorzitter van
5 best ellen een pakje of een potje kwark;
W r een blikje
de Noorsche Wielerfederatie. Ook nu nog blijft
toast en een roggebroodje (bij
tor,
hij
dc leiding van de wielersport in zijn land zelf
of,
wilt
j.°rkeur een rond „Zweedseh" broodje)
WOENSDAG
houden, naast de leiding van de gein
handen
y méér variatie, ook nog een volkorenbroodje.
n
heele sportbeweging in Noorwegen.
materiaal plus een bosje peursehe
P ,1't eenvoudige
De andere takken van sport zullen door dc
(raistomatenpurée
en een
blikje
in
volgende personen bestuurd worden: Fritjof Bes25 December 1940.
ook een stuk versche mierikswortel of een
1[,men
(voetbal); Egil Tanding (handbal); Arthur
berg
«ne selderyknol)
paar
fleurimaken we een
Nord (worstelen); Ragnvald Karlslad (afhletiek);
HILVERSUM I, 415 M. Nederl. Progr.
schoteis
met „belegde broodjes" klaar, die
Rober
Meyer (zwemmen): Otto Larssen (boksen);
y 's
by
een
of.'s
avonds
5.00 KRO. 8.00—7.15 NCRV.
'bij
dc
thee
WOlaf TIansen (gewichtheffen^; John Isberg (autoPje
Nachtmis. 6.30 Kerstprogramma (gr.pl.)
bouiUon kunnen worden gepresenteerd.
5.00
mohilisme en molorsoort); Qvist (paardensport) S.00 Nieuwsberichten ANP. 8.10 Schriftlezing en
'-aten v-e veronderstellen, dat er drie soorten
en Peter Oestbye (ski).
°°djes worden gemaakt. v 'c verdeden dan
meditatie. 8.25 Gramofoonmuziek. 8.45 Orgel6 s,cvise kwark in
porties.
gelijke
"ln*
concert (opn.) 9.00 De Wognummers (opn.) en
VOETBAL
r
\si.'
°"ien er cen snuifje zont over en vermengen
gramofoonmuziek. 9.30 Arnhemsche Orkestvern N'o. 1 met de zeer fy'n gehakte peterselie',
HET PROGRAMMA VOOR DE KERSTDAGEN
ceniging
en solist (opn.) 10.00 Gramofoonmuz.
ft ' 2 met
ln.30 Kerkdienst. Hierna: Gramofoonmuz. 12.10
een paar theelepels thomatenpurée
I "aar smaak)
en No. 3 met ee nvollen eetlepel
Naar wij vernemen zal vermoedelijk in alle Zang met orgelbegeleiding. 12.30 Carrillonbespcr aspte mierikswortel
scldcrijknol
of
en
een
afdeelingen van de competitie van den N.V.B, op ling (opn.) 12.45 Nieuws- en economische be1aar
druppels citroensan (bü de mierikswortel
de beide Kerstdagen niet worden gespeeld. Voor richten ANP. 1.00 NCRV-Harmonie-orkest (opn.)
een
ietsje
suiker).
wat betreft de afdeelingen 1 en 2 is reeds gepu- 1.30 Orgelconcert. 2.10 Koninklijke Christelijke
*
roggebrood en volkorenbrood worden in dunbliceerd dat het programma van Zondag 22 De- Oratoriumvereeniging. Concertgebouworkest en
Een tractatie voor de blinden. Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan
sneetjes gesneden; de rogge-boterhammetjes
cember is vastgesteld voor Zondag 29 Decem- solisten (opn.) 3.10 Kerstfeest bij onze gewonde
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden van
0r den dan
der
mieriksmengsel
het
witte
met
ber.
Ten aanzien van bet wedstrijdprogramma soldaten. 4.10 Christ. .leugdkoor „Zing met ons
f1
alle gezindten heeft de Nederlandsehe Banketbakkersvereeniging den
besmeerd, de bruine sneetjes
Selderykwark
op
Kerstdag is nog geen beslissing ge- mee". 4.30 Voor de jeugd. 5.00 Gramofoonmuz.
tweeden
l het rosé tomatenmengscl.
feestvierenden op bonvrije koekjes getracteerd. Koksmaatjes op weg
nomen,
nog niet is komen vast Ie staan, 5.15 Nieuws-, economische en beursberichten A*
zoodat
t Spreekt vanzelf, dat we in dezen tijd niet de
met de lekkernijen, welke in tal van bakkerijen zijn vervaardigd en
N. P. 5.30 Onderwijsfonds voor de scheepvaart:
wedstrijden
of deze
zullen doorgaan.
(Foto Pax-Holland)
e»n welkome versnapering zullen vormen
van 't brood wegsnijden; wel yerdeelen
In afdeeling III ligt het in de bedoeling, voor Kerstuitzending. 6.00 Berichten. 6.05 Declamatie.
5?r st.ies
dc boterhammetjes in handige stukjes: het
a.s. Zondag hetzelfde programma vast te stellen 6.25 NCRV-Kleinkoor en -orkest (opn.) 6.45 AcZ*
,°8gebrood in 2 halvemaantjes of in 3 driehoevan jl. Zondag, indien zal kunnen worden ge- tueele reportage of gramofoonmuziek. 7.00—
*". het volkorenbrood in 2 helften of in 3 reespeeld. Momenteel heeft men zich hierover even- 7.15 Economische vragen van den dag (ANP).
Pen.
Voldoende eiwit kan de soep ontleenen aan het
nog niet definitief uitgesproken, daar de Sluiting.
wel
Blijft nog over onze groene-kruidenawark. meegekookte- vleesch. Vleesch is voor een soep
vooruitzichten van dien aard zijn, dat aangenoj.
HILVERSUM II, 301 M.
geen noodzakelijk bestanddeel, mits in dc.
a.s. Zondag niet zal 8.00 VARA. 8.30 KRO. 9.30 VARA. 4.00 VPRO.
; "armee besmeere.i we de stukjes toast, die we echter
worden,
men
kan
dat
ook
n n«n geheel
eiwitwaarde op andere wyze wordt voorzien en IN- EN UITVOER DER VEREENIGDE STATEN worden gespeeld.
laten.
5.15—7.00 VARA.
U P zichzelf leenen deze drie kleuren
groen, de geurigheid voldoende wordt verzorgd door 'n
Zondag
In
IV
is
voor
29
December
8.00 Nieuwsberichten ANP, gramofoonmuziek.
afdeeling
0
Trouwens
laatstsoepgroente.
hoeveelheid
(D.N.B.)
York,
voor
het
arruime
New
21
Dec.
De
Amerikaanen wit
zich al uitstekend
8.28
Zondag
vastgesteld
van
VARA-almanak. 8-30 Morgenwijding. 9.30
jl.
belang
het
toevoeging
programma
nog
is
verder van
schc Kamer van Koophandel publiceert, aldus
van een paar aardige schalen. Fraaier genoemde
Gramofoonmuziek. 10.20 Orgelspel en zang. 11.00
wyop
vitamines,
en
de
die
deze
programma
„Xevv
broodde
mineralen
van
analyse
aangevuld
om
de
Vork Herald Tribune" een
met het
tweeden
?°8 wordt het effect, als we iedere soort
Declamatie, il.20 Gramofoonmuziek. 12.00 Begarneering voor- ze aan den overigens groentenloozen maaltijd van den uitvoer in de eerste negen maanden
Kerstdag, waaruit volgt, dat op tweeden
i?s nog van een eenvoudigedakpansgewijs
richten.
12.15 VARA-orkest (Om 12.30 VARAbijgebracht.
over
ongeworden
van 1940. De waarde van den uitvoer was
de witte b.v. van een
Kerstdag in het Zuiden niet zal worden geAlmanak). 12.45 Nieuws- en economische berich*t«aar gelegde schijfjes roode radijs of van een Als eiwitaanvulling in ren soep zonder vleesch veer een milliard grooter dan die van den inppeeld.
ten ANP. 1.00 VARA-concert en soliste. 2.00
kleine stukjes tomaat (van het buitenste staat in dé eerste plaats melk, eventueel aange- voer, terwijl de invoer in goud en zilver den
2.20 Esmeralda en solisten. 3.00
Zangdeclamatie.
eyige vruchtvleesch gesneden); de rosé van een mengd met taptemelkpoeder, tot onze beschikking uivoer met bijna vier milliard overtroffen.
In afdeeling V is voor Zondag 29 December Vroolijke voordracht. 3.20 VARA-Kinderkoor „De
voedingswaarde
*lein plukje gehakte peterselie; dc groene van als een middel, dat niet alleen de
In totaal wordl de waarde van in- en uitvoer eveneens het programma vastgesteld van jl. Zon- Merels". 3.45 Kinderleesclub. 4.00 Kerstliederen.
en plakje hardgekookt ei of
als dat te groot verhoogt, maar dat ook den smaak van 't gerecht in deze negen maanden geschat op 4.900.000 dol- dag. Hoewel de beslissing hedenmorgen nog niet 4.15 Studiodienst. 5.15 Nieuws-, economische
en
°u zyn
enkel een nopje geel van den dooier in den regel aanmerkelijk verbetert (aardappel- lar, hetgeen 29 procent meer is dan het cijfer genomen was, kan worden aangenomen, dat ook beursberichten ANP. 5.30 Gramofoonmuziek. 6.00
'het wit kan dan, in reepjes gesneden, nog dienst soep, erwtensoep, boonensoep).
in
Kerstdag
het Bach's Weihnachtsoratorium.
in dezelfde periode van 1939 en 30 procent meer het programma van tweeden
a°en bij dc selderij- of de tomatenbroodjes).
peulvruchten kunnen aan een soep de dan hel gemiddelde in de jaren 1935 tot 1939. De Noorden zal worden afgelast.
Ook
Wie naast de „hartige" hapjes ook graag iets
DONDERDAG
eiwit geven; in dat ge- waarde van de uitvoer bedroeg ongeveer
«°ets wil geven, die kan een gedeelte van de vereisehte hoeveelheden
SCHAATSEN
toeneming
dollar,
toevoeging
tenzij
provan
het
3.030.000.000
een
van
39
melk
is
echter
26
DECEMBER
1940.
*wark achterhouden om het te vermengen met val
kleine hoeveelheid van dubbel belang, cent in vergelijking met 1939. Dc invoer beIJSSPORTBOND
OPGERICHT.
NEDERL.
415
M.
roode jam, wat honing of eenvoudig wat ook in de
HILVERSUM
I.
Nederlandsen
roelk-eiwitten in staat zijn om het niet droeg 1.870.000.000 dollar, hetgeen 15 procent
KRO.
Programma
_uiker; als garneering kan in alle drie de ge- omdat
Zaterdag
In
een
Amsterdam
door
den
Ned.
1939.
te
peulvruchten-eiwit
aan te meer is dan in
geheel volwaardige
8.00 Nieuwsberichten ANP. 8.15 Wij beginnen
a'len dienen: een halve gepelde walnoot, een vullen
Schaatsenrijdersbond bijeengeroepen vergadering
Aardappelen
geheel.
waardevol
een
tot
den
(van het velletje ontdaan) of een theedag. 8.30 Gramofoonmuziek 9.45 Carrillonamandel
van
welke
zich
van
de
beoefening
bonden,
de
,ePeltje gemalen noten, onverschillig van Welke kunnen om dezelfde reden ook worden aanbevobcspeling. 10.00 Plechtige H Mis. 11.30 Pro Arteijssport
gesteld
doel
hebben
en
in
welke
verten
vruchtensoep;
peul
van
een
bereiding
len by de
soort.
gadering de. heer K. J. J. Lotsy, de rijkssport- kwartet (grjpl.). 12.00 „Mot Vondel op Kerstmis",
bovendien vormen ze een bindmiddel, dat zonder
adviseur van het departement van opvoeding en fansc.ie. 12.15 KRO-M.j|od:«'>n. M.i' Nicuwskooktijd
soep
helpt
ERWTENSOEP
de
toch
aan de
een urenlangen
cultuur aanwezig was, werd besloten tol oprich- en economische berichten ANP. 1.00 KRO-Nachgelijkmatige dikte.
tegaaltjes (opn.). 1.15 KRO-Melodisten. 1.45 De
300 g. (3 ons) groene erwten, 2 I. water, gewenschte
ting van den Nederlandschen Ussportbond.
hoeveelheid
De in het middagmaal gewenschte
100 g. (4 groote) aardappelen, 1 flinke koolhydraten
Tot leden van dezen bond traden toe de Ned. Meesterzangers (opn.). 2.20 „Zalig Kerstfeest"
wordt in deze soepen aangebracht
prei (of ui), 50 g. (Mi ons) bladselderij,
POLITIERECHTER MAASTRICHT
Schaatsenrijdersbond, het Verbond van IJsclubs fmeta muzikale omlysling). 2.30 Rotterdamsch
plukje peterselie, 4 dl. (4 kleine theekopvoor het hardrijden op de korte baan om geld- Philharmonisch koor en -orkest en solisten. 4.00
Uitspraken 18 December 1940.
jes) melk of 40 g. (4 afgestreken eetW. M., zwer- prijzen, gevestigd te Leeuwarden en het Verbond Gramofoonmuziek. 4.30 Zickenpraatje. 4.45 Gravend, bedelarij, 2 d.h.; G. J., Maastricht, huislepels) taptemelkpoeder aangemengd met
van Provinciale IJsbonden voor het veilig, doel- imofoonmuziek. 5.15 Nieuws-, economische- cn
4 kopjes water, 50 g. (% Ons) boter of
vredebreuk, £20 of 10 d.h.; H. B., Maastricht, matig, vrij en zoo
mogelijk kosteloos aanleggen beursberichten ANP. 5.30 Voor de rijpere jeugd.
wederspannigheid, f30 of 15 d.h.; N. M., zwervet.
KRO-Kamerorkest. 6.10 Gramofoonmziek.
organiseeren van ijs- 5.45
6.15 KRO-Kamerorkest en solist. 6.45 Actueele
vend, strooperij, f 15 of 10 d.h.; P. M., id. id , van y'sverkeerswegen en het
Laat de «ewiasschen erwten een nacht weeken
Ussportbond
omWrijf
rug
/
boni in met Dampo. Dan
tochten te Alkmaar. De Nederl.
reportage of gramofoonmuziek. 7.00—7.15 Vraf 10 of 8 d.b.; J. E., id. id„ f 15 of 10 dJi.; J. S., vat
\in de belft van de voorgeschreven hoeveelheid
den volgenden morgen beier!
alle bestaande bonden op ijssportgebied en gen van den dag (ANP), sluiting.
f
£
Meerssen,
d.h.;
mishandeling,
f
15
of
10
J.
D„
water, zet ze met hetzelfde water op, voeg er
Pot 50 et Tub# 40 ct Doos 30 ct
zich tot doel de verschillende takken der
Maastricht, diefstal, 14 d. gev.str. voorwaarde- stelt
HILVERSUM II.
ijssport in haar geheelen omvang onder éên
1 lepel van de boter of vet by en laat ze op een
301 M.
8.00 AVRO. 8.30
lijk; W. P., Simpelveld, mishandeling, f8 of 4
NCRV. 9.30 AVRO. 5.00 VPRO. 5.15—7.00 AVRO.
zacht vuur gaar worden (ongeveer lMi uur).
verenigingsverband te leiden.
d.h.; P. C, Geleen, diefstal, f 15 of 10 d.h.; J.
8.00 Nieuwsberichten ANP., gramofoonmuziek.
Stamp de erwten tot een gelijke puree en verDit seizoen g«en Elfstedentocht?
Naar wy'
C, Maastricht, mishandeling, f 10 of 5 d.h.; G.
8.30 Morgenwijding. 9.30 2 Bachcantates (opn.)
met
de
melk
en
geleidelijk
dun die
met de rest
jaar
geen
is
C,
zeker,
vrijwel
dat dit
Maastricht, id. f 10 of 5 d.b.; J. M„ Geleen, id, vernemen
het
10.00 Morgenwyding. 10.15 Gramofoonmuziek.
Van het water; laat de soep aan de kook
f20 of 10 d.h.; H. M„ Sittard, id„ f 15 of 8 dJi.; Elfstedentocht zal worden gehouden. De or- 10.35 Declamatie. 10.45 Koor van de Nederlandblokjes
dan
de
in
gesneden
voeg
er
komen en
door de peulvruchten, de aardappelen, de rijst H. S., Sittard, id. f 15 of 8 d.h.; H. G., Meerssen,
aardappelen, de gesnipperde prei en selderij, de of de vermicelli; waar van de twee laatstgenoem- verduistering, f 15 of 8 d.h.; M. K., Berg en ganisatiecommissie ziet zich tegenover zooveel sehe Bachvereeniging, het Omroeporkest en so11.25 Orgelspel. 11.40
rest van de boter of het vet en wat zout by. de stoffen de hoeveelheid .minder sterk kan wor- Terblijl, mishandeling, f 15 of 10 clh.; A. V., id., moeilijkheden geplaatst, o.a. de verduistering, dat listen. 11.15 Declamatie.
en
soliste.
(Om
Amabile-sextet
12.00 Berichten).
doorkoken;
nog
uur
zachtjes
zy
geen
mogelijkheid
dergelijke
V»
den opgevoerd, zal het aanbeveling verdienen om mishandeling, f 15 of 10 d.h.; A. V., id., mishanziet om een
Laat de soep
12.25 Kerstprijsvraag. 12.45 Nieuws- en econogaar
geintusschen
tijd
bij
om
de
soep
mogelijk
tot
elk
bord
zoo
tyd
een sne e bruin deling, f 15 of 10 d.h.; N. F., Mheer, verduiste- tocht onder de huidige omstandigheden te orroer van
mische berichten ANP. 1.00 Een gemengd koor
'
aardappelstukjes gedeeltelijk fijn te bood te geven.
ring, vrijspraak; L. D., Venlo, art. 239 Sr., 14 ganiseeren.
en solisten. 1.30 Toesuraak „Het einde nadert".
binden
gclykmatig
het
"Wrijven en zoodoende
Het in het middagmaal wenschelijke vet kan d. gev.str. voorwaardelijk; H. M„ Maastricht,
1.35 Pianosoli. 1.45 Schilderij-bespreking. 2.00
HONDENSPORT
v«n de soep te bevorderen.
in soep gemakkelijk worden aangebracht, hetzij verduistering, f 15 of 8 d.h.; P. Q„ Urmond. misConcertgebouworkest en solist. (Ca. 2.50—3.15
pefyngesneden
dc
in den vorm van boter of vet, ook wel in sommig" handeling, 14 d gev.str.; .1. D„ Maastricht, id.,
Voeg er in de soepterrinc
NED. POLITIEHONDEN-VEREENIGING
Cyclus „Onze volksdichters"). 4.10 Radiotooncel
gevallen door het meekoken van vet vleesch, wal 120 of 14 d.h.; '(',. D., id. id... vrijspraak; P. D.,
*»rselie by.
met
muziek. 4.50 Gramofoonmusdek. 5.00 Cyclus
De Ned. Politiehonden-vereeniging heeft Zaspek, worst of varkenspoot.
id. id., vrijspraak.
„Lezen
in den Bijbel". 5.15 Nieuws-, economische
AARDAPPELSOEP
terdag 21 Dec. te Den Haag haar jaarlijksche en beursberichten
Mineralen hebben dc hier bedoelde soepen tel
ANP. 5.30 Puszta-orkest. 6.00
algemcene
vergadering gehouden. Bij afwezigAVBO-Aeolianorkest. 6.45-7.00 Actueele repor1 K.G. aardappelen, V* 1. water, 1% 1. verwachten van de peulvruchten, van de aardTrip,
D.
Laman
jhr.
voorzitter,
heid van den
A.
tage of gramofoonmuziek, sluiting.
melk of 150 g (1% ons) taptemelkpoeder appelen, van de steeds in ruime hoeveelheid toewerd de vergadering geleid door den vice-vooraangemengd met lVi 1. water, 1 prei, 50 gevoegde soepgroente en ook van de vaak bijgeKERSTKLOKKEN BIJ DEN K. R. O.
zitter, mr. F. A. J. Deelen uit Breda.
gr (W ons) bladseldery, 50 g. VA ons) voegde melk; vitamines worden in behoorlijke
Vertegenwoordigd
uil
afgevaardigden
waren
Amsterdam, 23 Dec.
Ter gelegenheid van
50 g. VA ons spruitjes, plukje pe- hoeveelheid en in de noodige variatie verschaft
negen afdeelingen. Het oud-hoofdbestuurslid de
vet,
wat
zout.
of
boter
het
Kerstfeest
ons)
speelt
de
heer
J. Vincent op Dong.
soepgroente,
aardappelen,
peulvruchten.
door
terselie 50 VA
heer M. K. Westendorp uit Nijmegen werd met
SPORT EN WEDSTRIJDEN IN HET
der
drie
Van
elk
die
typen,
op'zichzelf
pannenspons
derdagmorgen
een
vol26
December
om 9.45 uur Kerstalgemeene stemmen benoemd tot eere-lid der verSnijd de met een aluminium
BUITENLAND.
ledig middagmaal kunnen verschaffen
dc
eeniging. De kampiocnswisselbcker der vereeni- liederen op het carrillon van het paleis op den
«hoongeboende aardappelen in parten en laat peulvruchtensoep,
de aardappelsoep en d,e
Scheller en Kittsteiner de heste Duitsche weg- ging werd uitgereikt aan den dresseur Jac. Brou- Dam te Amsterdam. De K. R. O. zal deze
met de gesnipperde soepgroenten (behalve vleeschsocp
bespelaten
we hier het „grondrecept" renners.
van
de
de helft
in het thans teneinde loopende jaar wer, Zeist, die op de gehouden keuringen met ling uitzenden.
in
smoren
peterselie)
gaar
*«
personen;
in ver- hebben de Duitsche wegrenners niet veel te doen zyn hond 302 punten had behaald.
Voorgeschreven hoeveelheid water, onder toe- volgen voor vier volwassen
Het programma luidt: 1. De engelen en de
omstandigheden in het gezin (bepaalde gehad. Naar verhouding hebben de amateurs
met
%
na
u.
band
Stamp
De heer J. Ch. F. van Helsland uit Kaalsheuvet.
of
het
beging
van de boter
b.v.)
kan de huisvrouw in dit onder hen nog een vrij goed bezet programma vel, penningmeester van het hoofdbestuur, die herders; 2. Zegenkoor (G. F. Haendel); 3. Laat
h *t mengsel tot een gelijke puree, verdun die smaakvoorkcur
hebben evenwel aan de beurt van aftreden was, werd Op voorstel ons gaan bezoeken; 4. Nu zijt wellecome; 5. O,
fop het vuur) geleidelijk roet de melk en de rest grondrecept eenige wijziging aanbrengen, mits afgewerkt. De heroepsrenners
vnn het water, laat de soep een oogenblik door- van de hoofdzaken niet wordt afgeweken. Van in totaal slechts zes wedstrijden gereden. De van den heer H. Peters bil acclamatie herkozen. Kerstnacht, schooner dan de dagen; 6. 't Was
weinig beteekenis is het b.v. als aan een witte- rangschikking aan de hand van de door hen vol- De ingediende begrooling voor 1941 werd zonder nacht
koken
en maak ze dan af met het zout en de boonensoep wat tomatenpurée of wat kerrio brachte prestaties
in Bethlehcms dreven; 7. Stille Nacht; 8.
op- of aanmerkingen vastgesteld.
is als volgt:
"*tlTS(lic
herdertjes
De
lagen bij nachfe; 9. Komt
1. Scheller; 2. 'Wengler: 3. Stach; 4. Schild:
te
wordt toegevoegd: van ingrjipend belang daarKen voorstel van de afdeeling Zuid-Holland om
soep10.
zamen;
zijn
schrappen
het
van de
5. Gerber cn 6, Weisrhedel.
entegen zou
Lofzang van Maria.
VLEESCHSOEP
den secretaris van het hoofdbestuur, den heer
De rangschikking bij de amateurs is als volgt: Ch. J. Herfkens uit 's-Gravenhage, een jaarlijkgroente. In miin boekje „Eenpansgerechlen". uit150 g. (l J /2 ons) runderpoulet, 13/4 1. waVRIJDAG
Nygh & van Ditmar N.V., zijn allergegeven
1. Kiltsteincr; 2. Kcssler; 3. Preiskeit; 4. Saa- sche toelage van f "200 voor hulp toe te kennen,
door
ter, 200 g. (2 ons) rijst of vermicelli (ook lei variaties te vinden.
overgenomen
ier; 5. Schulze en 6. Richter.
27 DECEMBER
werd door het hoofdbestuur
en .zal
wel van ieder de helft), 200 g. (2 groote)
HILVERSUM
I.
g.
(1
ons)
415 M. Nederlands Programaardappelen, 1 preitje, 100
ma.
NCRV.
(%
spruitjes,
g.
25
ons)
g.
wortel, 50
VA
8.00 Nieuwsberichten ANP. 8.10 Schriftlezing
ons) bladselderij, plukje peterselie, 4 dl.
(4
meditatie; 8.25 Gewijde muziek (opn.) 8.35
g.
40
afen
melk
of
(4 kleine theekopjes)
Gramofoonmuziek; 10.30 Morgendienst; 11.00
gestreken eetlepels) taptemelkpoeder aanSpaarnesextet en gramofoonmuziek; 12.15 Regemengd mct 4 kopjes water, 50 g. VA
portage of muziek; 12.45 Nieuws- en economivet,
wat zout.
ons) boter of
sche berichten ANP; 1.00 Orgelspel; 1.40 Kamerkook,
muziek
het
aan
en gramofoonmuziek; 2.45 GramofoonBreng
met
zout
de
het
water
v eg
muziek; 3.15 Voor de huisvrouw; 3.45 Zang
er het vleesch by' en laat dit op een zacht
piano en gramofoonmuziek; 4.30 Handenarbeid
Ur in de goed gesloten pan gaar worden
voor de jeugd; 5.00 Gramofoonmuziek;
"H
uur a 2 uur). Voeg er dan de rijst of de
Nieuws, economisch? en beursberichten ANP;
V6rmicelli bij, de in dobbelsteentjes gesneden
ngeschilde maar goed schoongeboende) aard5.30 Berichten; 5.35 Gramofoonmuziek;
Causerie „De tuinbouw in 1940"; 6.20 Arnhemen de met elkaar fijngesneden groente,
soep
zachtjes
nog
orkestvereeniging (opn.); 6.45 Lezing „Mosche
de
Laat
de peterselie.
de laatste 5
derne Staatsfinanciering"; 7.00—7.15 Economi!ei1l lA uurtje doorkoken; voegtener«lotte
de soep
sche vragen van den dag en nieuwsberichten
?! «i,ten de melk bij en maak
af met fijngesneden peterselie en de boter.
ANP, sluiting.
HILVERSUM II 301 M. AVRO.
8.00 Nieuwsberichten ANP., gramofoonmuziek; 10.00 Morgenwyding; 10.15 Gewyde muziek
(gr.pl.); 10.30 Voor de vrouw; 10.35 Pianovoordracht; 10.50 AVRO-Amusements-orkest; 11.20
in
Voor de jeugd; 11.40 Philharmonisch kwartet
door MARTINE WITTOP KONING
(12.00 Berichten); 12.25 Orgelspel; 12.45 Nieuwsen economische berichten ANP; 1.00 Omroeporkest-; 2.00 „In de schijnwerper" , cyclus; 2.15
Omroeporkest: 3.00 Cyclus „Levende
SOEP ALS VOLLEDIGE MAALTIJD
zyn, bezitD« soepen
3.20 Gabaret-programma; 4.15 Discokunst";
sprake
zal
hier
waarvanvoedingswaarde, dat zeeon'en een zóó voUedige
causerie; 5.00 VPRO: Gesprekken met luismiddagmaal te
er
teraars; 5.15 Nieuws- economische en beursbe163. De circus-directeur had in de diligence plaats geaanvulling geschikt zijn een
164. „Met genoegen," antwoordde Kobus. Hü liep door
op voorrichten ANP; 5 3.) AVRO-Amusements-orkest en
voldoet...
nomen.
Hü
maakte
eischen
zich
een
beetje
de
naar
het
ongerust
dat aan
over het lawaai
den rydenden trein, soms over de daken heen, net
gramofoonmuziek; 6.30 Cyclus „Leeven en daa >-de dan altijd, dal de soep „stevig" is en dat
dat zyn dieren maakten en riep Kobusje bij zich. „Meneer
uitkwam, tot hij aan den beestenwagen kwam. Hy
hem
worden
onser doorluchtigste zeehelden"; 6.45—7.00
boi, zei ny, „zoudt U niet even wat orde i de beestenvoorzichtig
P<* persoon een paar flinke borden van
eens
gluurde
hield zyn stokje stevig vast en
n
wagen willen scheppen? U
Lezing
„Moderne Staatsfinanoiering", sluiting.
n gebruikt (ongeveer 1 hter).
door een kiertje van de deur naar binnen.
hebt daar zoo aardig slag van."
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VOGRRAADSHEFFING
CRISIS PRODUCTEN.

| Belastingzaken

II

_- lieden overleed tot onze diepe droef- I
*T* lieid, na een kortstondig lijden, voor- I
1 zien van de II.II. Sacramenten der 1
Stervenden, in den ouderdom van l>2 jaar, I
in 't St. JOsepb-Zickenhuis te Heerlen, mijn I

en Boekhouden
Belasting-consulent.

Welke bons zün geldig]

Het Rijksbureau voor dc Voedselvoorziening
in Oorlogstijd maakt bekend, dat een aantal producten bchoorende tot de hoeveelheden, waarvan
Accountant en
in hot lijdvak van 14 December te 24.00 uur tot
Vader, I
inniggeliefde Echtgenoot, onze
De eenigst gediplomeerde vakman
en met 20 December 1940 ingevolge het InventaGrootvader, Bchuwdvader, Broeder, Zwa- 1
verkrijgbaar zijn:
Op hel broodbonboekje!
de ome van Sittard, Geleen. Beek
j
risatiebesluit V.V.O. 1940 opgave moest worden
ger, Oom en Neet'
gedaan aan het Economisch Statistisch Bureau
BROOD, ROGGEBROOD en
De Heer
w
An hot
Op
van het Departement van Landbouw en Visscherij
het AlaoMOA»
Algemeen
DUCTEN: Dc met 20 genununerde
aan een voorraadsheffing zijn onderworpen.
»
v>
op
rechtgevende
ele j50
Distributiebonboekje
*;brood
v val!
Degenen, voor wie dc te betalen heffing in to125
gram roggebrooci,
of
djg
zijn
van
taal niet meer dan f 10.— zou beloopen,
niet
29 Dec. Op
.,.„.„„
.,
23
tot
en
met
„j voo4
'
"
betaling der heffing vrijgesteld.
Echtgenoot van MARIA LOUISE WELTERS
SI IK ER: Bon no. 86, rechtgevende op 1 k.g.
verbruikte bons kan men nog brood
De heffing bedraagt per 100 k.g. .het in ondertijdvak var, 21 December 1940 tot en met
tot en met 5 Januari 1940.
r
Wc bevelen de ziel van den dierbaren
staande tabel achter het desbetreffend product
17 Jan 1941
29
(
2
met
overledene in L'we godvruchtige gebeden
Van
December
tot
en
maand,
één
nabedrag
vermelde
en moet binnen
voorts
met
2!«"»«
eft
elke
der
dat zij in rekening is gebracht, aan de NederM on
KOFFIE OF THEE: Bon no. 18, rechtgevenen ean
R
"icns de Familie :
onncn van de L
landsehe Meelcentrale worden voldaan.
ggebrood
de op % ons thee of % pond koffie, tijdm r0
het koopen van 60n a &> gram
|J8? tsoen
Wed. L. WEIMER-WEIJERS,
vak 21 Dec. 1940. tot en met 31 Jan. 1941.
TABEL A.
50
gram ander brood, of «
of
Kinderen en Kleinkinderen.
..gebak" of 35 gram meel of bloen .^
1. GRANEN, ZAJ0EN EN PEULVRUCHTEN.
RIJST OF GRUTTEMEEL: Bon 43 rechtgeBon
20 van het broodbonbochji. r^
Herrie n. 22 Der. 1940.
rijstemcel
250
of
op
gram
rijst
vende
of
Tarwe voor voederdoeleinden
f 1.10
i instraal 99.
eveneens
recht on een rantsoen u «
gruttemeel
tijdvak
gedurende het
0.25
van 30
Spelt voor voederdoeleinden
» pe
gedurende
het tydvak van
|)c plechtige lijkdicnst, gevolgd door de
1.20
Nov. tot en met 27 December.
Rogge voor voedcrdoeleinden
DeceniDCi
Zondag
Dec.
tot
29
en
met
plaats
op
hebben
Donderbegrafenis zal
0.70
wenscht U allen toe
Zomergerst voor voeder-doeleinden
op 29 December nog niet gebruikte ë
HAVERMOUT. HAVERVI.flKKEN. GORT OF
dag, 2de Kerstdas. te 9.10 uur.
1.10
Wintergerst voor voederdoeleinden
op
blijven t/m Zondag 5 Jan- 1941
No.
rechtgevende
fc
GRUTTEN:
Bon
nen
83,
Joseph-Zickenhuis
nkomst St.
0.70
Haver voor vocderdoeleinden
aardappelvlokdig.
gram
250
havermouth of
5 miri. voor 9 uur.
Haver voor menschelijke consumptie
" 0.70
ken of gort of grutten, gedurende 2
2.50
Algemeene kennisgeving.
Q rf
Mais voor voederdoeleinden
ae uleeachfcaart!
WieescnKaari.
°P
November tot en met 27 December.
1.—
(gierst)
Milletzaad
óp
gmA**MmAMasmWB*mamAmwB*wmmaammAwm
rechtgevende
gram
Bon
No.
250
88,
VLEESCHWAREN:
VLEESCH
EN
1.—
cn
Graan afkomstig van gemengd gewas
gort of grutten gedurende 2 Nov. tot en
j$ Vleesch" rechtgevende op 't k
1.50
Tuin of Waalschc boonen v. voedcrdoel.
inbegrepen'
met' 27 December.
Gediplomeerd Heerenkapper
]3
van 100 gr. vleesch (been
1.50
Veldboonen voor voederdoeleinden
1.50
erwten
voor
voederdoeleinden
Groene
Meden overleed na een kortstondige
MAIZENA. GRIESMEEL. SAGO. AARDAP1.50
Schokkers voor voederdoelcindcn
ziekte, voorzien van de GenademiddePELMEEL of PUDDTNGPOEDERS: Bon
0.55
Spliterwtenbreuk
93, rechtgevende op 100 gram van een
len onzer Moeder de H. Kerk. in den
vleeschwaren gedurende het tijdvak «ÏÏ
Erwtenpiksel
f.—
r
e
e
e
Ur
ouderdom van 6(5 jaar. mijn dierbare Echt26 Dec. tot en met Zondag 5 Jan.
qTnt,
Z, Op & bonnen no
l
Capucijners, grauwe erwten voor vocderd. 1.50
Nov tt/m 27 Dec.
c:j:_ .,„_k_..:i.«- u„„» ki;:,.„„ <reldifi
no. H.t mag
Behuwdbroeder, Oom en .Neef
1.50
J
voor
voederdoeleinden
Parelerwten
pakje
gram
een
Mnizena
van
225
worden
de Weled. Heer
n met 8 Januarl oa 'S '
Boonenpiksel
* L50
gekocht, doch slechts in verpakkingen,
L—
Wikken
voor
voederdoeleinden
welke vóór 22 Juli 1940 zijn vervaardigd.
Oo de boter- en vet ka af»'
kunnen gebouwen, inventaris, mijten, enz. op
2. PRODUCTEN, verkregen bij of door de beUITERST VOORDBELIGE WIJZE VERZEKEREN
MACAROVI. VFRMTCETL1 OF SD AGHETTI:
OP DE BOTER- EN VETKAARTEN:
werking of verwerking van granen, zaden
bij groote en soliede Maatschappijen (géén onWeduwnaar van wijlen Mevrouw
98,
rechtgevende
gram
100
van
„22" genummerde bon van dc D0 er!L()ii'
Bon
op
en peulvruchten.
derlinge) door bemiddeling van het ALGEMEEN
artikelen
gedurende
HOKSTMANS
één
vnn
voornoemde
zoowel
als van de vetkaart fi ee 'L -nee
HENR1ETTE
ASSURANTIE KANTOOR EUG. VAN OPPEN TE Tarwemeel (geGerstemeel
tijdvak
2
Nov.
en
27
het
van
tot
Derende
het
tiidvak van Zaterdag 21 0 p
met
BIS.
Echtgenoot van Mevrouw MARIA
HEERLEN, Oliemolenstraat 28, Telefoon 4529.
f 1.10
denatureerd- f 1.101 wintergerst
cember.
en
tot
met Vrijdag 27 Dec. a.s. reeni
1.20
i Gerstegrutten
Wij bevelen zijne 'ziel in Uwe godvruchTarwegrutten v.
„_... .„„,.,
,
..„
het koopen van 250 gram boter of ".,:,.
__.
geW 8
0.50
PEULVRUCHTEN: Bon 103 geeft recht pp
L10 j Tarwezemelen
tige gebeden aan.
voederdoel.
sarine B on „22" bluft intusschen
gedurende dc periopeulvruchten
1.50
JK
%k.g.
Tarwegries
1.10
Tarwepuntjes
met
j
tot 3 Jan as Voorts geeft dc
Namens de bedroefde Familie:
0.50
de van Dinsdag 17 Dec. t/m 12 Jan. 1941
2.— I Tarwegrint
genummerde
gedurende
Tarwekiemen
bon
het
Wed. M. v. (1. VELDEN—BUS.
0.50
1.50 Tarwezem.-grint
Tarwevoermeel
van I4 December tot en met 27 I>
KAAS: Bonnen 49. 50. 62 en 63 elk recht1.25
1.50! Gerstepelmeel
Tarwevoerbloem
a: s «"**
Heerlerheide, 23 Dec. 1940.
gevende op één ons kaas gedurende het
*<* ko°P en van een
0.25
Tarwe-achterHavervoermeel
|
Hescn
SLAOLIE.
e
tijdvak
2
December
van
tot en met 29
Dc plechtige lijkdicnst, gevolgd door de
0.70
1.50 Havermeel
meel
et afleveren van de hoeveelheid Jj,? gc
LEVERANCIER
VOOR
December
parohebben
in
de
0.2a
plaats
begrafenis zal
Haverdoppen
we,ke
de af^ ft
(geBovendien geeft bon 35 recht op 125
chiekerk van den H. Cornelius te Heerler0.2a
°2
l!bon is 5gekocht is uitsh» j4
ALLE FONDSEN
Haverm.-afvalm.
1.20
nummerde
denatureerd)
gram kaas gedurende het tijdvak van
heide op Vrijdag 27 Dec. a.s. om 9 uur.
0.70
haver
Geplette
gedurende het tydvak J|"
on
oegestaan
OPTICIEN
1
1.20
16 tot en met 29 December.
Roggepuntjes
Rj tevoermee i
Bijeenkomst aan het sterfhuis, Bokstraat
0.50
Dec.
lot
en met 31 Januari 19** ve n
1940
0.50 B k
Roggegrint
70, om half 9 uur.
0.50
voe
rmeel
„22"
genummerde
EIEREN:
Bon
De
met
bonnen ge
21,
rechtgevende
op één ei.
1.50
Roggegnes
1.50
Boonenmeei
Wegens omstandigheden eenige cn
koopen
van ve
van 23 Dec. tot en met 29 Dec. Bon 21
dus géén recht op het
0.50 Erwtenmeel
Roggezemelen
L50
algemeene kennisgeving.
geldig
blijft
tot e nmet 5 Jan. 1941.
Gerstemeel van
0p de brandstoffenkaarte" 5
0.55
Erwtenvoermeel
EsBHHMealBVHBBaBsVBeHEBHBaeHeKieBKi^^^^^^^^^BB^
0.55
ZEEP EN ZEEPPRODUCTEN: Gedurende 't
0.70 Erwtenschillen
zomergerst
BRANDSTOFFEN:
Tot en mct 31 Jan.
ia
_;:
tiidvak van Zaterdag 7 Dec. tot en met
„,
iM
n
aP
a
g
AFVALen
BIJ3. AARDAPPELMEEL en
31 DeC '
eft de t 17',ge
1 Bon
PRODUCTEN, verkregen bij de bereiding
n 10 van de
nummerde K
" van
bon
recht
het koopen
op
drocfdistributie vaste brandstoffen, haarde'
diepe
tot
zetmeel.
onze
van
Heden overleed
gram
(nieuwe
loü
toiletzeep
samenstelkachels"ziekte, met
f 3.—
Aardappelmeel'voor voederdoeleinden
*j~ heid. na een kortstondigevoorzien
ling) of 120 gram hmshoudzeep, of 200
2 Bon 15, lfi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23*
van
Rl'RGEMEESTER en WETHOUDERS van Aardappelvlokken voor voederdoeleinden
L3o
geduld gedragen lijden,
gram
zachte
zeep,
gram
zeeppoeof
250
*
24 van de „Bonkaart distributie Centr»'
collega
op
Maandag
EYGELSHOVEN zullen
6 Januari Gedr. aardappelen voor voederdoeleinden
L35
dc laatste H.H. Sacramenten, onze
der, of
voorzoover voorradig
12o
verwarming"t.
1941, des voormiddags om 11 uur, ten gemeenl-*5
gram zeepvlokken, of
Aardappelgries
«ram relfwer25(11
geldigheidsduur
nc
der
met
tchuize trachten aan te besteden:
Maiskiemkoek (maisglutcnkoek)
kende waschmiddclen, of 200 gram vloei»"
fen één eenheid tweede periode" etL°*
Maiskiemen
jt-~Zeep'
* 2.o0
..HET UITBREIDEN VAN DE DUITSCHE Maisglutcnmeel
,,met „cokes, één eenheid tweede pen^fl
1
1
e
verpakking dit toelaat,
\oorzoover de
DK VERPLEEGSTERS
gemerkte bonnen, wordt verlengd lot
HUISHOUDSCHOOL, Maisglutenvoermeel (glutenfeed)
1-"
SCHOOL
EN
DE
kan
de
desgewenscht
"
gedeelJOZEF-ZIEKENHUIS
verbruiker
ST.
mel Dinsdag 31 Dcc a s
* 0.50
Afval van rüstzetmecl
GELEGEN AAN DE MARIALAAN."
ten van bovenstaande hoeveelheden in
HEERLEN
combinatie op één bon koopen.
4. OLIEHOUDENDE ZADEN, PITTEN en
Andere artikelen:
Restek en teekeningen zijn op het Bureau van
■!■ IIM1M———■—
vvasseherijen
,7''
zijn verplicht voor de bcNOTEN.
Openbare Werken tegen betaling van f 10 verhandeling van dc gezinswasch bon 17
PETROLEUM: op zegel gemerkt „Pcriod^.
krijgbaar.
Lijnzaad voor voederdoelcindcn (mct uitrechtgevende op 2 L., tijdvak van
in ontvangst te nemen voor de behande2.50
Den inschrijvers zal dit bedrag op den dag der zondering van slaglijnzaad)
ling
k.g.
20
vember tot cn met 29 December.
droog waschgocd. Dc
van
GETROUWD :
lü
aanbesteding worden gerestitueerd bij ongewasscherij zal per bon (500 gr. waschpocGedurende het tijdvak van Maaiida? r j
verkregen bijVEEVOEDERPRODUCTEN,
5.
inlevering.
schonden
Zondag
December tot en met
19 Janw (c
der kunnen betrekken.
J. J. H. N. VAN WERSCH
of door bewerking of verwerking van olieInlichtingen worden verstrekt op het bureau 1
1941, geeft de met „periode c" geme^].!
De
bonnen
voor
exlra rantsoen toiletzeep
noten.
pitten
zaden,
ING.
en
houdende
Openbare
van
Werken.
zegel van de serie, welke is uitgeef,.
geven van 31 Aug. 1940 tot cn met 24 Jan.
en
Lijnkoeken 1)
f 3.50 Raap- resp. kool1941
ten
behoeve van hen, die voor ven^i
op
koopen
elk
recht
het
van
een
stuk
Grondnotenzaadkoeken 1) f 3.25
toiletzeep (oude samenstelling) van geting in het huishouden uitsluitend of'
K.
koeken 1)
4.60 Zonnepitkoekcnl) 2.25
gebruik van petroleum zijn aangew 5 f
middeld gewicht.
\Soyakoeken
1)
-4.50 KatoPnz koekenl)
(extra
op het koopen van twee liter
._
Bon
110
recht
uitgeAmsterdam, 24 Dec. 1940.
bij
bon
textielkaart
3
p Sesamkoe.ken 1)
,
4.o0
van
Landmannen) geeft recht op het
Departement
het
Iroleiim.
van
reikt
voor
r
(Zuid).
Waalstraat 127 lis.
Cocoskoeken 1)
4.— Alle. and s00r
uitsluitend verkrijgbaar op oP
koopen
gr.
scheerzeep
van
50
of
voor
SCHOEJWEN
2.—
ten veekoek.1)
Palmpitkoeken 1) 3.25
bouw en Visscherij
zoover voorradig
een tube scheercrêtoon van cen speciale bon, welke mel1
scheerzeep,
geduhet
distributie-kantoor kan bekomen- „j
dan
wel
een
pot
me,
1) Onder koeken te verstaan zoowel voorslag- als
Augustus
mag uitsluitend op re c
31
tot
LEVERTRAAN:
tijdvak
rende
het
van
«fesfejÈsii
gruis,
schilfers,
4sii-iï -h.disii.'feste.&.ïf
murwe- cn kleine koeken, schroot,
Vi-iïffe idïdi
31
van
een
worden afgeleverd.
December.
arts
meel, enz.
De Provinciale Voedselcommissaris voor Lim- brokken
Op MAANDAG 30 DECEMBER 1940
burg maakt bekend, dat alle partijen beneden6. MENGVOEDERS, in den zin van het Meng*® hopen onze lieve Ouders
maatsche aardappelen van alle soorten Klei-aardvoederbesluit 1939 I (meel, koekjes, brokworden vrijjes, gemengd graan, enz.)
appelen
nog
slechts
voor
veevoeder
Kr gegeven indien de maximum-sortcering 30 mm.
F. STORM
samengestelde mengvoeders te weten:
vierkantsmaat bedraagt. Klei-aardappelen bov'en 1. voor paarden f 0.90 3. voor varkens f 1.15 Dc bereidsheffing op vecvoedcrproduc.tcn bereid
de vierkantsmaat van 30 mm. mogen derhalve 2. voor rundvee,
1.15 van oliehoudende zaden, pitten en noten, met inM. STORM-MENGELS
4. voor pluimvee
niet worden vervoederd.
begrip van maïs, is met ingang van 15 Dec. 1940 van het Departement van Ha*1
bijzond.
geiten
en scha5. voor
den dag te herdenken, dat zij vóór
Verder wordt erop gewezen, dat voortaan he! pen
datum af be1.40 diersoorten
2.50 eveneens verhoogd: van genoemdenk.g.
van voederaardappelen binnen het proNijverheid en
voor veedraagt deze heffing thans per 100
Jj 25 jaar in lier huwelijk traden
%. vervoer
ductiegebied gedekt moet zijn door een vervoer7. AFVAL- en BIJPRODUCTEN, verkregen bij koeken (waaronder mede zijn begrepen .schroot,
Kr bewijs,
iecrlen, 30 December 1940.
door de plaatselijke bureauhouders
de bereiding van alcohol, bier en suiker).
schilfers, enz.) bereid van:
Kr worden welke
afgegeven.
Hun dankbare kinderen
£.
f 1.—
Gedroogde bostel
De Voedselcommissaris v. Limburg Gedroogde spoeling
0.75 Cocosnoten
f 4.50
VERPLICHTE
BEN
LEO
Melasse voor voederdoeleindcn
f 0.25
DINGS.
5.10
Grondnoten
|0
FRANS
MINERALE SMEEROLIËn
8. VEEVOEDERPRODUCTEN VAN DIERLIJ3.50
Katoenzaad
N
KEN
OORSPRONG.
HUWB
VETTEN.
3.85
Bloedmeel
f £L75 Stokvischmeel
f 3.50 Kool- of raapzaad
TRUUS EN MAR1ETJE
LEY EREN G VAN SLACHTSCHAPEN Lcvermeel
3.— Lijnzaad
4.—
- 2.— Haringmeel
De Directeur van het Rijksbureau voor eI geVleeschmeel
3.75 Sardinemeel
3.— Palmpitten
y, -,p <p ïj*ijï =js sj;
«£ t$ g» <p tj= sp ¥ =P «Jï ïp 4»v 3>3»
EN SLACHTPAARDEN.
3.75
slieproducten,
daartoe gemachtigd door " jj8ii'
2.75 Garnalenmecl
Diermeel
3.—
?retaris-Generaal
van het departement van v01Walvischmeel
ontlijmd
5.— Sesamzaad
5.—
Het Rijksbureau voor dc Voedselvoorziening in Niet
Nijverheid
Scheepvaart, brengt bet lecn
rlel.
beendermeel
1.50 Pilchardmeel
3.—
Oorlogstijd maakt het volgende bekend:
5.— gende onder de aandacht van verbruikers c
Soyahooncn
Aan alle Vrienden, Bekenden cn Begun2.—
Alle
and.
soorBinnenkort zal een regeling in werking treden Vleeschb.dermeel
van minerale smeeroliën en ve er»f
ten "vischmeel -3.— Zonneblocmpitten
stigers een
-2.—
2.75 veranciers
waarbij ook slachtsehapen en slachtpaarden aan W'i t vischmeel
blijkt
Het
dat niet alle verbruikers en e )jr>
2.50
Kabeljauwmeei
de Nederlandsehe Veehouderij Centrale kunnen
ZALIG KERSTFEEST
en voor de bereiding van maisglutcnfccd
gestelden datum aan dc vei'P
1.30
:-iers
vóór
den
worden geleverd. Voor deze levering zullen uit9. ANTJERE VEEVOEDERPRODUCTEN.
en een
ling
tot
voldaan.
voorraadopgave
j 1ei('
Maisglutenmccl
2.50 In verband hiermede hebbenalsnog
sluitend in aanmerking komen diegenen, die door
)e
wordt
f 1.50 Maiskiemen
GELUKKIG
de Nederlandsehe Veehouderij Centrale als markt- Honden- en kattenbrood
4.— gegeven deze opgave vóór 30 December a.s.
vischjes
3.—
Gedroogde
handclaren in slachtsehapen resp. slachtpaarden
BODE DONKERS.
leveren.
t«"
2.50 Alle andere vcekoeken (met inbegrin van
zijn erkend. Voor erkenning als zoodanig komen Voederkernen
Nadrukkelijk
gewezen,
op
wordt
er
schroot,
Hu 111 pc n. 23 Dec. 1940.
schilfers,
enz.
doch
met
uitzonbetrekking
navolgende
producten
in aanmerking handelaren, die zich verplichten
Met
tot dc
van betrokkenen, die deze verp»c ,,.of'
dering van maiskiemkoek)
2.50 aanzien
per week 10 of meer slachtsehapen, resp. per 4 zal bovendien met ingang van 15 December 1940
liet
maatregelen zullen worden ëe
nakomen,
weken 8 of meer slachtpaarden op cen bepaalde cen bereidsheffing worden ingesteld gelijk aan
fen.
w"'"*
markt aan te voeren. Zij dienen cen aanvraag tot het bedrag vermeld achter het desbetreffend proDe formulieren dienen per briefkaart
erkenning zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk duct.
■
bij
aangevraagd
len
het Rijksbureau voor
,
vcór 25 December a.s. te richten tot de NederDeze heffing is verschuldigd terzake van proülicproducten, Sectie I (smeerolie), Zeers ff
ducten,
1940
LEVERING
zijn
Meerwelke
Dec.
bereid
en
moet
Veehouderij
Centrale,
landsehe
Laan van
na 1
SLACHTVEE.
r
d°°
's
Gravenhage.
100—104,
Hierop
moet
te 's Gravenhage, onder opgave van door *den hereidcr'worden betaald bij aflevering
jruikers worden vermeld: „Verzoeke toczenn
AMnALTF - HEERLFRHF1DF. dervoort" 84slachtsehapen.
verwerking
product.
of
e.q.
slachtpaarden,
Rijksbureau
het
aantal
dat
van
het
Het
voor de Voedselvoorziening in
i
minerale smeeroliën en
Oorlogstijd maakt in afwijking van het reeds ge- ."erbruiksformulier
Donderdag 2e Kers.dag vanat 6 uur zij per week wensehen te leveren. De erkende
terwijl door leveranciers moet wor
TABEL
B.
en",
markthandelaren zullen daarop door de Nederpubliceerde inzake de verplichte levering van
e)t
?egeven „Verzoeke toezending leveranciers!
alles per 160 k.g. slachtvee bekend, dat thans is bepaald,
landsehe Veehouderij Centrale in klassen worden
dat voor ier minerale smeeroliën en vetten". Naaro n,
f 1.35 levering in aanmerking komt slachtvee met een
ir gedeeld. Iedere erkende markthandelaar is ver- | Aardappelen gedr. v. voedcrdoeleinden
1.35 levend gewicht van 350 k.g. of meer, en goed idres moeten in blokletlers worden aangeo.^eplicht wekelijks het aantal slachtsehapen te
Aardappelgries
Van deze bepalingen zijn uitgezonderd: rjklasse,
ingedeeld,!
Aardappelvezels
0.75 bevleesd gust jongvee zonder breede tanden met ;chreven
ren, dat voor do
waarin hij is
ondernemingen, die periodiek v ra iit'
1.35 een levend gewicht van 300 k.g., voor zoover dit
is vastgesteld. Iedere erkende markthandelaar in Aardappelvlokken v. voedcrdoeleinden
ORKES1"
ontvangsten,
len,
en afleveringen moeten v o0t
0.50 geleverd wordt na 25 December 1940. Tevens ko- "voorden,
slachtpaarden is verplicht over een periode van Afval van rijstzetmeel
alsmede
voorzoover betreft d"j n >
RjjwietsiaMine aan dc z-^a'
het aantal slachtpaarden Ie leveren, dat Rijstvoermeel
- 0.50 men daarvoor in aanmerking dieren, die als ïen als zoodanig aangeschafte
I weken klasse,
hoeveelheo ef
waarin hij is ingedeeld, is vastge- Boekweitvoermeel
0.50 wrak zijn afgerekend, doch waarvan de opvoor dc
jfl2
houders
k.g.-afnemers,
van
* '.■mnajjtimi.MMjjiiiiin'wwüiiii 1*11 w steld.
motorrijtuig
Komt cen handelaar zijn leveringsplicht Bostel gedroogd
1.— brengst, zonder aftrek van assurantie f 100 of ïouders
door o
e
vergunningen,
verleend
van
hij
gedroogd
in een lagere klasse, dan Spoeling
0.75 meer heeft bedragen. Rundvee, dat niet aan de pecteur-Generaal van
niet na, dan kan
Verkeer,
door,
het
pjjfcs1.25 gestelde eischen voldoet, kan op de normale voorHEERLERHEIDE
waarin hij oorspronkelijk is geplaatst, worden Gerstepelmeel
lerlandsche Visscherij-Centrale of door t
,
belang, dat Melasse v. voederdoeleiiul.
ingedeeld.
is
derhalve
van
0.25
groot
Het
waarden aan de Nederlandsehe Veehouderij Cenmreau voor Genees- en Verbandmiddelcn.
TWE E D E KERSTDAG
3.75 ! trale worden geleverd, doch wordt niet in rekere handelaar het voor zijn klasse vastgestelde Vleeschmeel
ontlijmd
Beendermeel,
Indeeling
1.50
hoogere
ning
aantal dieren levert.
in een
niet
gebracht ten aanzien van de nakoming van
klasse kan alleen dan gebeuren, wanneer de Vleeschbeendermeel
2.— den opgelegden leveringsplicht.
marktpositie zulks mogelijk maakt.
Bloedmeel
6.75
Ten bewijze dat er is geleverd dienen de vee01
Prijzen van buitenlandeen
2.75 houders dc afrekeningen in te leveren bij de
\ oor dc overneming van slachtsehapen zullen Diermeel
2.— plaatselijke bureauhouderj, die hiervoor een ontdc volgende onlvangslplaatscn worden aangewe- Levcrmeel
Inlandsch rondhout-naaldhout en
hij H. BEAUJEAN, Danving-QRAN|E- zen:
Garnalenmeel
3.— vangstbewijs afgeven. Het verdient aanbeveling,
Kabeljauwmeei
Leeuwarden: Vrijdag
2.50 dat de veehouders dc afrekeningen persoonlijk bij
Gioningcn: Dinsdag
gezaagd inlandsch naaldhout.
NASSAU en M. BEAUJEAN, tegenover Sncek:
Dinsdag
Zulphen: Stokvischmeel
Zwolle: Vrijdag
3.50 deze bureauhouders inleveren. Hierdoor worden
Tiarahalte O.-N. 111
Donderdag
Utrecht: Woensdag
's Hertogen- Walvischmeel
5.— eventueele verwisselingen voorkomen. Voorts
D« aandacht wordt gevestigd op de ? n k0ij'
Witvischnieel
2.— dienen de veehouders rekening te houden mct het lerlandsche Staatscourant van 23 dezer ffle »W
bo.scli: Woensdag (
Maastricht: Maandag
a <jdoes: Dinsdag
Rotterdam: Ander vischmeel
3.— feit, dat zü bij de definitieve regeling het mestHulst: Maandag
igde „prijzenbeschikking buitenlandscn
Amsterdam: Gedroogde vischjes "
3.— vee, hetwelk zij bij de December-telling in hun iout no. 2", „prijzenbeschikking inlandsen r0flgeMaandag — Leiden: Vrijdag
Tarwepuntjes
DONDERDAG 2e KERSTDAG Maandag Purraerend: Dinsdag.
1.10 bezit hadden, voor het volle aantal zullen moeten out-naaldhout no. 1" en „prrjzenbeschiKK'
Tarwezemelen
0.50 leveren. Hun wordt dus aangeraden, de aflevech voor de overname van slachtpaarden:
aagd inlandsch naaldhout no. 1". Ing
IS DE POPULA'RE
bj 1
v r
Tarwegries
Zwolle: Vrijdag
1.50 ringsbewüzen niet over te dragen, doch in hun eschikkingen zijn
Leeuwarden: Vrijdag
maximumprijzen
de
ij*
Utrecht: Woensdag
Am- Tarwegrint
0.50 bezit te houden.
Ainhem: Maandag
enlandsch naaldhout herzien, terwijl v°-d
e
Maandag
Tarwezemelen-grint
Botterdam:
0.50 I De provinciale voedselcommlssarissen kunnen mdsch rondhout-naaldhout en voor
sterdam: Maandag
2.— de houders van mestvee verplichten, reeds in de's Hertogenbosch: Woensdag Maastricht: Maan- Tarwekiemen
zun
andsch naaldhout maximumprijzen
Roggepuntjes
L20 ze periode een grooter aantal dieren te leveren, teld.
dag.
VANAF HALF VIER GEOPEND.
óe K
1-50 ten einde daardoor in staat te zijn in
Nadere bijzonderheden omtrent prijzen en leve- Roggegries
De bijzonderheden", welke in de
buitenge-,
0-50. wone ernstige gevallen uitstel van levering te ge- 1 chikkingen zijn vermeld, zullen in de va
ringsvoorwaarden zullen spoedig worden bekend Roggegrint
SLECHTS 30 CENT ENTREE !
0.501 ven.
gemaakt.
Roggezemelen
\ het kort worden opgenomen.
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Voor Amersfoort is een groote centrale keuken in aanbouw, welke
dag
per
eten
porties
6000
van niet minder dan
van Napoleon I,
Weenen naar
overschot van den Hertog van Reichstadt, den zoon bijgezet
Hi V,* stoffelijk
Het transport naar het
Napoleon
ven
it
sarg
het in de Dóme das Invalides naast de
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Parijs overgebracht,

station te Weenen
(Fo'o Weltbi^

De behulpzame hand Waar
Bij den stat-dokter van de Duitsche weermacht.
De medicus aan den arbeid bij het microscopisch

onderzoek

capaciteit zal hebben
(Foto Pax Holland)

(Foto Welibi'd)

in Duitseh-

land sneeuw gevallen is, vermaakt zich
de jeugd En als een kleine enthousiaste
beoefenaar van de wintersport weer
met een schoon pak naar hult wil komen,
is een vriendenhand niet te versmaden

-

De kettingen, die de versiering vormen van een
kantoorgebouwen,
zijn helder wit geschilderd als voorzorg
der Amsterdamsche
(Foto Pax Holland)
in donkere avond- en ochtenduren

Een verstandige maatregel

(Foto Weitbild)
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Er is In deze dagen, nu de radio 's avonds
De oudjes doen het nog best
naar
oude gramophoons, die met "n weinig
zwijgt,
vraag
veel
vroegtijdig
(Foto Pax-Holland)
.opkalefateren" weer bruikbaar zijn

Op het plein voor den Dom te München worden de hooge lantaarns geeo"'role«rd, die anders het groote ttraatoppervlak verltchten, doch thans m

eenstemming

wO^mèfijft

+

—

De timmerman Albert Kuin uit Warder (NH) heeft de fenomenale prestatie geleverd,
Hij verrichtte dit werk in zeven
door in zijn vrije uren een accordeon te bouwen.
(Foto Pax-Holland)
jaren

Een Italiaansche studiecommissie bracht dezer dagen onder leiding van den president der Italiaansche
automobielelub, graai Bonacossa, een bezoek aan da Duitsche Rijksmotorsportschool Het gezelschap
tijdens een ongewone excursie

De

strijd

tusschenItalië

en Griekeland.

—

Een

gecamoufleerde

italiaansche

luchwaartbasis

in

-

(Foto Weitbild)

Terwijl langs de oe/ers de sporen van den
De kenaen tn Vlaanderen zijn weer bevaa.b-»'
aeheepveartverkeer
weder ongehinderd plaats
zijn,
vindt
net
nog.
merkbeer
atrüd
(Foto Weitbild)
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BIO-VACANTIE-OORD EN WINTERHULP.
In de bioscooptheaters in ons land rammelen
dezer dagen weer de bussen, waarmede gewoonlijk voor het Bio Vacantle-Oord gecollecteerd
wordt. In alle theaters draait ook weer het korte
filmpje, waarin de bezoekers uitgenoodigd worden in hun beurzen te tasten cn door steun aan
deze Kerstcollecte de gezondheid van de jeugd
der steden te bevorderen. Dc organisatie-commissie dezer collecte heeft dit jaar besloten de
helft van de opbrengst af te staan aan de Winterhulp Nederland. Zonder twijfel zal deze royale geste door het publiek op prijs worden'gesteld, hetgeen men niet beter kan bewijzen dan
door thans meer te geven, opdat zoowel Bio Vacantie-oord als Winterhulp Nederland een groot
bedrag tot steun van hun menschlievend werk
kunnen innen.
Jaarlijks zeven- tot achthonderd kinderen,
wier gezondheid of wier zenuwgestel verbeterd
moet worden, worden in het Bio VaryintieoOrd
ter verpleging opgenomen.
In groepen van honderd komen do kinderen
Uit stad en land, die van een zwakke gezondheid
getuigen, in het herstellingsoord bijeen, waar zij
goede gevolgen ondervinden van rust en buitenlucht. Het zijn kinderen uit Rotterdam, den Helder cn andere plaatsen van ons land, die hier dc
noodige middelen aantreffen om volkomen gezond het leven weer te kunnen ingaan.
Het bestuur van het Bio Vacantie Oord is
dankbaar voor de wijze, waarop het publiek zijn
sympathie in de afgeloopen jaren betuigd heeft
en Spreekt de hoop uit, dat ook dit jaar op aller
medewerking gerekend kan worden. Thans niet
alleen om de uitzending en de verzorging zoo
uitgebreid mogelijk te kunnen doen zijn, doch
ook, omdat „Winterhulp Nederland" gebaat is
met de vrijgevigheid van het bioscoopbezoekend
publiek.
DIEFSTAL VAN DISTRIBUTIEARTIKKLEN.
Te Amsterdam hebben rechercheurs van de afdeeling distributicfraudo van het hoofdbureau
van politie op een der Amsterdanische grachten
een goede slag geslagen. Zij arresteerden daar in
een pakhuis een pakhuisknecht cn een handelaar
die zich, naar geconstateerd is, reeds gcruimen
tijd schuldig hebben gemaakt aan diefstal van
zeep, zeeppoeder, lucifers, wasc.hmiddelcn en
.stijfsel. Iecreren morgen, dc laatste dagen omstreeks half acht, kwart voor acht verscheen dc
handelaar bij het pakhuis, waarvan dc deur heel
gemakkelijk open bleek fc gaan. Dit was het
werk van den pakhuisknecht, die er tevens voor
zorgde dat een kleine voorraad van bovengenoemde artikelen, waaronder nok havermout,
klaar stond.
De politie had cen tip gekregen dat Zij zich
schuldig maakten aan kettinghaudel. Het hinkt
echter "beperkt te zh'n tot zuivere diefstal. De
beide mannen zijn thans veilig opgesloten en zullen aan het begin de*er wrek voor den officier
van Justitie worden geleid. De politie heeft twee
groote pakken, ieder bevattend 120 doosjes lucifers, twee doozen havermout, twee doozen stijfsel, een zak bruine boonen en drie doozen waschmiddelen in beslag genomen. Er zal echter nog
wel een grootere voorraad gestolen goed zijn en
de politie is dan °ok bezig deze op te sporen.
VREES VOOR DEN DOKTER EN HAAR
GEVOLGEN.
Op hel ijs van do Vischpoortgracht te Zutpbon
heeft zich een reeks opwindende gebeurtenissen
afgespeeld, waaraan zelfs politic en brandweer
te pas moesten komen.
Een 23-jarige vrouw, die in het glskenhul
worden opgenomen, kreeg plotseling spijt van
haar voornemens. In dc hooge Witto hal van het
ziekenhuis tusschen de verpleegster nam zij een
wanhopig besluit. Dc vrees voor den dokter
greep hnar zoo aart, dat zij het ziekenhuis uitholde cn het dunne ijslaagje op do gracht opliep. Van alle kanten riep men haar waarschuwingen toe, doch zij was er niet toe Ie brengen
weer op den vasten wal te komen. Politie en
brandweer werden geroepen, men poogde haar
met een roeiboot te bereiken, doch geen succes
werd behaald. Tenslotte begaf de heer A. Kok,
schrijver op het parket ten kantongerecht, zich
met twee ladders Op het ijs. De vrouw ontliep
i-hter, maar na eenigen tijd zakte zij door
het ijs en hü wist haar te bereiken. Bij zijn pogingen om haar uit het ijskoude water Ie halen
zakte hij echter ook door het ijs. Anderen be;avm zich nu ook met ladders op do gracht cn
men wist het paar, dat een klein half uur te
water was geweest, tenslotte op het droge te
brengen. Een en ander had echter tot gevolg, dat
de vrouw tofch het ziekenhuis werd binnengebracht en met haar nog drie anderen, onder wie
tic heer Kok, om wat op verhaal te komen.

NIEUW SOORT DUIKER-COSTUUM IN DE
VER. STATEN.
Electrisch verwarmd en door glas
geïsoleerd.
Press" meldt uit Washington, dat
„Uuited
De
met het nieuwe, clectrisch verwarmde en door
glas geïsoleerde duikereostmim, waarmede de
Amerikaansche marine-duikers thans toegerust
zullen worden, het den duikers, naar uit de
experimenten gebleken is, mogelijk zal zijn diepe'
te duiken, langer onder water te blijven en cen
helderder hoofd te houden. De Amerikaansche
marine heeft dit nieuwe duikerpak reeds officieel overgenomen.
Vroeger voorzag men de duikers van gewone
gelijk bekend
uit zuurstof cn
lucht, welke
stikstof bestaat. De lucht moest, om den druk
van het water te kunnen weerstaan, sterk samengeperst worden. Onder deze voorwaarden echter
lostte de stikstof in het bloed vnn den duiker op
en drong in het weefsel. Het gevolg daarvan is.
dat in de slagaders en aders van den duiker,
wanneer hij te snel aan de oppervlakte komt.
stikstofblareh gevormd worden, die zeer pijnlijk
zijn. Het is gebleken dat, indien men een mengsel
van zuurstof en helium gebruikt, inplaats van
gewone lucht, deze duikerziekto vermeden wordt,
daar het helium een veel geringere neigin
loont in het bloed en de weefsels op te lossen
Bovendien werd geconstateerd, dat bij gebruik
van dit mengsel de verdoovingsverschijnseleri bij
het duiken op grootere diepte eerst veel lateioptraden dan wanneer gewone lucht gebruikt
werd. De duiker is dus thans in staat veel langer
onder water te blijven.
Dit mengsel heeft slechts één nadeel, en Wel
dat dc duikers onder water veel meer last van
de koude hadden dan bij het gebruik van lucht.
Het duikerpak moest dientengevolge eleetrlsch
verhit worden. Nu bleek dat bij de gebruikelijke
isolatie van de electrische kabel het brandgevaar
grooter was, daar fengevolgc van de rijkelijke
zuurstof het isolatiemateriaal gemakkelijk in
brand vloog.
Thans heeft Paul Gayne, de president van de.
f.olvinex Maatschappij, een duikerpak ontworpen
dat door een glazen stof, Welke uit glasdraden
wordt geweven, geïsoleerd wordt. Dit pak is
onbrandbaar. Ook dc geleidingen worden door
glas geïsoleerd, zij worden tusschen twee lagen
stof mct glazen draden in de onderkleeding van
den duiker geweven.
WALT DISNEY BLIJKT VAN GEBOORTEE N
SPANJAARD TE ZIJN.
Disney,
de. beroemde Amerikaansche lihnWalt
teekenaar, blijkt in het geheel geen Amerikaan te
zijn, althans niet van geboorte: hij is cen Spanjaard, zijn ware naam is José Luis Guirao Zamora, cn hij werd in het Spaansche stadje Mo
jacar, in de provincie Almeria, in 1901 geboren.
Zijn vader heette José Guirao Zamora, zijn moeder Isabel Asensio; de zoon werd, pm welke reden
is niet bekend, niet in Mojacar, doch in het naburige dorp Guazamara gedoopt. In 1903 pakten
de Zamora's hun boeltje en vertrokken als land-
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verhuizers naar Amerika. De ouders van den
knaap, die onder den naam Walt Disney beroemd
zou worden, waren toen reeds van middelbaren
leeftijd: Isabel Asensio was gehuwd op haar veer
tigste jaar.
In Amerika kwamen de Zamora's terecht op
een boerderij tocbehoorende aan het kinderlooze
echtpaar Disney. Toen de ouders van José Luis
Guirao kort na elkaar overleden, adopteerden dc
Disney'a het kind, dat daarmede de Amerikaansrhe nationaliteit kreeg en den naam van zijn
pleegouders aannam. Als zijn geboorteplaats heeft
Walt Disney altijd opgegeven Chicago, maar
toen hij met I.ilian Bouns in het huwelijk wilde
treden, had hij zijn geboortebewijs noodig, en
schreef aan den «lcade van Mojücar, een bergdorp op de helling van de Sierra Cabrera aan
de Middellnndsc.hu Zee, dat in zijn stadswapen de
hoogdravende spreuk voert: ,,Muy Noblc y muy
Leal Ciudad dc Mojacar liave y amparo del Reino
de Granada": ,.zecr edele en zeer getrouwe stad
Mojacar, sleutel en beschermster van het konink
rijk Granada".
De alcadc gnf zich veel moeite cn bezorgde
Walt Disney zijn geboortebewijs, of beier: een
afschrift, want de archieven van de kerk te Gun
zama'ra wsren in den burgeroorlog verloren gegaan. Maar al heette Walt Disney bij zijn geboorte anders en al heeft hij cen Spaansch uiterlijk, de Spaansche laai is hij niet meer machtig
en hij is geheel ver-Ameriknnnseht.
MET LUCIFERS GESPEELD.
Toen moeder Zaterdagavond naar den slnger
was Otn een stukje vleesch voor Zondag te halen,
baalden haar twee zoontjes cen doosje lucifers
"te voorschijn en gingen hiermee een zeer gevaarlijk .spelletje spelen.

Hoe gevaarlijk bet was, bleek al spoedig. In
een ommezien van tjid had de achterkamer van
het perceel Czaar Peterstraat 157 te Amsterdam,
waarin de jongetjes speelden, vlam gevat. Slechts
met de uiterste moeite konden de toegesnelde
buren dc twee knapen uit hun gevaarlijke positie
bevrijden.

De brandweer was spoedig Ier plaalse met een
motorspuit cn kon in hetzelfde tempo het vuur
bedwingen, zoodat toen moefier thuis kwam, het
gevaar geweken was. De achterkamer had echter
leelijke schade opgeloopen. De beide jongetjes
hebben een zeer hard pak slaag moeten incas.
secren.
DOOR LEK IN DE GASLEIDING BEDWELMD

GERAAKT.
Zondagavond is een echtpaar, omstreeks 75

jaar oud, wonende in de Anjelicrstraat te Anister
dam. aan een groot gevaar ontsnapt. In den namiddag was reeds in genoemde straat sterke
gaslucht waargenomen cn gasfitters waren bezig
het lek op te sporen. Zij slaagden hierin evenwel

niet, zoórlat zij besloten öan verschillende woningen aan te bellen teneinde binnenshuis een onderzoek in te stellen. Toen zij bü de oude menschen
aanbelden werd niet opengedaan, waarop zij besloten zich- door een der ramen toegang te verschaffen. Binnengekomen troffen zij de beide
oudjes in bcwusteloozen toestand aan. Zij waren
door het binnenstroomende ga* bewusteloos geraakt. Onmiddellijk werd de hulp der G.G. en GD
ingeroepen, die het echtpaar, dat in ernstigen
toestand verkeerde, naar het Wilhelminagasthuitf
heeft overgebracht.

DE

..

VISSCHERIJ OP DE MAAS

„Wel bedankt, visscher!”
Nu de propaganda-actie voor de zoetwatervisch in couranten cn brochures is ingezet en
men overstelpt wordt mct recepten, waarin de
lekkerheid, voedzaamheid enz. geprezen wordt,
zijn we op bezoek gegaan bij een van de menschen, die zich bezighouden met het vangen van
zoetwatervisch en er hun beroep van hebben
gemaakt.

Nabij Obbicht ligt dc Schokker gemeerd en
dobbert op dc onrustige wateren van de Maas.
Met een ijzeren boot komen we aan lword en
zitten weldra in de groote kajuit tegenover de
schipper, die den brand steek,! in een goed gevulde pijp. Het is een ruime kamer met banken
en kasten langs de wanden. Ken potkacheltje
knort lustig en wij vergeten dra onze koude
handen en voeten.
Wc schuiven by aan de ruime tafel en we beginnen maar direct over het doel onzer komst.
En de ronde visscher lacht en denkt niet, dat
aan de visscherij iets interessants kan zitten.
Want het is alles zoo gewoon wat hij doet en
kan niet denken wat interessants een ander aan
de visscherij kan zien.
Na cen korte inleiding over gewone zaken
vertelt hij ons dat de Maas»— hij noemt ze: grensscheiding
van Eysden tot Maasbracht verpacht is in 12 vischperccelen voor den tijd van
(i jaar. De opbrengst komt ten goede aan de Belgische cn Nederlandsehe Domeinen.
Elke,pachter oefent het vischrecht uit op zijn
afgebakend gebied.
En welke visehooorten vindt men op de
rivier?
Barbeel, meun, voorn, brasem, snoek, houting,
baars, paling, ulfers, kopaal, cn zeel f. Snoekbaars en zeelt komen slechts sporadisch voor.
Mogen jullie het heele jaar door visschen?
Ja, Manr op bepaalde tijden is de vangst van
sommige soorten gesloten. Voor Fnock cn baars
b.v. van 15 Maart tot 1 Mei en andere visch van
15 April tot 1 Juni. Na Juni is de vangst van
alle soorten geoorloofd. In den giettijd laten we
ze natuurlijk met rust, daar een groot nakomelingschap voor ons slechts voordcel kan zijn.
U vangt toch niet met hengel en aas?
Rij deze ironische vraag kijkt dc visscher ons
lachend aan.
Dan ving ik nog geen genoeg voor eigen gebruik. Want ik ben ook liefhebber. Neen, we
gebruiken daar verschillende soorten netten
voor. Aan de ijzeren buizen, die u naast den
schokker ziet, wordt dc kuil bevestigd. We
draaien de buizen, tot het nét met de opening
op den stroom slaat. Dó onderste buis laten we
tot op den bodem zakken, terwijl de bovenste
aan de oppervlakte van het water blijft. Bedoelde beweging wordt geregeld met de lier die
aan den mast is bevestigd.
Dit net-kuil wordt 's avonds gezet en 's morgens, zoo gauw de dag aan de lucht komt, opgehaald. We draaien dan de buizen tegen den
schokker én ledigen den zak, dio achter het net
is bevestigd.
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Kuift u alle visch gebruiken die u
Maas
Als u bedoelt of ze eetbaar zijn, danja- Je)() erSte
levert, vooral voor de liefhebbers, de
visch. Er is geen grondsmaak aan. Zoo
g jn
wel voor bij visch gevangen in sül*'
ter. Die zou na het vangen eerst een
de beun van den schokker moeten z' tlc
fijnere smaak te krijgen.
i^orri
Toch kunnen we niet alle visschen aai
houden, zooals u misschien wellicht »n l
bedoelde. Diertjes, onder de maat, wor
in het water geworpen. Zij moeten
poosje wachten cn groeien. Aan dit T' e^0aóf
wordt streng door de politie de hand ë
en hierin heeft ze gelijk ook. Als z0 ?'
vischje wordt schoon gemaakt, is er nie
Vischt u nog met andere netten"
(
Ja. Daar hangt b.v. dc vischzegen.
e jjtB «r
j(jn.
wordt over den grond gesleept en DU
getrokken. Hiervoor moet je met drie rn
Een blijft op den wal. een roeit en °ie
trekt het net bij. Hier wordt vooral wi
rdee gevangen.
e groEn bier hebben wc hel wargaren.
een
op
vere netten en een fijn. Het wordt fl eZ ken P' e
stille plaats langs den kant. Op z.g. h0 e.|S (a«ii<l e
zijn niet veel meer op dc Maas. Op
binnenwateren is het 't geliefd net.,
bV
verticaal te water gelaten. Kurken l0U
drijvend. De visch, die er in zwemt, # eI jn Ct*
zijn pogingen om vrij te komen, telken»
benarder positie. In West- en
cefl
gebruikt men hierbij lange polsstokkcn
knop. Hiermede wordt in het water ë 0peö"
om zoo de visch op te jagen en te doen >"' ijf
De saoek is buitengewoon gevoelig v
net. Als hij het voelt of gewaar wordt,
zich zelden er in jagen. Wy hebben h ef
gemaakt dst hij er over sprong.
bel
En dit is de geil of werpnet. Je -spre a ] te
op dc boot uit elkaar cn laat bet horrz" 0 elwater. Het zinkt en komt op den bodenl
kaar. De visch binnen dit gebied zit dan »
gen.
op d*
Zit er nog veel of voldoende '
ie
Maas?
tf
Barbeel wordt voldoende gevangenandere soorten worden schaarscher. MfD
dat dit komt door het vervuilen van hC' r er'
Vooral in Urmond wordt geklaagd, a
doode voorns dc Maas afdrijven.
v
Vischt u op stroom of op stilstaand
11,
Dat ligt er aan. Voorn, brasem, baars
zit liever op stil water, terwijl br
houting en nlvers den stroom opzpoM\\^Ê
beste plaats is. waar de Maas sma!
hard stroomt. Daar valt het water bij
Hoe zwaar wegen de verschillende
gemiddeld?
Snoek varieert tusschen cen pond <'H
barbeel tusschen een pond en 4 kilo» 9 ( |0'
haalt 2 kilo, terwijl de baars slechts t*
8 ons. De voorn blijft nog iets lichter- .,-(?'
U sprak straks van paling. Komt die <
voor?
folp»;
Ja, die zit Cr nog voldoende. Vooral ü~.
ling, kenbaar aan cen dikker vel. Hij wor°l
met den keil gevangen.
jj tt'
Platkoppaling heeft een dikkere kop, en
roofvisch, daar hij zich voedt met klein |
jes. In palingkorven eindigt meestal Sj"
11
of liever kruipbaan. Ook voor de
hengel
is
hij
vangen
scher
wel te
met
f
Derdcns de gewone paling, die ook i n
gevangen wordt.
Wanneer is de beste visehtijd?
lK
Voor de gewone visch den zomer da'1".
den stroom opzoeken om te gieten. Pal 1??
meest gevangen in de maanden Ju!
September en October.
Wat doet u met de gevangen vis<'h.
Terstond verkoopen, als het gaat.
blijft gaat in de beun, waarvan dc grO°
1000 kilo bevatten kan. Hierin blijft
gezond en frisch, daar door dc gaatje''
durend versch Manswaler cireuleeren
Wordl er ook iets gedaan om den v»
op peil te houden?
[i
Natuurlijk. Dc bemoeiingen vau «e
Maatschappij in deze is zeer te prijzenmatig wordt broed bijgepoot. Ook forel c
Maar tot heden hebben we nut de V
deze soorten nog geen succes gehad. Wil"
vooral niet meer voldoende cn ik vcrm|'
deze visch veel het kanaal optrekt, vr«a
(t
voedsel te vinden is. En tenslotte kan
altijd over voldoende broed beschikken
aanvulling onmogelijk.
j^r^
Ik geloof dat u
nkkelü'*
gekozen beeft?
hfU1 «5
Wat zal ik daarop /eggen.
#»'
krijgt men er niet van. Vooral bij wassen<^, ord«
*.
moeten de netten 's nachts herhaaldelijk
schoon gemaakt, daar er veel vuil dc
drijft. En je hebt natuurlijk altijd je e
ten hebben een goede verzorging noodig*
op tijd getaand worden. En nelten '"\jtf
want dat doen we zelf
is ook cen l ,c v,jst£
Mnnr vooral tegenwoordig met de vCini;K e e
ringsvoorschriften hebben we 't niet
jjctit r
kcr gekregen, daar je verstoken van ;1 € M'
werk moet doen. En dal valt niet altijd n1n
ieder beroep brengt zijn zwarigheden
Daarom klagen wc ook niet cn zü 11
als de oude Maas voldoende oplevert oi'1
nen. Wc zijn geboren cn gelogen fl
water en het beroep is ons lief geworv
Heeft u altijd visch aan b<
In de maanden dat druk
natuurlijk wel. Maar in de winlcnrtnnr»0
geen wit-vl»ch. Wel paling, dnor die W
seizoen natuurlijk in prijs stijgt.
Zouden we cen, kijkje
vischbewaarplnnts: de beun?
.Wel. met alle plezier. En we zullen «
soorten paling la'cn zi»n ook.
We betreden het dek van der, kotte
enkele ijzeren palen dc opening d'
plaatsen afsluiten. l>:i wordt d
en we kijken in den groólen ii:
in men BI en loc aan de golfslag kun .'"?,
dat er leven inzit. De visscher beeft ip,(>
OOR groot schepnet genomen en gaal h
alle richtingen door het water.
„Zoo zouden we ze ook 'wel kunnen
merken we op.
Probeert u maar 'ns. Het zal niet
makkelijk gaan. Want alle stielen «l0 uit
kend zijn. Nog het scheppen van pnl" 1R
beun.
Hij heeft intusschen enkele e:u*inplr""cn (
net gekregen en de donkergekleurde.- ;
dieren slieren door hun slijm in bet netzend !aat dc visscher ze door zijn hn""'"':,,
Deze weegt minstens 5 pond cn i* n
Ie verkoopen dan de kleinere exenim,,r %
de paling is on bet oogenblik prijz'?- t
Is vraag genoeg nnnr. We behoeven llC
zen, dat ze in de bewaarplaats zulIcn
sterven.
.^
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JDeNederlandsehe Pijnstil lef
Kunst en Kennis

DE GLAZENIERSKUNST
Werk van Gisèla van
Waterschoot van der Gracht

De ramen in de kerk van OOSTRUM, iljn de
eerste groole opdracht, die Gisèle van Waterschoot van der Gracht ontving en uitvoerde in
ons gewest, behalve de ramen in de vergaderzaal der Staatstuijnen te Heerlen, die in n>
ste oorlogsmaanden worden overgedragen cn
waaraan dientengevolge wellicht niet di:
dacht is geschonken als ze wel verdienden. Nog
heeft de kunstenares opdracht schetsen te maROEKELOOZE WIELRUDER DOOR AUTO
ken voor ramen in het laboratorium van SlaatsOVERREDEN.
mijn Maurits,
Op den rijksstraatweg Amsterdam—Utrecht,
Een redacteur van de „Nieuwe Koerier" heefl
midden in het dorp Nicuwersluis, is door roe- do ramen te OoJArum bezichtigd, aan zijn bekeloosheid van een wielrijder een ernstig onge- beschouwing is het volgende ontleend.
luk gebeurd. Uit do richting Utrecht kwam een
En op een wel zonnigen maar toch guren Noaantal arbeiders, werkzaam bij dc Nederlandsehe vemberdag stonden we in dc bedevaartskerk van
Heidemaatschappij, op de fiets aangereden. Zon- pastoor Assclbergs ie Oostrum, het krakteristieke
der richting aan te geven stak de voorste wiel- typische Noord-Limburgsche PecJdorp by Venrijder, zekere B. uit Utrecht, plotseling den weg ray. Dc kerk toegewijd aan Maria WO* oorover. De bestuurder van een achter den fietser spronkelijk nwar cen kapel cn werd later uitgeaankomende personenauto merkte deze roeke- breid naar het Zuiden toe. Eenige jaren geleden
loozo manoeuvre van B. te laat. Hij trachtte nog waaide de toren er af en op 10 Mei j.1. toen de
door krachtig remmen een aanrijding te voorkoooi-log uitbrak sprongen de ruiten van de absis
men, doch dit mocht hem belaas niet gelukken. toen de militairen in de buurt met springstoffen
De fietser werd gegrepen cn over den steenen de booroen Over de wegen lieten vallen. En de/.c
,'esleurd, waar hij ernstig gewond bleef gebeurtenis is eigenlijk de aanleiding geworden
liggen. De personenauto stopte direct na dc aan- voor de opdracht aan Gisèle van Waterschoot
rijding cn de inzittenden hiervan verleenden met van der Gracht. Er moesten nieuwe ramen kobehulp van de andere arbeiders het slachtoffer men.
de eerste hulp. Men bracht B. met dc auto naar
Interessant is het te weten, dat zich in dc
de woning van den geneesheer te Loenen, die huidige Mariakapel links van den ingang dó glasverschillende ernstige inwendige kneuzingen dn-lood-ramen bevinden, die vervaardigd werconstateerde. Op medisch advies is de arbeider den door den grootvader van Joep Nicolas. En
bóven den ingang der kerk aan de Noondbrijdc
naar zijn woning te Utrecht overgebracht.
zien we ramen eveneens afkomstig uit het atelier
DE EERSTE SCHAATSENRIJDERS
Nicolas n.1. van den vader van Joep. En de absis
met haar zeven ramen is thans verrijkt met werk
VERONGELUKT.
van Joep Nicolas. We zien er
Zondagmiddag is de 14-Jarige P. Ottcrman te van een leerlinge
ware
drie
tijdperken uit dat befaamd
dus
als
het
Zwolle bij het schaatsenrijden door het ijs ge- Roermondsoh atelier vertegenwoordigd.
En dit
te
jongen
voorbijganger
trachtte den
zakt. Een
merkwaardig feit kan voor den belangstellenden
redden, doch zakte zelf door het ijs, zoodat hij
beschouwer aanleiding zijn tot interessante verden drenkeling los moest laten. Toen O. werd gelijkingen. We zullen daar bier niet op inopgehaald, waren de levensgeesten reeds ge- gaan, maar alleen maar signaleeren de merkweken.
waardige
vlucht, die de glazonierskunst sinds
Te Slagharen is de 19-jarige J. Blauwgeers in hier de eerste ramen geplaatst werden, genomen
een wak gereden en verdronken.
hééft. Er is een geweldige opgang zoowfcl technisch als „kunstlerisch" te bespeuren. Bü de
IN
HOOFDSTATION
TE
GRONINGEN.
BRAND
oudste ramen is eigenlijk weinig van kunst in den
Maandagnacht omstreeks twaalf uur werd de strikten zin te zeggen. Van.geest en persoonlijkbrandweer gealarmeerd voor een uitslaanden heid van den maker is niet veel te bespeuren.
brand in het hoofdstationsgebouw te Groningen. De glazenierskunsl is nog in hoofdzaak een
De brandweer rukte met groot materiaal uit on- „vak". Kleur en lijn en rhythme zijn zeer beder leiding van haar commandant, den heer P, perkt.
Ploegh. Het vuur werd met vijf stralen op de
De tweede phase laat daar al iets meer van
motorspuit bestreden.
zien. Vooral met kleuren is meer gewerkt, maar
De brand is ontstaan in de conducteurskaraer het gebrek aan technisch kunnen houdt de kunst
cn sloeg over naar de daarnaast gelegen tele nog gevangen in staitische starre, strakke
graafwerkplaats. Door het krachtig ingrijpen van vormcliikheid. En plaats dan daartegenover deze
de brandweer kon voorkomen worden, dat het laatste ramein uit de school Nicolas. Hier' heeft
geheele stationsgebouw in vlammen opging. De de pfnjsehilderkunst volledig haar boeien verbroconducteurskamer Is uitgebrand, terwijl de tele- kne. Het is een dithyrambe van kleur en lijnen,
los en soepel, een uitbundigheid naar alle kangraafwerkplaats veel schade bekwam.

ten, cen genot voor den

beschouwer.

het eerste gezicht overrompelden ons deze
ramen en zo waren ons een openbaring tevens.
We zeiden het hierboven. We hadden weinig of
niets van het werk van Gisèle gezien. Het is
haar eerste groote oeuvre, dat we zagen. En om
dit te kunnen maken moet de kunstenares niet
alleen begenadigd zijn geweest met een groot
natuurlijk talen, maar ze moet in die vijf, zes jaar
ook hard gewerkt hebben om zich die vaardigheid cn dat technisch kunnen eigen te maken
dio het den kunstenaar toelaat zich vrij over te
geven aan zijn elan, zijn sch
liang, zon(; onbedreder geremd te worden door
venheid. En dat is voor do glazenier vooral de
llnaire kunst, die hy zoo moet bcheerschen, «lat
hij daarnaast Ook in kleuren kan zeggen wat hij
zeggen wil. En deze moeilijke kunst bezit Gisèle
van Waterschoot in groote mate.
We weten niet welk cen vooropleiding ze genoten heeft. Alleen hooiden we, dat ze tcekende in New-York, in Parijs, in Oostenrijk en later
hier Ie lande. En deze voorsoholing is haar
blijkbaar goed Ie stade gekomen, toe ze zich op
de moeilgke glazenierskunst toelegde. Bü Nicolas
zelve trad deze teckenkundige vaardigheid ook
zoo sterk naar voren, zoo zelfs dat ze hem wel
eens Verleidde tot cen soms vergaande vcrwaarloozing van den vorm.
De zeven ramen te Oostrum stollen voor de
Zeven Smarten van Maria, n.1. 1) de opdracht
in den tempel, 2) de vlucht naar Egypte, 3)
Jezus in den tempel tusschen dc geleerden, 4) de
ontmoeting van Maria met Haar kruisdragenden
Zoon, 5) dc dood van Christus, 6) do kruis(afneming en 7) de graflegging. De dood van
Christus, die de vijfde in de volgorde der smarten is, heeft de kunstenares getransporteerd
naar het midden-raam, het vierde, wijl het altaarkruis van uit de kerk gezien reeds het middenstuk daarvoor vormt en het raam slechts achtergrond is.
De grondtoon van alle ramen is cen aristocratisch gedempt grisaille, zwaarder in de mkïdenste ramen, naar links en rechts langzaam
afnemend, zulks in verband met dc lichtsterkte,
want de kerk is Noor-Zuid georiënteerd.
Er loopt een bindende draad door de verschillende tafereelen. Hier ziin bet eenige personen,
ginds oen deel van een tempel, of een landschap
dat den trait d'union vormt van het eene raam
naar het andere. De eerste Sterke impressie, die
zich opdringt is cen zekere uitbundigheid in
lijnen cn kleur en compositie. Men ziet een veelheid v.-rn dingen, groepen van personen, een
stad op cen berg, 'n Inndsclr.ip enz. Daarom
kan men deze compositie niet met een enkelen
blik omvangen. Men moet ingaan op détails, ze
aandachtig beschouwen, ze bemediteeren. En dan
ontdekt men telkens iets nieuws, iets moois,
iets wat ons op den eersten blik ontging. Een
deftig grisaille is dc grondtoon, maar de schilderes heeft ook ycel met kleuren gewerkt. Ze
dringen zich echter nie[ op, ze schreeuwen niet.
En dat is de tweede voortreffelijke noot in dit
werk, de mooie kleurverdeeling, do fijne overgangen, dc evenwichtigheid van de partijen
tegenover elkander. Men zie b.v. in bel derde
raam het groen, het geel en het bruin in elkanOp
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der overgaan. Hier spreekt ongetwijfeld het
vrouwelijk sentiment der kunstenares, die deze
kleuren niet in scheppende drift neergeworpen
heeft als op een schilderij. Maar ze heeft met
aandacht en toewijding zorgvuldig gewikt en
gekozen.
Origineel van opvatting is het middenraam,
dat prachtige grisaille-partijen vertoonti, Het
stelt den dood van Christus voor, maar de kruisen zijn weg gebleven wijl het altaarkruis juist
dit raam met een zwaar silhouet beheerscht.
Het raam is alleen achtergrond. De verschrikkingen in do natuur bü Ohristu's dood zijn vastgelegd. We zien een landschap met steile rotsen
en de natuur in opstand. Uit een donkeren
hemel schiet de gouden weerhaak van tien bliksem naar dc aarde. Midden door het landschap
rijdt de Dood als een apocalyptische ruiter op 'n
wit paard. Op den voorgrond herinnert cen menscheliike knekel aan do vergankelijkheid.
De lichte partijen in al deze ramen wierken als
parelmoer. Het treft ons naast mooie goud-partijen
rond de tinnen van cen burcht of stad op een
berg, wc vinden het neerschietend langs den
wand van een huis op den achtergrond, dat doet
denken aan do wit gekalkte boerderijen in Limburgs Zuiden. Maar ook de kleuren hanteert
Gisèle mooi in dc gewaden der hoofdpersonen
in dc midden vakken der ramen, in cen ruiterstoet, in boomen en planten.
Ben beschouwing op zich zijn de voorgronden
der diverse ramen waard. Ze hebhen een enkelen keer zolfs documentaire waarde voor de
locale geschiedenis. Bij het raam „Jozus leerarend
in den tempel" domineert een groep personen
op <len voorgrond. Maria vraagt waar haar Zoon
is. Een herder wijst haar naar den tempel en Op
den voorgrond ligt een opengeslagen boek mct
een inscriptie: „Van de akle Schopskompenij".
Origineel is hier wel dc aanduiding van dc
schenkers. Er naast ligt een reizigersuitrusting,
een drinkflesch, een bundel en staf, duidend op
de reis van Joseph en Maria-naar Jeruzalem.
Bij dc „vlucht naar Egypte" wordt dc voorgrond gevormd door een in stukken gevallen
beeld. Kennelijk is hier bedoeld een aanduiding
dat waar Christus en zijn leer verschijnen liet
oude Wijkt en het heidendom In elkaar stort. Het
is een goede vondst van de schilderes. Elders zien
we bij de kruisafneming een raaf, den verkondiger van dood en ongeluk.
Do achtergrond wordt vrijwel op alle ramen
gevormd door cen heuvel- of berglandschap. Hier
steil, ginds glooiend cn wentelend als een Limburgse]] landschap. Is het een toevalligheid of
mooten we er de zinrijke uitwerking in zien van
een mooie eeuwighcidsgedaohte, een heilsverlangen, bet „desldcriuin collium aeternorum", het
verlangen der eeuwige heuvelen, zooals het ergens in de Schriftuur heet.
Onie totaalindruk van deze>ramen 1« deze: de
invloed van Nicolas is nog onmiskenbaar. Maar
daarnaast is er zeer veel wat getuigt van oorspronkelijkheid van opvatting in compositie, een
frischhcid cn originaliteit van kleurencombinatie, die bijzonder prettig aandoet, eigenschappen die wel degelijk iets persoonlijks, iets eigens
geven aan dit oeuvre, en ons voldoende waarborg geven, dat Gisèle van Wiaterschoot van der
De frissdhe wind, die van hel
Gracht best haar eigen stijl en eigen weg ook over
de kotter stil"!, brengt geen beI,Bar '«
in de glazenIers-kunst vinden zal. We zeggen
temneratuur mee. We bekijken een
met opzet „ook", want deze glazenierster schildert woelige
water, waar de een zün dood
tevens.
en de ander ziln brood uit haaltNaar we vernemen «al ze ln de komende maanDan stellen we als laatste vraat- he
Visscher, een goede voor-oorlog* ;
den een expositie houden van haar werk in de
gunstettl bi.| v. Lier te Amsterdam. Wc wensehen ze Nou. daar zal ik geen ne.n on
vanavond op uv
haar ook daar veel succes.
bedankt.
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BIJ DE VOORPAGINA. Een enkel woord
willen wij ter begeleiding meegeven aan de
voorpagina, welke geheel in beslag genomen
wordt door de reproductie van een schilderij
van „den Meester van Delft", dat omstreeks
1510 gemaakt moet zijn. Wij mogen wijzen
op de rijkdom, waarmede de vrome schilder
Maria, 't Kind en de Engelen afbeeldde, op dc
schoonheid van compositie, welke ondanks
de weelderigheid van uitbeelding volkomen
in rust is en tenslotte op de nog zoo echt
middeleeirwsche doorkijk naar het achterliggende landschap, dat als het ware een miniatuur op zich zelf is.
De rijke verzen van Vondel passen naar den
geest geheel bij dit rijke beeld van onze
Hemclsche Moeder cn haar Goddelijk Kind.

NAAR BETHLEHEM.....
Naar Bethlehem willen allen gaan,
Gij zult het zien en hooren:
Waar bij den stal de herders staan
Daar is een Kind geboren.
Sint Jozef maakt de staldeur los,
De herders komen binnen.
Zacht schuiflen de ezel en de os,
Het Kifidje ligt in 't linnen.

Maria, die bij 't kribje zit.
Zingt: suja, kindje, suja.
De herders knielen, ieder bidt
En prevelt alleluja.
En elkeen, die Ons Heer beziet,
Heeft tranen in zijn oogen.
Van verre klinkt het eng'lenlied:
Gloria in den hooge.
CHR. DE GRAAFF.

Uit: De Gemeenschap.

Vroolijk herders, komt vrij binnen,
Komt bezoek met herle en wensoh;
Laet ons het Soet Kind beminnen,
Want 't is God, den waren mensch,

liillltlllillltillllll
Daar hoorde hij, hoe zijn achtervolgers het
Struikgewas binnendrongen. Weer galmde zijn
uitdagende kamproep door dc avondstilte en
lokte dc Huroncn naderbij. Even nog wachtte hij
tot zijn tegenstanders hem tot opeen twintigtal
meters genaderd waren, toen school hij vooruit
m zuidelijke richting.
En nu bewees „vliegende l'ijl", dal hij zijn
naam als snelste loper van zijn stam volkomen
waardig was: ondanks het donker snelde hij als
ten pijl uit dc hoog door liet ijle struikgewas en
won hoorbaar op zijn achtervolgers. Maar als
dc afstand Ie groot dreigde te worden, bleet hij
énige ogenblikken staan en liet zijn uitdagende
strijdroep horen. Zo lokte hij zijn vijanden meer
flan een kilometer uit dc richting, waar padre
Thomasso nu zeker verlangend op hem stond te
wachten. Nu moest hij zich door list van dc Huroncn trachten te ontdoen. Weer bleef hij staan,
liet zijn achtervolgers lot heel dicht naderen.
Nog enige ogenblikken wilde hij In dezelfde
richting doorlopen om dan plotseling en geruisloos .if te buigen naar hel westen.
Toen gebeurde hel onverwachte!
Plotseling werden dc- struiken vlak vuur hem
vaneen gescheurd en een reusachtige Huronenkrijger stond op enige meiers afstand voor hem.
Maar slechts een ogenblik verloor „Vliegende
Pijl" zijn selfbeheersching; bijna op hetzelfde
ogenblik verdween hij met een panterachtige
sprong
dc struiken. Maar reeds suisde dc
scherpe tomahawk door dc lucht en een vlijmende pün aan zijn rechterschouder deed hem

m

O Jesu, Soele naeme,

Wilt du er ons liefd' aanvaerden
Ons hert voor een present,
Al seen wy cleen van waerden,O Heer, 't is U bekent.

Ons troost, ons toeverlael.
Ons verlosser bequame,
Aen merekt ons simpel daet;
voelen, dat hij getroffen was. Hij struikelde en
viel voorover, maar voor zijn tegenstander, die
zyn overwinningsroep al had uitgestoten, zich
op hem kon werpen, was hij alweer op de been
en rende voort, voort! Achter zich hoorde hü de
snelle ademhaling van zijn achtervolger. Maar
het geluid vervaagde in zijn ren op leven cn
dood tot nog slechts het lichte gekraak van takken hem meldde, dat de Huroon de achlervolging nog niet had Opgegeven.
Tpcn boog hel plotseling scherp naar rechts
af en wierp zich plat op de bodem neer. Rakelings passeerde zijn achtervolger hem, schreeuwde onderwijl zijn naderbij komende makkers toe,
hem te volgen. En terwijl meerdere Huronen hem
voorbij renden, richtte „Vliegende Pijl" zich behoedzaam op cn sloop .gcruischloos terug naar
de plek, waar hij zijn zwarle mustang had achter gelaten. Zijn onfeilbaar .óriënteeringsvermbgen leidde hem en snel vorderde hij. Maar hy
voelde het warme bloed langs zijn schouder cn
rug loipen en zijn krachten verminderden. Hij
moest volhouden, ondanks de scherpe pijn, ondanks de wegvloeiende kracht; het leven van
padre Tomasso en ook zijn eigen leven hingen
van zijn volharding af.
Meer dan een kwartier liep hij voort; toen
bereikte hij strompelend de plek, waar de missionaris biddend op hem wachtte. Wankelend trad
hij op hem toe en fluisterde: „De tomahawk van
onzen vijand was snel, maar doodde niet. Help
my op mijn paard, padre cn zet u achter mij.
Mct de hulp van den groten Manitou zullen wij
ons eigen kamp bereiken."

8

„Gij zijt gewond, mijn dappere zoon, laat mij

u eerst verbinden," zei de missionaris, maar zijn
redder wilde daarvan niet horen en drong op
spoed aan. Met moeite besteeg „Vliegende Pijl**
zijn zwarte mustang en toen padre Thomasso
achter hem zat, snelde het vurige paard met zyn
dubbele last vooruit in de richting van bet eigen

kamp.

Nimmer heeft „Vliegende Pijl" verteld, hoe
hij op die wilde tocht geleden heeft: aan pijn,
die de diepe vleeswonde hem veroorzaakte, aan
angst, dat hij vóór hel bereiken van zijn doel
zou bezwijken.
Maar veilig bereikte hij met den ouden missionaris het kamp!
Zijn toegesnelde makkers moesten hem van 't
paard 'afhelpen en ondersteunen, maar 'luj weigerde naar zijn wigwam te gaan en te rusten;
hij wilde het blijde Kerstfeest meevieren.
Toen vertelde padre Thomasso van zijn heldhaftig gedrag.
En nog voor het Kerstfeest aanving, stond de
jonge Mohikaan in de vergadering van de Grote
Raad, waar ook padre Tomasso aanwezig was.
En plechtig klonken hem de woorden 'van het
grote stamhoofd tegen: „Omdat gij dapper waart
als Grizo, de beer, en listig als lupo, de vos,
nemen wy u als jongste opperhoofd op in de
Grote Raad. Van nu af zult gij in uw hoofdtooi
de drie arendsveren dragen!"
Zó verdiende „Vliegende Pijl'' zijn itrie arendsveren.
In de Heilige Nacht van de geboorte van Manitou's goddelijken Zoon!

Des hemels reien wiegen bem
3rt slaep met hunne ?orte stem,
Die noit ban baecb en toas beschoten,
€n lüeritt het hooft ban alle grooten,
3n 't fcontngfelitcU Jcrnsalrm,

WHÊKÊÊÊÊUB

mKÊÊÊÊM

Bat tëob uju ftuttöe totibeit ?at,
€n boen boot tamp cn ongebal,
€n na 'et berbtuaelöe örfjaepfeen biacgen,
«En bat op jijiif öcyonbers braegen
filet brettgbb bt> 't oberiglj getal.

Illllil

tèfij» bte bet borsten fjartrn leit,
«Selptu een beërft, en sfrtiift en «(jttb
jfcet Krijt ban bfcfee bttisterntssen;
ïaet ben tpran jtjn' aenslngu tnis'sen,
3Dtc ben onnoofllen laegtn irit.
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Hoe de dorpspastoor Christ, pakjesdrager
van het Kerstkindje werd
Door

L. Wessels.

Op het feest van de II. Barbara in bet ja»
1900 na Christus Iaat in den namiddag, ging de
oude Christ, pastoor in een Westfaalsch dorpje,
de bouten trappen van dc pastorie af in zijn
luin, die in den Iaatsten nacht bedekt was met
de eerste wintersneeuw. De oude Christ, zoo
noemde de boeren van het dorp hem met diepe
genegenheid, was niet alleen pastoor en zieleherder, Baar hij bediende zijn parochianen ook
van geneeskundig advies voor lichamelijke kwalen. En waar nood en zorg hun intrede deden,
daar was ook de oude Christ, geroepen of niet,
ter plaatse.
Voor zieken had hij altijd een drankje bij de
hand, en dat zyn mengseltjes vaak wonderen
deden, dat wist het boerenvolkje heel best.
Wanneer men in den zomer den ouden pastoor door velden en weiden Z3g zwerven, nu
hier, dan daar bloemen plukkend, dan stak men
de koppen bij elkaar cn zei: „De oude Christ
zorgt voor zyn apotheek!"
Dezen dag ging de pastoor met de lange barnsteen* n pijp in de band, met snelle passen naar
de onde kersenboom waarvan de spreeuwen en
jongens uit het dorp meer vruchten plukten dan
hy zelf, sneed met een scherp mes enkele takjes,
met bijzonder dichte knoppen af, en deed hetzelfde werkje by een pruimenboom, waarvan de
takken bijna onder de dikke gouden vruchten
dreigden te breken.
Precies een half dozijn takjes sneed hy af,
wierp dan nog een blik naar bet dorp beneden,
en snelde weer uit de winterkoude in de warme huiskamer terug.
Hier plaatste hy de takken met stil glimlachende zorgvuldigheid een voor een in een wydbuikig waterglas. Zette ze nog eens recht en
plaatste dan het glas op de vensterbank, niet ver
van de kachel, met de woorden: „Als ge nu met
Kerstmis-maar in sneeuwwit gewaad prijkt cn
St. Barbara niet te schande maakt"
Thans was de oude pastoor tevreden, leder
jaar had hij zyn Barbaratnkjes in het glas gezet cn dit jaar had hy het bijna vergeten. Het
was toch feitelijk snoodc ondankbaarheid jegens
de H. Maagd die hem nog ieder jaar met Kerstmis
bloeiende takjes geschonken had,
Zoo stond de oude Christ in gedachten verzonken in dc schemering van den vroegen winteravond in de warme kamer bij het raam, loen
buiten sloffende schreden hoorbaar waren.
Het volgend moment klonk de bel, direct daarop werd er op de kamerdeur geklopt en zonder
het „binnen" af te wachten, stond een man in
wcrkklecding, met de versche sneeuw nog op
de getraande laarzen, midden in de kamer en
vroeg: „Mijnheer pastoor, Katrien heeft U noodig."

andere gegaan

zou hij nu hier helpen'?
raad. Nood maakt
vindingrijk en bier was de nood groot. Hij ging
heen in dfcn kouden winteravond, kwam heel
spoedig terug en wikkelde mct eigen banden den
kleinen, jammerenden wereldburger in zijn eigen
hemd, dat hij onder bescherming der duisternis
uilgetrokken had.
Verbaasd stond de baker toe te kijken, drukte
den ouden heer de hand, stamelde woorden van
dank, terwijl de tranen over de.roode wangen
liepen..
De onde Christ glimlachte, keek no|
naar het kind en naar Katrien en ging daarna terug naar buis.
Geen wonder, dat den volgenden dag het
dorp van het gebeurde op de hoogte was en
dat men in alle boerenhuizen over den ouden
Christ en xqn weggeschonken hemd sprak. Ook
Marie, ayn zuster en huishoudster boorde bet en
schudde het hoofd
Het was daags voor Kerstmis.
De onde. bel in de pastorie kwam den heeien
namiddag niet tot rust. Boerenmeisjes glipten
onophoudelijk binnen en ieder droeg ecu pakket
onder den schort. Allen lachten tersluiks cn deden heel geheimzinnig. Het pak moest onder
den Kerstboom gelegd en mocht pas op den
vooravond van Kerstmis geopend worden.
Toen de oude pastoor den Iaatsten zilveren
bal san zyn denncboom gehangen en de zesde en
laatste "kaars aan het bo«mpje bevestigd had,

Maar pastoor Christ wist

.

De oude Christ kende den armen sloeber die
nauwelijks een jaar geleden als los arbeider in
het dorp gekomen was, bier als een arme drommel rondgezworven had cn nu in een half vervallen hut aan het einde van het dorp roet zyn
Katrien woonde.
Vijf minuten later was pastoor Christ op weg
naar de zieke Katrien nadat hy tevoren nog uit
zyn kleine apotheek enkele fleschjes genomen, se
voorzichtig in een papier gewikkeld en dan in
zijn jaszak voorzichtig weggestoken had.
In het kleine vertrek van de bouwvallige hut
brandde een spaarzame olielamp. Achter de deur
stond cen ijzeren keukenfornuis gloeiend, -want
aan hout ontbrak het in het dorp niet.
In den anderen boek van de kamer stond een
bed, waar in bonte kussens Katrien jammerend
lag te kreunen van de pijn. De baker was juist
weggegaan. In het bed, aan de voeten van Katrien lag een pasgeboren menschenkind. Dat
schreide erbarmelijk en klagelyk
de baker
was intusschen teruggekomen en klaagde, dat er
geen stukje linnen in huis was, om het pasgeboren
kindje in te wikkelen. Zy was daarom naar cen
rijke boer gcloopcn. Die had haar echter barsch
afgewezen. Hy had in zyn linnenkast geen hemd
voor zoo'n vreemd gespuis.
0 wat deden deze woorden den ouden pastoor
pijn! Hoe sneden zij hem in de ziel! 't Was maar
goed, dat Katrien,. de jonge moeder, ze niet gehoord had
Dc oude Christ dacht aan zijn
linnenkast thuis. Maar tegelijkertijd viel hetu te
binnen, hoe Marie zijn dienstbode, hem nog maar
enkele dagen geleden vol verwijt gezegd had,
dat nu het laatste goede hemd den weg van alle
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plaatste hij nog vlug de wit bloeiende Barbaratakken voor bet kribje aan den voet van den

boom en stak de kaarsen aan.
Nu eerst mocht Marie de huishoudster binnenkomen. Zoo was bet ieder jaar geweest
Kn waarom zou het dit jaar anders moeten rijn?
Zijn zuster kwam, bewonderde den boom en
de kribbe en men zong tezamen het mooie lied:
-,Stille Nacht, Heilige Nacht".
Maar bij de laatste stroof verdween Marie en
tied den ouden pastoor het lied alleen ten einde
zingen. Hel duurde niet langer dan een oogenblik en met pakken betaden kwam Marie terug.
Zy legde de pakken in een rij op tafel, snelde
weer de kamer uit om even later mct dezelfde
last terug te keeren.
En toen begon zij het eene pakket na het andere te openen en wat te voorschijn kwam was
louter xt
n, sneeuwwit linnen
linnen en nog eens linnen
weldra lag bet bergboog midden op tafel.
De oude pastoor stond verwonderd en nog
meer verwonderd was Marie, zijn huishoudster
en raster
De oude Christ bezag bet heerlijke witte goedje, hield in de linkerhand de dampende pyp en
bevoelde met de rechter het linnengoed, terwijl
het stuk voor stuk voor zyn oogen uitgespreid
werd.
De oude pastoor schudde bet grijze hoofd en
mompelde: „Maar, maar
die boeren}.....,
Eerst moet hel Kerstkindje het mü brengen
Nu moet ik wel pakjesdragcr van het Kerstkindje
naar de armen wordenf'
Zoo sprak de oude pastoor en hy beeft in den
loop van het jaar woord gehouden
Thans rust de oude herder reeds vele, vele
jaren in de koele aarde. Maar vergeten
heeft zyn parochie hem niet en zy zal hem ook
wo gauw niet vergeten, want de ouderen vertellen het aan hun kroost, wat een heerlijk,
prachtig mensch pastoor Christ geweest is.

Als een vliegende pijl raasde dc zwarte hengst
over dc golvende prairie m dc richting van dc
met pijnbomen bedekte heuvels ten noorden van
dc Delaware. Diep gebukt over dc glanzende
hals van zijn trouwe dier scheen „Vliegende Pijl"
met zijn paard vergroeid en één; zijn scherpe
ogen zochten waakzaam dc verre bosrand af.
Wel was er nog geen gevaar te duchten, want
dc Muronen hadden hun kamp meer oostelijk
opgeslagen, maar voorzichtigheid was geboden.
Binnen een uur had hü dc bosrand bereikt en
hier moest hij dc vliegende vaart tot een stapvoets rijden temperen. Behoedzaam reed hij verder tot hij het smalle ravijn, dat dc hoge Topako
m tweeën kloofde. Zijn zwarte ogen zochten dc
ruwe bergflanken af; zijn krachtige hand hield
dc boog gespannen; maar zonder ongelukken
bereikte hij dc andere zrjde van dc brede bergrug en begon langzaam m dc riviervlakte af te
dalen.
Ineens ontdekten zijn arend-scherpe ogen verse sporen m dc zachte-bodem; zijn vlugge geest,
gescherpt door tallooze speurtochten las het geheim: zes paren mocassins en daartussen dc diepere indrukken van een schoenenpaar; dus zes
Indianen, die een blanke overvallen en meegevoerd hadden.
„Sluw als dc vos en voorzichtig als dc slang,"
had Grote Wolf bevolen.
Maar die blanke kon padre Thomasso zijn en
„met uw leven moet gij borg staan voorde veiligheid van den blanken medicijnman," dat gold
vóór alles: vóór eigen veiligheid, ondanks doodsgevaar!
Zijn besluit was m hetzelfde ogenblik genomen: hij zou het spoor, dat naar het kamp van
hun vijanden leidde, volgen en onderzoeken of
zijn vermoeden waarheid was. Dc aanranders
hadden zich niet dc minste moeite gegeven om
hun sporen te verbergen of uit te wissen; scherp
lag het voor hem m dc zachte bodem geëtst.
Maar geen ogenblik verloor hij dc geboden voorzichtigheid uit het oog en langzaam sloop hij m
dc richting van het kamp.
,
Meerdan een uur verstreek, voor zijn scherpe
oren het vage geluid van stemmen opvingen;
volgens zijn berekening moest het kamp nogetn
kilometer verwijderd zijn. Geruisloos gleed hg
van zijn paard en voerde het aan dc teugel mee
naareen grasplek onder dc bomen, waar een
zilverheldere beek doorheen kabbelde. Hier bond
hij zijn zwarte mustang met een lange lijn aan
een boom vast, zodat het dier grazen en drinken kon, dan snelde hij m gebukte houding door
het lagere struikgewas m dc richting van het
stemmenrumoer, dat dc ligging van het kamp
verried. Hoe dichter hy naderde, hoe meer zijn
glijdende gang vertraagde, hoe voorzichtiger zijn
soepele bewegingen werden.
Plotseling schokte hij stil, lag meteen languit
m het hoge mos onder dc struiken. Als een slang
bewoog hij zich voort, op ellebogen en knieën
tot hü dc rand van het bos bereikt had. Voor
hem lag het Htironcn-kamp, onbewaakt en vol
rumoerig stemgeluid. Bén blik was voldoende
om hem er van te overtuigen, dat zijn vermoeden waarheid was: m tut midden van het kamp
stond dc geboeide missionaris voorde Raad van
opperhoofden, omringd door een joelendemenigte Roodhuiden. Geen zweem van angst lag er
op het eerbiedwaardig ge/.ieht van den grijsaard,
die zijn vragers kalm en onlievangcn aankeek.
En toch stond voor hein dc beruchte martelpaal
en dc dreigende blikken der opperhoofden, dc
wraakzuchtige kreten der meniglc lieten er geen
twijfel over, welk wreed lot den blanke gevangene wachtte.
Niet lang hield hel bekende schouwspel voor
hem dc aandacht van „Vliegende l'ijl'' gevangen; dadelijk verkenden zijn scherpe blikken dc
situatie. Van zijn standplaats kou hij dc beraadslagirig wel met dc ogen. maar uict met dc oren
volgen en toch diende hij te weten, wanneer het
doodvonnis
want dat zou zeker over hun goeden padre uilgesproken worden! — uitgevoerd
zou worden. Ineen wijde boog gleed hij onder
het lage struikgewas voort lot hij zich tegenover den missionaris bevond. Hier kon hij alles
horen en spoedig vernam hij, dat dc oude missionaris dc volgende morgen bij het aanbreken
van dc dag aan dc martelpaal zou sterven.
Op Kerstmorgen!
Onder bet gejoel en geschimp van dc Indianen
werd dc gevangene naareen der wigwams aan
dc rand van het dorp gevoerd, niet ver van dc
plek, waar „Vliegende Pijl" zich eerst verborgen bad. Nu wist dc jonge Indiaan genoeg; nu
moest hij rustig overleggen, wat hem te doen
stond. Zou hü' naar zijn eigen kamp terugkeren
en hulp halen? Maardan werd het geweld tegenover geweld en dat was tegen dc wil van padre
Thomasso. En ook tegen z\jn eigen jonge ondernemingslust en ontembare dapperheid! Aan hem
had dc Grote Haad dc vettigheid en het leven
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KERSTVIERING

Voor mijn slöjdvrienden dit keer cen eenvoudig
werkstukje.
Bedoeling is het engeltje uit 'n stukje triplex
te zagen en dan keurig te schilderen. Gebruik zo
nodig wat goud- of zilververf voor 't kleedje.
En denk er wel om, dat ik hier een omtrekmodelletjc geef. Dus niet de voetjes uitzagen,
maar langs de halve cirkel. Met 'n pennetje laat
je die in op een rechthoekig stukje triplex. Wel
is 't aardiger als je uit 'n apart stukje 't cirkeltje
zaagt, dat als nimbus dienst doet. Je lijmt dat
dan tegen de achterzijde van 't figuurtje. Zo maak
je er liefst twee, desnoods meer en plaatst deze
harpspelende engeltje bij 't kribbetje. Wil je vergroten, teken dan weer in een veld van ruitjes,
zoals bij de St.\Nicolaas-versieringen.
In ieder geval, laat je fantasie maar eens werken. In oude jaargangen van „Voor onze Jeugd"
plaatste ik reeds een kribbe-ontwerp. Je kunt er
misschien een of ander abonné nog plezier mee
doen, want een eigen vervaardigd kerststalletje
blijft 't mooiste. Tot slot wens ik mijn lezertjes
allen een Zalig en gelukkig Kerstfeest. Moge de
kleine Vredevorst jullie allen cn je goede ouders
rijkelijk zegenen en vooral ih deze sombere tijden
kracht en opbeuring schenken. Er is zoveel leed
i:i
l'irl i'v ■''
e kunnen v-e onze
vreugde, ons geluk weervinden. En vraagt dan
ook in een enkel gebedje Gods' zegen over ons
werken voor jullie allen, opdat wc ook in de toekomst onze tijd cn krachten mogen schenken
aan onze eigen mooie jeugdpagina, die wc reeds
zovero jaren mochten verzorgen.

' -"
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van den beminden missionaris toevertrouwd; alleen zou hij die eervolle, maar nu levensgevaarlijke taak trachten te volbrengen.
Sluwheid cn voorzichtigheid en
geduld
moest hij stellen tegenover cen geweldige, maar
zorgeloze overmacht!
Ofschoon het rumoer in het kamp elk geluid,
dat hij voorlkruipcnd veroorzaakte» geheel overstemde, gleed hij nog voorzichtiger dan eerst
door het mos cn er verliep wel ecu kwartier,
voor hij zijn vorige ujtkijkpost bereikt had. Met
de ogen mat hij de afstand, die hem van de wigwam, waarin padre Thomasso gevangen werd
gehouden, gescheiden hield; het kon hoogstens
cen dertigtal meters zijn. Maar de weg erheen
werd door geen dekkend struikgewas beveiligd
en hij wist, dat hij eerst in de duisternis van de
vroege avond zijn kans zou kunnen wagen.
Toen begon hel wachten, dat lange wachten,
dat dc zenuwen uitputte!
Maar dc jonge Boodhuid verloor Reen ogenblik zijn geduld, hoe -zijn jonge bloed bem ook
tot werken aandreef
De schemer kwam! Bloedrood was de zonneschijf achter dc toppen der donkere pijnbomen
verdwenen cn vanuit het bos kwamen dc bekende geluiden van pelsdicren op avondjacht. In
het Huronen-kamp bleef het rumoerig cn lot zyn
grote vreugde bemerkte „Vliegende Pijl", dat een
ruim gebruik werd gemaakt van het nog voor-
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radige vuur water. Dat werkte zijn plannen in

de hand, want de invloed van de gebruikte sterke drank zou de waakzaamheid der posten zeker verslappen en zijn moeilijke cn gevaarvolle
taak vergemakkelijken.
Het rumoer begon te verminderen; den Huroncn begonnen zich terug te trekken in hun wigwams. Nu werd het tijd om te handelen! Het
vlijmscherpe mes tussen de tanden; de tomahawk los in de gordel, kroop „Vliegende Pijl"
in de richting van de gevangenentent. Tastend
gleed zijn vrije linkerhand over de bodem, verwijderde elk takje, dat door kraken zijn aanwezigheid zou kunnen verraden. Voetje voor voetje
slechts vorderde hij. soms bleef hij drie, vier
minuten plat tegen de vochtig-koude bodem gedrukt liggen, luisterend of geen der beide
wachtposten zich bewoog. Maar het bleef stil;
niemand scheen zijn aanwezigheid gemerkt te
hebben.
Nog een vijftigtal meters scheidden hem van
de wigwam, waarin padre Thomasso nu wel
met den groten Manitou zou spreken. Vaag onderscheidde bij dc gestalten der twee posten, die
voor de tent te soezen zaten. Hij moest wachten
tot zij in slaap zouden vallen, want al zou hij die
twee gemakkelijk buiten gevecht kunnen stellen,
de overval zou zeker niet geluidloos kunnen geschieden.
Toen kwam het geluk hem te hulp. Hy hoorde
een der twee Huroncn tegen zijn makker zeggen,
dat hij hout op het kampvuur ging werpen en
even later verwijderde de spreker zich naar het
houtvuur midden in het kamp. De zachte mocassinstappen dempten het kleine geluid, dat zijn
voorzichtig naderbij sluipen toch i«og veroorzaakte en toen de slaperige wachter plotseling
het hoofd ophief cn luisterde, voelde hy meteen
twee sterke handen om zijn keel, die hem geen
tijd lieten cen alarm- en hulpkreet uit te stoten.
Slechts even worstelde hij tegen, toen verslapte
zijn lichaam cn de overvallen Huroon viel, door
een welgcmikte vuistslag tusschen de oogen getroffen, zonder een zucht te slaken bewusteloos
voor de wigwam neer. Katachtig snel gleed
„Vliegende Pijl" de wigwam binnen, lei de hand
op de mond van den verschrikten missionaris
om elk geluid van verbazing te beleden en fluisterde hem in het oor:
„Kom, padre, „Vliegende Pijl" zal u naar zijn
broeders geleiden, die op u wachten!"
Aan de hand geleidde hij den missionaris uit
den tent cn spoedde zich naar het dekkende
struikgewas. Maar nauwelijks hadden zij dit bereikt of een luide alarmkreet schalde door het
kamp: dc teruggekeerde wachter had het lichaam
van zijn makker cn de vlucht van den blanken
gevangene ontdekt! In een oogenblik stond het
slapende kamp vol rumoer; binnen een naar minuten was de achtervolging ingezet. Maar de
verwarring had de beide vluchtelingen .cen
kleine voorsprong gegeven en daar hun achtervolgers in het donker geen spoor konden volgen, bestond er een redelijke kans op ontsnapping. „Vliegende Pijl" gleed snel en geruisloos
door het donkere struikgewas, maar merkte al
gauw aan dc hijgende ademhaling van den ouden
missionaris, ihrt deze hem niet zou kunnen volgen. Bovendien zou het geluid der zware, slepende stappen van den ouden man hen zeker
verraden en hun achtervolgers on bet sooor
brengen.
„Loop recht vooruit, padre; cen paar,honderd
meter verder zult ge mijn paard vinden. Blijf
daar op mij wachten; ik moet die laffe honden
op een dwaalspoor brengen," fluisterde hij zijn
beschermeling in het oor. En voor deze hem kon
tegenhouden, was hij in het donker verdwenen.
Tastend strompelde padre Thomasso vooruit
en toen hij na enige minuten de plek bereikte,
waar het paard van den jongen Mohikaan rustig op zijn meester stond te wachten, klonk
plotseling, ver rechts van hem, de luide krijgskrect der Mohikanen: „Vliegende Pyl" had zijn
ovcrmachlige achtervolgers zijn eigen spoor verraden.
Nu zou het een strijd worden tussen behendigheid en list cn de wraakzucht van een overtalrijkcn tegenstander!
Zacht bad dc oude missionaris voor zijn dapperen helper, die zijn eigen leven m dc waagschaal stelde om het zijne te redden!
„Vliegende Pijl" was ondertussen bliksemsnel
door het struikgewas gedrongen en snelde in 'n
wijde boog naar dc andere zijde van het kamp.
Daar aangekomen liet hy zijn luide krijgskreet
weergalmen en spoedig vingen zijn scherpe
oren de wraakkreten der Huroncn op. Hij antwoordde onmiddellijk met zijn uitdagende roep
en trok zo zijn achtervolgers in de richting,
waar hij hen wilde opwachten. Niet om de ongelijke strijd legen hen op te nemen, maar om
door snelheid te bereiken, wat hem door een
gevechj -onmogelijk was.
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VOOR ONZE JEUGD
„ZALIG KERSTFEEST”
Weer gaat komen de Heilige Nacht!
De „Nacht der nachten", waarin het kleine Godskind mens werd onder dc mensen en in een arme
beestcnstal zijn zware levenskruisgang begon.
Weer zal over heel de aarde weerklinken dat
heerlijke vredelied, dat de Engelen eens zongen
over Bethlehem's velden, toen herders vredig sliepen tussen hun schaapkens en stille sterren aan
de nachtelijke hemel die heerlijke rust van arme,

goede mensen beschenen. Maar nu klinkt dat „et
in terra pax hominibus
en vrede op aarde aan
,de mensen van goede wil!" over een wereld val
oorlogstumult; over volkeren, die elkander ten
dode toe bekampen; over graven met honderden,
duizenden kruisen, waarin te vroeg uit het leven
gerukte jonge helden rusten; over de talloze verminkten, die hun geschonden lichaam als een
zwaar kruis door 't droeve leven moeten slepen.
Die niet geloven zullen wanhopen bij zoveel
doodsdreiging, bij zoveel haat, bij zoveel leed, bij
zoveel verlies!
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Wij wanhopen niet!

Een jaar geleden, toen ons kleine landje hog
ongedeerd te midden van het oorlogsgeweld lag,
baden wij zo dringend om vrede, vrede voor allen.
Nu 'zullen we 't nog inniger, nog vertrouwvoller doen, want wij smeken nu ook voor ons zelf!
Wij vooral, kinderen, moeten in deze gebeds-

kruistoeht voor een spoedige, rechtvaardige cn
duurzame vrede in de voorste gelederen optrekken naar den kleinen Vredebrenger ia dc kribbe,
omdat Hij de klare stemmen van Zijn kleine broederkens en z'usterkens het best verstaat.
En geknield rondom de kribbe, dc handen geheven naar den kleinen, groten Koning, moeten
wy vragen, smeken mct onafwijsbare aandrang:
„Och, klein Jezu-Broedcrken, raak met Uw vingertjes de stenen harten van hen, die haten en
verwarm ze mct Uw oneindige liefde; leg Uw
handjes op de harde monden van dc schimpers
en de honers cn leg erin een bede om vrede!
Houd de handen tegen van die in Uw vredcnacht geweren, bommen cn torpedo's richten cn
leer ze hun vouwen in nederige aanbidding! En
geef aan alle heersers van -deze wereld de goede
wil, waaruit' Uw afgebeden vrede geboren moet
worden!
Geef vrede, Jezu-Broederken, geef liefde en vrede aan alle volkeren der aarde!"
Als we zó bidden, wij, Limburgse kinderen,
door Vader Bisschop zo talloos vele keren aangespoord, mèt de kinderen van Nederland, mèt
die van alle andere volkeren en stammen, dan
moét die sterke kinderbede wel verhoord worden, dan zal een spoedige, rechtvaardige en duurzame vrede, gebracht door het Kindje in deze
Heilige Nacht, het mensdom zegenen.
Bidt, m'n beste lezertjes, ook eens hartelijk en
vurig om de eeuwige vrede voor allen, die voor
hun vaderland stierven; voor onze eigen broeders, die vielen in de Meibloesempracht onzer
Limburgse gouwen of in de groene weelde der
Grebbe-vallei of onder de puinhopen van inecngruizelende woningen, vóór hen in de eerste
plaats. Maar ook voor allen, die hun jonge leven
gaven ver van hun geliefde vaderland, in de
vreemde, op verre wateren, hoog in de woelige
lucht. Bidt voor hen allen dc eeuwige ziclcvrede
af!
Over de wereld duistert de oorlogsnacht!
En toch wordt het Kon'mgske van de Vrede
weer geboren!
Komt. m'n kinderkens, laten wij aanbidden!

Hoe „Vliegende pijl” zijn drie
arendsveren verdiende
Rondom het laaiende kampvuur zalen de zeven opperhoofden der Mohikanen verzameld en
rookten zwijgend hun lange pijp. Door dc hoge
pijnbomen zoefde de avondwind cn veraf klonk
de roep van de sneeuwuil.
Op het ogenblik, dat de zilveren maneschyf
boven de prairierand verscheen, stond „Grote
Wolf", het oudste stamhoofd, langzaam op, liet
zijn blikken over zh'n rode broeders gaan en zei
dan met zachte stem:
„Drie volle manen is het geleden, dat de blanke
medicijnman, padre Thomasso, te midden van
zijn rode kinderen verbleef en vreugde bracht in
onze harten en blijdschap in onze ogen. Hij
leerde ons de Grote Geest kennen cn wekte in
onze harten de heilige liefde voor het Kindje.
Toen hij heenging, goot hij genezende balsem in
de wonde der scheiding door zijn belofte: „In
de geboortenacht van het Kindje zal ik by u
zijn." Als morgen het gouden oog van den groten Manitou zich gesloten zal hebben en de witte
maan tot haar hoogste hemelpunt geklommen
zal zijn, is het geboorteuur van Manitou's goddelijken zoon geslagen. En nog is de blanke medicijnman niet in zijn gereedgemaakte wigwam
verschenen. Hij komt, want zijn woord is heilig. Maar de weg is lang en moeilijk en niet zonder gevaren, sinds de Huronen de krijgsbijl hebben opgegraven. Daarom moet een onzer jonge,
dappere krijgers hem tegemoet gaan. Zo spreekt
„Grote Wolf", het opperhoofd der Mohikanen."
Een stilte viel, lang cn zwaar, na deze woorden. Toen stond „Witte Bison" op cn zei:
„Wys zijn de woorden, die uit de mond van
mijn ouden broeder „Grote Wolf" vloeiden en
rijp zijn zij van bezadigdheid. Dc blanke medicijnman moet een gids terzijde staan, die hem
langs gevaarlijke wegen en dodelijke hinderlagen
naar ons geleidt. Dc beste onzer jonge krijgers
moeten gaan: „Vliegende Pijl". Zo spreekt „Witte
Bison", een uwer opperhoofden.
„De keuze van mijn broeder is ook mijn keuze," viel „Grijze Bever" zün stamgenoot onmiddellijk bij. „Geen beter gids en dapperder geleider dan onze jonge broeder „Vliegende Pijl."

—

Toen ook de anderen bun instemming met de
keuze hadden betuigd, liet „Grote Wolf" den
jongen krijger roepen. Rechtop stond de slanke,
krachtige Roodheid bij het kampvuur, maar in
zijn trotse houding lag toch diepe eerbied voor de
grijze leiders van zijn slam.
„Dat mijn jonge broeder luistere naar mijn
woorden, die het besluit en de keuze van de Groten Raad van onze roemrijke stam bevatten. De
blanke medicijnman is, naar zijn belofte, op weg
naar onze wigwams om de geboorte van Manitou's liefste kind te vieren. Naar onze boden
meldden, was padre Thomasso nog in het kamp
aan de Dclaware, toen de maan als een halve
sikkel aan dc hemel stond. Sindsdien hebben de
Huronen de krygsbyl opgegraven en hun wigwams staan tusschen het kamp onzer broeders
aan de Delawarc en het onze. Hun bijlen zijn
gewet en hun bogen gespannen; daarom is het
icven van onzen blanken vader in groot gevaar.
Mijn jonge broeder ..Vliegende Pijl", zal hem behouden in ons midden brengen." Zo besloot de
Grote Raad der Mohikanen.
„Vliegende Pijl"' zal gaan op het uur, dal mijn
wijze broeders bepalen," zei de jonge Boodhuid

op vaste toon.
„Mijn jonge broeder zal dadelijk vertrekken,
want Manitou's gouden oog staat slechts kort aan
den hemel. En met zijn leven moet hy borg
staan voor de veiligheid van onzen blanken vader," beval „Grote Pijl" en zijn zachte stem klonk
doordringend.
„Vliegende Pijl" zal padre Thomasso veflig
hierheen brengen of zelf niet terugkeren," ver-

zekerde dc Indiaan.
„Mijn jonge broeder moet sluw zijn als de vos
en voorzichtig als de slang. Hij móét terugkeren
met den blanken medicijnman," vervolgde het
oude opperhoofd nog dringender.
„Vliegende Pijl" zal terugkeren," klonk het
vaste antwoord.
„Mijn jonge broeder zadele zijn zwarte mustang en volbrenge zijn moeilijke opdracht," beval Grote Wolf. „De grote Manifou moge hem
vergezellen en geleiden".
Zwijgend boog „Vliegende Pijl" ten afscheid
cn toen dc oudere mannen naar hun wigwams
terugkeerden, klonk al de snelle hoefslag van cen
rennend paard: „Vliegende Pijl" was zijn gevaarVjke tocht begonnen.
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door WILLEM BOUWMAN.
Ergens tusschen de hooge bergen ligt een klein
groeten aan vader eu moeder en wennen hen een
dorpje inet ecu kleinen, maar zeer spitsen roodgoede Kerstmis".
geverfden kerktoren, die boven bet groen der
De kinderen begonnen den terugtocht, se liepen
vele fruitboomen uitsteekt en reeds van verre
door de velden van Millsdorf en jjingen door de
tegen de blauw-wazige bergen- zicfabaar is. Hel
weiden den berg op.
dorpje heet Gschaid en de sneeuwberg. die on de
Na langen tijd hadden ze nog steeds niet het
huizen neerkijkt, heef Cnrs.
punt bereikt, waar de weg omsloeg en afdaalde
Eens, 'i was daags voor Kerstmis, toen de naar Gschaid. Eindelijk kwamen ze in een streek,
eerste morgensc-heracring in bet dal van G
waar geen boomen stonden.
voor het daglicht was geweken, een dunne, droge
Opeens bleef de jongen slaan en rei: Jfk zie
sluier over den hemel uitgespreid lag. zoodal
geen Intomen meer, we moeien uil hel boscfa gemen de zon, die toch al ver en laag in bel Zuid- komen zijn en de weg loopt altijd nog omhoog.
-lelijke
Oosten stond, nog slechts als e
We zullen eventjes blij.
en rondkijken,
roode vlek kon zien; bovendien was de tucht in
'nen zien we iels".
bet dal zacht, bijna lauw, en ook
>zigcn
in den
Haar zij
hemel stonden de wolken roerloos fcn slil. Toen nevel den ben
'
sprak dc vrouw van den schoenmaker tol baai» bet
„Waar zijn \
kinderen: „Omdat het vandaag zoi i mooie dag
>je.
is en de wegen hard zijn. mogen h
JB
«jk gingen
■Ier in Mi'
Ze liepen
De vrouw kleedde dc kinderen
rgens vonurheen zi
vuldig en zei: „Hermann, luister nou eens
den zij een h
omdat je zusje mel je mee mag. moeten jullie bijTen
tijds weggaan, je moet nergens blijven staan, m
groote,
als jullie bij grootmoeder gegel
neeuw
moeten jullie direct weer omkeer
lar te
heel korl en de zon kijken.
komen; want de da
Hel was
gaat vroeg onder".
Ze liepen er zoover ei
s ze maar kon„Ik weet het wel. moeder", zei Hermann,
„En let goed op de kleine Sauna, dal ze niel den. Soms kropen ze op handen en voelen. En 't
werd al donker.
valt en je moei ook niet al te vlug loopen".
..Sauna", zei de Jonge»; ..we kunnen nou niel meer
Toen dc kinderen een uur later op den berg waren
aangekomen, was de sneeuw onder hun voelen al naar beneden, omdat het nacht wordt; we zouden
zoo hard als steen. En weer een uur later weken kunnen vallen of in een afgrond geraken. We
zullen daar onder de rotsen gaan, daar is het
de donkere bosschen aan beide kanten weg, hieldroog en warm en daar zullen we wachten".
en daar stonden enkele boouien, mccsl eiken cn
Ze begaven zich naar de sleenen hut en gingen
berken cn op sommige plaatsen wat struikgewas;
zitten. Nu voelden ze pas. hoe moe ze waren.
toen liepen ze over de weiden, die naar bel dal
Hermann nam zijn rugzak af cn haalde er twee
van Millsdorl' voerden.
broodjes uil, die hij beide aan Sauna gaf; liet
Grootmoeder had hen al zien bomen <-u was hun kind at er
mei smaak een Op en toen nog een
tegemoet gegaan; ze nam Sanna Iiij dc koude
stuk van hel tweede, maai- de rest gaJ hel aan
handjes en bracht haar in dc warme kamer.
Hermann; toen het zag. dal hij niet at. Toen
„Dat is aardig van jullie, dal ge weer eens bij
mij komt; ik ben er echl blij om; maar jullie
moeten weer gauw weg, want de dag is korl, en
bet wordt ook kouder, vanmorgen heeft hel hier
in Millsdorf niet gevroren".
Er werd voor de kinderen gedekt als voor
groote menschen en ze mochten mceéten met
grootvader en grootmoeder, die hun alles gaf,
Hel lijkt ons zoo idyllisch en siieeuwig zacht;
wat lekker en goed was. Toen liep de oude vrouw Een kindje dal JaclK-nd de zondaars wacht.
jjverig heen en weer, stopte den kleinen rugzak
olijke na
En e,
en doodgoeic
van den jongen vol en slak nog allerlei dingen
jvaur,
in zijn zakken. Ze gaf de kinderen ieder een -stuk
En
herders
mel man Iels van ketnelhuar.
(\en
te
en
onderweg
rnggak
brood om
in
eten,
waren, zei ze nog twee wittebroodjes, als de Het lijkl zoo plezierig een kerstkind te zijn
honger soms al te groot werd.
Eb te spelen met schaapjes van wil satijn,
„Voor moeder heb ik wal lekkere koffie meeEn één is er zwarl cn mankeert een poot
gegeven en in het flesehje, dal goed gesloten en
En een lammetje rust in een herder z'n schoot.
dichtgehouden is. zit ook een aftreksel van kofficboonen, beter dan moeder bij jullie gewoonlijk Het schoonste is 's avonds, hel rossige licht.
maakt; ze moet uuur eens proeven, hoc die is: Gespreid over hel slapende kindergezirhl.
het is een echte medicus, lu-cl krachtig; <-cn Dat zuligjcs lacht in den purperen schijn.
slokje maakt de maag zoo lekker warm, dal het
Ach Bloeder, moöhl ik ook een kerstkindje zijn.
lichaam zelfs in liet hartje van den winter geen
(Alex Campaerl.
kou kan krijgen. I-'n zorg nou maar, dal je alles
goed en wel thuis brengt, hoor kinderen".
„Sanna, pas op, dut je geen kou krijgt. Doe de
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KERSTKRIBJE

KERSTBEDE
Daar klingelen de klokskcns door dc nacht:
Het Kindeke Jezus is ons gebracht;
Het ligt in een kribje, zo klein cn zo koud,
En lijdt voor ons, mensen, waar Het zoveel van
houdt.

Er zweeft boven 't stalkc een stralende ster,
Die wyst aan de herders, die komen van ver,
De weg door de velden naar 't Kindckc klein.
Dat nog armer dan d'armste der mensen wou zijn.
Maria en Jozef, zij knielen zo blij
Terneer in het stroo aan Jczukc's zy;
Een herderken speelt op zijn fluit, o zo zucht,
'n Wonderschoon liedje, dat glijdt door dc nacht.
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Dan plots zingt een Eng'icnkoor, helder en klaar,
„Vrede op aard', de Verlosser is daar!"
Maar Jczukc's hartje is plois vol verdriet.
Hij weet op dc wereld is de vrede nog niet!

O, Jezus, Gy hebt ceus de wereld verlost;
Dat heeft U Uw Bloed en Uw Leven gekost;
Gy' hebt ons gered van de eeuwige dood,
O, help ons nu wij zo verkeren in nood!
Geef ons toch Uw vrede, o Kerstkindje-klein,
O, laat het op aarde toch gauw vrede zijn;
Strek uit toch Uw handjes, zo klein cn zo zacht,
En schenk aan de wereld 't heil van deez' nacht!
ERICA, Roermond.

de kinderen stil zitten en snel viel de
duisternis, weldra was hel overal in het rond
donker, alleen de .sneeuw weerkaatste in eeii
bleek licht.
Dat was de tijd, dat in dc dalen de lichten aangingen. Eerst'werd er één ontstoken en op 1afel
gezet, om de kamer te verlichten en dan schenen
ze weldra in alle bewoonde kamers. Muur vandaag
op Kerstavond
zouden tallooze kaarsen
branden en overal zou hel licht zijn, om de
gaven en geschenken te belichten, die voor de
kinderen op tafel lagen of aan de hoornen hingen;
de lichten zouden uiet Ie tellen zijn, want in
ieder huis, in iedere hut, in iedere kamer waren
er kinderen, voor wie het heilig Kerstkindje iets
had meegebracht.
De jongen bad gedacht» dal ze heel vlug van
den berg konden afdalen, en toch, van de vele
lichten, die vandaag in het dal schenen, kw
niet één naar hen omhoog-, zij zagen nies dan dc
bleeke .sneeuw en den donkeren hemel, al het
andere was verzonken in de onzichtbare verte.
In alle dalen kregen de kinderen nu de geschenken van het Christus-kind- alleen Hermann en
Kanna zaten beven i" het ijs, en de mooie geschenken, die zij vandaag hadden moeten krijgen,
lagen in het verzegelde pakje in den rugzak.
De sneeuwwolken waren achter de bergen weggezonken en een diep donkerblauw gewelf vol
gouden sterren stond boven de kiaderen gespannen en tusschen deze sterren was een wazige,
melkachtige band gevlochten, dien zij beneden
in bet dal ook wel eens. maar toet! nooit zoo
duidelijk hadden gezien. Hel werd steeds later.
Toen ze lang gezwegen hadden, zei de jongen:
„Sanna, je moet niet slapen; y>unt je weet wel:
vader heeft gezegd, als je in de bergen slaapt,
bevries je, net als de oude Esschenjager, die ook
bevroren is en vier maanden dood op een steen
gezeten heeft, zouder dat iemand wist, waar hij
was".
„Net-, ik zal niet slapen", zei het meisje moe.
Een poosje later voelde de jongen een zuchten
druk op zijn arm, die steeds sterker werd. Sanna
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was in slaap gevallen en was tegen liem aangczonken.
„Sanna, niet tinnen, asjeblief niel slapen", zei Lij.
„Nee", stamelde ze slaapdronken, „ik slaap niel".
Toen schoot de knaap iels te binnen. Grootmoeder
had geeegd: „Ken slokje maakt de inauf4 zoo
wurm, dut je in de koudste winterdage niet
kunt bevriezen".
Hij nam zijn rugzak en tastte, zoolang l(.l bij
het flesehje vond, waarin grootmoeder hel koi'fïcextrset voor moeder gedaan had. Hij maakte het
open, bakte naar Sanna en zei: ..Drink maar wal,
dan mag je slapen".
Dil vooruitzicht verlokte Sannu. Ze overwon
zich en dronk zoo haastig, dat ze zich bijna verslikte. Toen nam Hermann ook een teu^.
Het buitengewoon sterke extra;! werkte terstond en nog te meer, omdat de kinderen hun
leven lang nog geen koffie' hadden gedronken.
In plaals van te slapen, werd Sauna steeds opgeruimder en zei zelf, dal ze koud had, maar dal
het van binnen lekker warm was en dal bet ook
in handen en voeten warm werd.
De kinderen spraken zelfs een poosje met
elkander.
Het was nu middernacht geworden. En omdat
ze nog zoo jong waren en iederen Kerslavond
na al de blijde vreugde pas laat en doodmoe
waren ingeslapen, hadden zij nog nooit het
middernachtelijk luiden en orgelspel gehoord,
hoewel ze vlak bij de kerk woonden. Op dit oogenblik van dezen nacht werd nu met alle klokken
geluid, ntet de klokken van Millsdorf in de
klokken vau Gschaid en arhler den berg was er
nog een kerkje met drie helder klinkende klokken.
In de verre landen ginds waren taUoone kerken
en klokken, en mel alle werd rond dezm tijd séJuid. Van dorp tot dorp klonken de lonen: alleen
de kinderen boorden niets, geen klank drong tol
ben door, want hier was niets te verkondigen.
Over de dalwegen en langs de hellingen gingen
:ui de lichlen der lantaarns en van menige hoeve
weerklonk het huisklokje, om de menschen Ie herinneren aan het blijde gebeuren; doch ook daarvan zagen en hoorden zij niets; alleen de slerren
schitterden en zij straalden en fonkelden rustig

voort.
In de huiveringwekkende stille, dc doodsche

Stilte, waarin niets bewoog, hoorden de kinde-

ren driemaal hel kraken van het ijs. De starre
glclschcrs hadden die klanken voortgebracht. De
kinderen bleven mel open oogen zitten en keken
uuur de slerren.
landelijk, loen urenlang de slerren alleen geschenen hadden en geen stukje maan aan den
hemel te zien geweest was, gebeurde er iels heel
anders. De hemel begon lichter Ie worden, heel
langzaam, maar toch duidelijk merkbaar.

„Sanna, de dag breekt aan", zei de jonden.
„Ja, Hermann". antwoordde het meisje,
Op dat oogenblik kwam de zon op.
Een groote. roode schijf verscheen aan den
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sneeuwzoom van den hemel en dc sneeuw werd
roserood, alsof er railliocnen bloemen overheen
icdd waren. De knaap nam zijn zusje by de
hand cn loen begonnen ze wier Ie zoeken naar
een weg. die naar het dal voerde. Maar alle paden
die ze volgden, liepen dood, of voerden hen na
orte daling weer hooger op den her;;, liel
was altijd weer hetzelfde.
landelijk meende Herman in de verte cru op cn
and vuur Ie zien. Nu eens ging hel omboog,
dan weer omlaag. Toen hoorden zij door de stille
blauwe lucht, zwak, heel zwak. een langgerekte
klank als van een herdershoorn.
instinctief begonnen de heide kinderen het 1
hard Ie roepen. Ken poosje later hoorden zij
weer de klank. En weer riepen ze zoo hard ze
konden en bleven slaaji, waar ze waren. Hel vuur
kwam dichterbij. Toen klonk hel geluid voor de
derde maal en nu ook duidelijker. Weer antwoordden de kinderen dooi luid geschreeuw. En toen
het vuur nog dichterbij kwam, zagen zij, dat het
geen vuur was. maar een roode vlag, die werd gezwaaid.
En eindelijk zagen zij over de sncenwhelbng
cen aantal mannen met slokken loopen, die de
n hun midden droegen. Hel was l'bilip, de
herder met den hoorn, zijn 1wec zoons, de jonge
Esschenjager en enkele inwoners van Gschaid.
„God zij dank!" riep l'bilip ..dal we jullie gevonden fiebbcn. Nou moei er direct iemand naaiden Sideralp loopen en de klok luiden, opdat

Herders,
Hij is geboren
Op, Herders, Hij is geboren
ln dezen kouden nacht,
Dien reeds zoo lang tevoren,
De waereld had verwacht.
'„Vroolijk, o Herdersvolk"
Klonk 't uit Hemelwolk,
Klonk daar mct Englenstem.
..Haast U naar Bethlehem!"

Wij arme boerenknapen,

Gelijk de herders zijn.
Wij tvekken wie nog slapen
In heldre maneschijn.
Loopen met blij §cschal
Naar dezen schaam'len stal,
Trouw aan der Englenstem

..Haast U naar Bethlehem!"

ze welen, dal we de kinderen gevonden hebben,
cn een ander moet naar de Krebssteen gaan en
daar de vlag planten, dan kunnen ze die in het
dal zien en daar schoten lossen, dal ze hel in
Millsdorf hooren: dan welen ze, dat ze niel langer
in hel bosch hoeven Ie zoeken.
Toen gingen ze. allen tezamen naar de Sideralphul, waar een vuur brandde cn waar de moeder der kinderen was. Toen zi- haar kleinen met
den Esschenjager zag komen, zonk ze mel een
van vreugde in de sneeuw. Toen snelde ze
naar hen loe, bekeek ze van alle kanten, wilde
ze Ie eten geven, verwarmen en in hei hooi leggen; hiaar al gauw zag ze. dal dc kinderen dooide vreugde sterker waren, dan zij gedacbl had,
en dat ze niets noodig hadden dan wal warm
eten, wal ze spoedig kregen.
terwijl bel klokje van
En toen even later
de hul steeds luidde -- weer een groep mannen
over dc sneeuwvlakte kwam, liepen de kinderen
zelf mel dc anderen naar builen, om Ie zien. wie
hel was. liet was de schoenmaker, vergezeld van
vrienden en kameraden.
„Jacob, hier zijn ze", riep dc vrouw.
Maar bij zweeg, cn liep naar hen loc. Toen

Wat hebben w'er gevonden?
Een Kindtj' op Moeders schoot.
In doekjes, wel gewonden,
Der menschen leedgenoot.
D'oogjes van eerst af aan
Zag men vol tranen staan.
Weenend van bitt'rc rouw
In deze felle kou.

En

—

maker.

In Gschaid zal grooln
ie was overgekomen, al te wachten. Dc doozen werden uitge-

pakt, dc kaarsen ontstoken. Toen werd de deur
van dc
nd en i[e Kinderen keken vanuit hel bed naar den helvcrlichten kerstboom,
's Avonds kwamen buren cn vrienden bel ge
Ie nog eens bespreken. Dc kinderen waren
intusschen
heel van dc kou en de schrik
bekomen. En terwijl moeder hij hel bedje van dc
kleine Sanna zat cn haar teeder over hel hoofdje
streelde, sprak hel meisje: ..Moeder, ik hel
nacht, toen wij op den berg zalen, het Kerstkindje
1".

offer

namen

Slaap Kindtje bij ons lied
Sus, sus, ei schrei toch niet.
Sluit maar Uw oogjens toe.
Ach, al van 't weenen moê.

En 't Kindtje ging er slapen
De Moeder sprak ons aan:

bewoog bij de lippen, alsof bij iels zeggen wou,
doch bracht geen woord uit; hij pakte de kinderen en hield ze lang legen zijn borsl gedrukt. Hij
ging naar zijn vrouw, omhelsde haar en riep:
„Sanna, Sanna!"
Toen nam bij zijn hoed, die in de sneeuw gevallen was, op, ging naar dc mannen loc en zei:
„Buren en vrienden, ik dank jullie".
Toen ze weer over dc- weiden gingen, klonk helder en duidelijk hel klokje van de kerk. dal de
11. Consecratie verkondigde.
Dc pastoor bad dc 11. Mis dien morgen uitgesteld lol een later uur, omdat hij dacht, dal de
kinderen dan wel zouden komen. Maar loen er
geen bericht binnenkwam, moesl hij de heilige
handeling toch verrichten.
Toen hel klokje, khmk, zonken allen op de
knieën en baden.
En toen hel weer stil was. stonden ze op en
gingen verder. De schoenmaker droeg dc kleine
Sanna op zyn arm en liel zich alles vertellen.
Waarschijnlijk door de vele stemmen gelokt,
kwam weer een troep mannen naar ben loc. Hei
was de schilder, de grootvader der kinderen,
wiens gezicht vaalhleek was van den angst. Aan
hel hoofd van zijn knechten, gezellen en enkele
bewoners van Millsdorf kwam hij den berg af.
„Ze zijn over hel glclclierijs cn over dc afgronden geloopcn, zonder dal ze hel wisten", riep
de schoenmaker zijn schoonvader loe,
..Daar zijn ze, daar zijn ze
God zij dank",
antwoordde de schilder Je mag (lod wel op je
knieën danken, Jacob, dal er geen wind geweest
is. Honderd jaren zullen verloopen, voor hel weer
zoo wondervöl slil is. Als er wind gewoed bad,
waren dc kinderen verloren geweest"".
...la, we moeh n God v
" zei de -■■
i

tot een

Ween lam nog jong en teer'.
Dat leidden wij tesamen
Voor 't zoete Kindtje neer.

,,Wel, lieve Herdersknapen.
Wil zoetjens buiten gaan.

Uwer zij rust en vree.
Dat brengt U 't Kindtjen mec

Want Hij is God en Heer
Komt vrij al morgen weer."
j. W. ALBERDINGK

THIJM

WAT DE MESSIAS BRACHT
/o lang hij leefde bad de klejne Tobias maar
weinig vreugde gekend in zijn leven. En na
vaders dood was hel nog zoveel triestiger geworden. Moeder kon onmogelijk meer rondkomen
<n de oudste zoon, die in staal was geweest de
kost Ie verdienen, had in snode ondank hel ouderlijke huis verlaten. Moeder bleel loen allejrn
achter mel haar vier jonge kinderen. Lange ti.i<
zwierf zij mei haar stakkertjes rond. bedelend
tan huis lol huis. Tenslolle w;:s zij aangeland
in de omgeving van Bethlehem en bad er ouder
dak gevonden. Een rijke boer had
huur
huisje tegen een hoge pachtsom overgelaten. En
zo had dc arme weduwe dan wel weer een da!;
i- daarmee was dc nood niet
gelenigd. Moeilijk en zorgenvol bleef hel leve!:
Noor
l nbarmhartig toonde zich de rijke.
boer. Wal bekommerde hij zich om de
1 cn hi-l leed van
eduwc. Hij
nnverbiddi lijl; dc

:

Dc jonge Tobias, ofschoon pas twaalf jaar on '.
il 'I zo 1;
lp een
1
koude Dc-i
al hij alleen mel moeder
cn deelde haar zijn plan mee. Hij zou zich hij
herder en aldus mec
tic kosl helpen verdienen. Al
deze wijze
zou moeder dan de huur kunnen opbrengen en

4

wie weel, braken er dan ook weer zonniger
tijden aan. Lange tijd zalen ze die avond non
bijeen en men besloot dan dc volgende dag mcl
het voorstel bij den pachter aan te kloppen.
En wal ze niel verwacht hadden: Tobias wei I

aangenomen.
Maar nu brak voor den armen jongen en
zware tijd aan. Overdag moest hij in 'I buis en
avonds de wachl houden bij de kudden. Tot diep
in dc nacht werkte dc knaap zo door en vooral
moeder deed hel leed. dat hij om baar en de
anderen zo zwaar werk moest verzeilen in zijn
jonge jaren.
Op zekere avond Irok Tobias weer mcl zij 1
kudde hel heuvelland in. Ver weg van dc andere
herders, betrok hij zijn eenzame post. Snijdend
joeg dc ijzige wind over 'I land en de knaap
zocht dekking onder één der vele overhangende
rotswanden. Maar de koude drong ook hier dooiving wal dor hout.
en Tobias zochl in
Weldra knapperden de vlammen en in de rosse
gloed hurkte de herdersknaap neer.
sterrenhemel welfde zich boven
i!.- donkere aarde. Ver weg. meer in de diepte,
ontdekte Tobias dc wachtvuren der andere herIers cn als dc lonen ener Iicrdersiluit opklonken
in de stille, klare nacht, haalde ook hij onder
zijn huisje zijn fluit. Spelen zou hij. spelen, om

zyn verdriet en eenzaamheid te vergeten. Wonder
was het hem te moede deze nacht! Sprookjesmooi
lag daar heel dat heuvelland rond 't kleine §tadje.
Zó mooi, dat Tobias even zijn plaats bij 't warmende vuur verliet om dat praeht-panornnia op
zich te laten inwerken.
Ja, nu zag hij van alle kanten de vuren opvlammen en hij wist er bij die gloed de oude
herders neergedoken, vertellend, rustig gebruikend het eenvoudig maal. Duidelijk zag hij nu
ook de weg, die grillig kronkelend tussen de
rotsen, dalwaarts voerde. En vaag schemerden
de witte huisjes van 't herdersdorp, daar ver.
daar diep beneden.
De nachtwind voelde hij door zijn dunne, versleten buisje jagen cn Tobias Irok zich haastig
weer terug in de rotsspelonk. Bij zijn trouwe
waakhond zocht hij nu troost, want zwaarder
dan ooit drukte hem deze nacht de verlatenheid.
Plotseling straalde er helder licht binnen de
donkere ruimte. Het golfde als een stroom naar
binnen cn Tobias, hevig ontdaan, sloeg de handen
voor zijn gelaat. Nu hoorde hij ook wondere
zangen, buiten in 't vrije veld. Een jubelen en
zingen van cymbalen en harpen, als hij nooit
hoorde, hing er in dc lucht.
En als hij de ogen weer opsloeg, omzweefden
hem witte wolkjes, waaruit goudgelokte Engelen
hem tegenlachten, die juichten met klare stemmen de zoetste hemelmelodiecn.
Overal klonken die zangen in de stralende
lucht en in de diepte, daar, waar een ruime rotsholle een schuilplaats bood aan de herders bij
slecht weer, was die vreemde gloed het felst.
Als Tobias van de eerste schrik bekomen was,
sprong hij op en ijlde naar beneden. Hijgend van
inspanning stond hij weldra voor de ingang van
dë grot. Zacht licht straalde naar builen en 'nogenblik stond hij besluiteloos. Maar zijn nieuwsgierigheid won hel van de vrees en de jonge
herder stapte de rotsholte binnen. Hoe verbaasde het hem, daarbinnen een kindje te zieii
liggen op het stro van de kribbe. En naast het
kribje die knielende vrouw cn tegen de rotswand
op de achtergrond die man met gevouwen
handen!
En zie. daar was hij niet de enige bezoeker.
Ook de herders van de omliggende weiden, ze
stonden er rond dc kribbe geschaard, ontroerd,
zwijgend. Tobias zag hoe '1 kindeke hem tegenlachte, maar toch durfde hij niel te naderen. De
jonge moeder echter wenkte hem vriendelijk
nader Ie komen en sprak „Wilt ge de kleine
Messias zien?" Dan naderde hij 't kindeke en
zonk op de knieën in aanbidding neer. Maar niet
lang bleef hij in die houding, wanl in die vreugde,
dat hemelgel uk, moest hij ook zijn -moeder laten
delen. -En over de grote weg naar Bethlehem
snelde hij voort naar huis, (rommelde er tegen 't
venster van moeders slaapvertrekjc en riep jubelend: „Moeder! Moeder! Kom vlug naar de grol
der herders! De Messias is daar geboren!"

.
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IN HET LAND ZONDER KERSTMIS
DoTMrAYSEW.
Hel is nacht geworden, ofschoon hel pas ü uur
de lijd waarop men thuis dc kaarsen bij
de Kerstkribbe aansteekt
de tijd, waarin kinderen cn volwassenen stralend onder den Kerstboom slaan en ook de armsten iels van een Kerstvreugde beleven.
Een warme wind waait van de zee. In lichtbronzen en opale linten lichtte de hemel vóór
-ie nacht óver Indië neerdaalde. Bozen bloeien
in wilgeverfde aarden potten voor de voorgalerij
van mijn huis en verspreiden alom hun frisschc,
is

fijne geuren.

Ik heb den gansclïcn, langen dag in de hccle

gezucht en van alles gedaan en gedacht,
maar niets gevonden wat op dezen avond betrekking had. Misschien was dat uil angst. Ik weet,
dat ik bedroefd terugkeeren zou, maar ik waagde
toch een wandeling door hel kleine Indische
stadje, aan den rand van. bet oerwoud gelegen.
Misschien zijn er toch brieven mel het schip geKerstgroeten. De tamarindenboomen
komen
langs de groote laan staan rechtop. Een eenzame
Javaan loopt met den gracieusen tred van den
Indiër geluidloos en schaduwt voor me uit en
gaat eerbiedig opzij als ik passeer. Koelies dragen aan een wiegend schouderjuk vruchten on
rijst naar dc woningen der Europeanen.
Aan de warongs, de gaarkeukens, bereiden de
verkeopers van eetwaren hun geurige gerechten
en voor hen op den grond hurken de gasten in
groepjes en eten vroolijk babbelend hun maal.
Op het postkantoor liggen pakketten, niet veel
belovende, niel grooter dan anders of misschien
Neen, niets, leeg.
toch?
Zou er iets zijn
En terwijl ik nu nauwkeuriger kijk zijn de pakketten doodgewone zakenpakken
Xiets bijzonder op dezen bijzond
4. Ik buig naar
links af. In het licht der electrische lantaarns
liggen dc villa's en buizen .der Europeanen. En
ik denk aan mijn vaderland, waar men denneboomen en kribbetjes in de kamer plaatst en
heerlijk geurende waskaarsen aansteekt die zoo'n
vreemd bijzonder lichl uitstralen,
Bijna meen ik dennenluchl ie bespeuren en de
geur van Kcrslkoeken en pepernoten en pittige
punch. Maar lul ruikt werkelijk onder de ruischende cocospalmcn naar puueh en naar een
Kerstboom. Daar zie ik een jonge Javaansche, die
met graeieusc pas voor mij uitgaat. In den arm
draagt zij een lang pakket en in den bamhoekorf
een vaatwerk, waaruil de geur van fijne punch
zon

omhoog stijgt.

Dus toch hier?
Vu. bel is slechts de
de familie Raincr, aan de andere
zijde van de laan. Een oogenblik denk ik nog,
fa, lul moei bedat mijn huis bedoeld is

dienstbode van

Haastig kleedde zich Tobias' moeder, nam de
beide jongsten aan de hand en ijlde naar de grol.
Onderlussen had Tobias op de terugweg ook zijn
meester gewekt, maar deze bad hem aangesnauwd: Maak je weg deugniet, Ik zal morgen
met je afrekenen, vlegel! Hij dachl er niet aan,
0111 in 't holst van de nacht op te staan, doch
zijn vrouw liel hem niet met rust. En tenslotte
liet de pachlcr Zich overhalen en morrend vergezelde hij zijn vrouw. Wal zouden ze er vinden?
Zeker weer zigeunervolk! Wat anders! En er uit
zou hij ze jagen, bij, de bezitter van de grot
builen op Bcthlchem's velden.
Als ze echter daarbinnen lul kindje zagen, die
jonge vrouw en dien stillen man, daar werden
hun harten milder gestemd. En hij, de rijke,
gierige boer, anders /o hardvochtig, hij sprak
tot zijn vrouw: ..Doe je halsdoek al' en warm bel

kindje."

Dan werd het steeds lichter om hen heen. Ze
boorden de jubelzang der hemelscharen boven de
spelonk en
ze erkenden, dat hel de Messias
was, die ook voor hen was gekomen in de koude
Winternacht, En dc trol
boer, hij knielde naast den armen
I aap neer cn vouwde
ontroerd de handen. Klein en deemoedig werd
hij bier aan de ran
ibbc cn op eenmaal
werd 'I hem klaar, hoeveel hij goed te maken
had aan hel arme kind. Diep berouw vervuld';
zijn liarl en op de terugweg nam hij den knaap
bij de band en sprak: „Tobias, .jongen, de Messias is geboren en heeft mij de liefde gebraclil.
Mooi was het van je. dat je me hebl geroepen.
Nu weel en ondervind ik. wal alleen rijk
lukkig maakt: de liefde. Goed zullen jij en moeder
hel voortaan hij mij hebben."

■
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doeld zijn
Kan men Kerstmis zonder Kerstgroet voorstellen? Maar de dienstbode is al
voorbij. En ik ben weer alleeen.
Maar nu trekt my ook niets meer naar huis.
Het beste zal het nog in de Sociëteit zijn, in dc
club. Tenminste niet zoo eenzaam. Ik ben plotseling bang alleen te zijn. Daar zie ik den schijn
van vuur in de verte, daar, waar de oude graven
der Indische vorsten zijn, een geheiligde plaats
voor het volk. Zy ligt daar niet zooals op velo
dagen van hel jaar, eenzaam en verlaten. Ik zie
een menschenmenigte. Wornt er feest gevierd?..
Wa| voor een feest het ook zijn moge, ik wil
er bij zijn
Ik wil vandaag ook feest vieren...
Daar hurkt het okerkleurige volk in den schijn
van fakkels. Wierook stijgt op uit bronzen schalen. Alles schijnt onwaarschijnlijk en onwezenNu
lijk. Er komen er hoe langer hoe meer
begint men te zingen, weemoedige liederen worden wilder
dansen worden hartstochtelijk cn
fanatiek..:... Als versuft zinkt er zoo nu en dan
een neer aan den rand van den weg. Ik zie mel
belangstelling toe. Niemand neemt notitie van
mij. Plotseling begint het mij voor de oogen te
schemeren. Ik heb in cen gedeelte van een seconde miju langgezochten groolen brillanlen ring
herkend, een erfstuk nog van vader. Badji. mijn
bediende, geheel verzonken in het gezang, zit op
z'n hurken neer. Dus Badji is den dief. Badji,
dien ik onvoorwaardelijk vertrouwde en die de
verdenking destijds zoo handig op de zieke
kokkin, de keukenmeid wist fe schuiven, die op
staanden voel door mij ontslagen werd
Maar eigenlijk ben ik heek-maal niet blij over
mijn ontdekking
Ik voel een onbestemde!)
angst. Waarom'? Misschien kan ik den ring weer
mogelyk, maar het zal heel wat
terugkregen
moeite kosten
er zullen langdurige onderhandelingen mee gemoeid zijn
ik huiver al bij hei
treurig, een'vooruitzicht. Ik ben vermoeid
Iels onbegrijpelijks ligt er in, dat ik
zaam
hier, op den vaoravond van Kerstniis, in den
oerwoudnachl sla en naar bet gezang van het
bruine volk luister, een gezang, dat dienen moet
Ik voel opeens de
om de geesten te bezweren
scheiding
Hier kan ik niet meer blijven
Ik moet weer naar huis.
Hel is III uur als ik eindelijk thuis kom. Heef
zwak geloof ik nog, dat er ergens iels van Kerstniis bestaat
Neen. er is niets, ik ga met ledige
handen heen
Men heeft mij vergelen.
Maar in mijn ooien klinken de klokken di<*
mijn landgenooten thuis naar de kerk roepen. Ik
hoor in mijn droom den klank en zie de Kerstkribbe, die nu verlicht wordt, terwijl buiten zacht
de sneeuw over de aarde vult

