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in hun eerste zomerkamp In
op het kasteel „de Cannenburgh”
te
Belangrijke rede

POLITIEMANNEN FUNGEERDEN ALS VERKOOPER EN REIZIGER

Vaassen

van

nlechtte»als vroolijk ingewijd.
Bij Whi aankomst hier ten kasteele moeten de
tientallen gasten, onder wie vele genoodigden,

vergezeld van hun dames, en verder de 25 perszomerkampleiders, welke laatste hier
broeders
een geheele week zullen verwijlen, zich gewaand
hebben als edellieden uit een roemrucht verleden,
in plaats van moderne penridders, van wie in de
komende weken telkens een nieuwe ploeg zal
verschijnen om de oude te vervangen.
liet kasteel met zijn natuurschoone omgeving
■werkt ongetwijfeld bezielend, maar het zou hier
toch niet veel meer dan een rustige, particuliere
logeer-partij zijn, indien niet de kampleider
had gezorgd voor een programma, dat klinkt als
een volledig klokkenspel.
„Waar Maarten van Rossum zijn stoute plannen voor rooftochten bedacht, zoo lezen wij in
waar de
«jen aanhef van het kampprogramma
niepte van het valluik der ter dood veroordeelden
u den adem zou benemen, waar geheime gangen
mysteries van een hard, doch schoon verleden
verborgen houden, daar... wordt het zomerkamp
voor journalisten gehouden".
Als eerste genoodigde was de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting
en kunsten, dr. T. Goedewaagen, vergezeld door
zijn echtgenoote, aanwezig.
Verder waren er van dit departement o.a. de
heer W. Hulstijn, persoonlijk persreferent van
den secretaris-generaal, Max Blokzijl, directeur
—

CHANTAGEPLBGER
WORDEN GEARRESTEERD

Op Donderdag 12 Juni kreeg een rentmeester
wonende in een plaatsje nabij Den Haag, een

Dr. T. Goedewaagen

het slot. Spreker noemde het samenzijn een historisch moment in de geschiedenis van het Nederlandsche perswezen. Het zomerkamp van journalisten, aldus spreker, is geen kamp in den gewonen zin des woords, het is tevens het begin van
een meer systematische opleiding van den journalist. Meer dan vroeger zal alle aandacht worden
besteed aan de opleiding van onze Nederlandsche
krantenschrijvers, want zij zijn het, die als voor-

lichter moeten worden. De deelnemers aan dit
eerste kamp zijn in zekeren zin pioniers, zij hebben dezelfde moeilijkheden te overwinnen, die
alle pioniers nu eenmaal moeten overwinnen.
Wij kunnen er echter trotsch op zijn, tot diegenen
te behooren, die het aangedurfd hebben, de werkelijkheid onder de oogen te zien. Wanneer zij
straks, na afloop van den te houden cursus, naar
huis gaan, dan zullen zij, daarvan was spreker
overtuigd, met meer zekerheid en meer arbeidsvreugde hun werk hervatten, want dan weten
zij, waarvoor zij werken: voor de toekomst van 't
Nederlandsche volk".
Drs. Goedthuys dankte in het bijzonder den secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten voor diens aanwezigheid
en sprak het vertrouwen uit, dat de komende
dagen door alle deelnemers in volledige kameraadschap zouden worden doorgebracht.
Dr. Goedewaagen zeide van de hier te houden
bijeenkomsten vele verwachtingen te koesteren.
Spr. dankte de organisatoren van dit kamp voor
de gelegenheid, hem geschonken, om dezen avond
een voordracht te houden, waarbij spr., van huis
van het perswezen, N. Oosterbaan, hoofd van de uit Philosoof, gaarne de rechten en plichten van
afdeeling algemeene propaganda en vervolgens de journalisten van den philosofischen kant zal
de S.S.-onderschaarleider A. Meyer Schwencke, bezien.
Met de verzekering te geven, dat de belangen
plaalsvervangend voorzitter van den raad van
voorlichting der Nederlandsche pers, tevens or- der journalisten, met wie hij zich solidair verganisatieleider van het kamp, drs. W. Goedthuys, bonden weet, hem als secretaris-generaal van het
plaatsvervangend voorzitter van het Verbond van departement van Volksvoorlichting en Kunsten
Nederlandsche Journalisten, W. Learbuch, secre- zeer ter harte gaan, verklaarde spreker dit eerste
taris van genoemd Verbond, K. W. Boekholt, journalistenkamp voor geopend.
secretaris van het genootschap „Nederland en
Tenslotta heeft de heer N. Oosterbaan, hootd
Kuropa" en dr. F, L. Bursch van de Volksche van de afdesUng
propaganda van et
Werkgemeenschap en conservator van 't museum departement van V. en K., tn een geestige tafelvoor oudheden te Leiden, tevens directeur van rede zijn beste verwachtingen uitgespr >ken voor
—

dreigbrief, waarin verlangd werd dat hij Vrijdag 13 Juni vóór een bepaald uur in een kiosk
op een der stations een enveloppe zou deponeeren, gekenmerkt met de letters AZ, waarin
een postehèque moest zijn gesloten van ƒ 5000,
ten name van de dame, bij wie de rentmeester
in betrekking is. De brief bevatte tal van dreigementen voor het geval, dat de rentmeester
niet aan de opdracht voldeed.
De rentmeester waarschuwde dadelijk de politie in Den Haag, welke een plan maakte om
den briefscthryver te vangen. Ze gaf den rentmeester den raad, een enveloppe als bedoeld,
aan de kiosk te bezorgen, uit den aard der zaak
zonder chèque, doch wei met de letters AZ. Hij
moest dan weggaan, en de zaak verder aan de
politie overlaten.
Een politieman, in een stofjas gehuld,
ging nu fungeeren als verkooper in de
kiosk. Een andere rechercheur bleef in de
nabijheid, zich voordoend als reiziger. Van
den vroegen ochtend tot den laten avond
heeft de politieman-kioskhouder met onuitputtelijke vriendelijkheid het publiek te
woord gestaan. Dit had geen flauw vermoeden dat er een politieman aan het verkoopen
was van kranten, tijdschriften enz. de andere rechercheur, de pseudo-reiziger, werd
in den loop van den dag nog afgelost.
Eindelijk, tegen half acht des avonds,
kwam er een jongeman vragen naar den

brief met de initialen AZ.
Onmiddellijk was hij
gearresteerd. Overgebracht naar den justitieelen dienst C. der Haagscihe politie ontpopte hij zich als een 26-jarigen
teekenaar uit Rotterdam. Deze had eenigen tijd
geleden, door personeel uit te hooren, allerlei
bijzonderheden vernomen over de vermogensomstandigheden dergene, van wie hij geld wilde
loskrijgen.

De man, die bij zijn aanhouding totaal overbluft was, is opgesloten.

Het Duitsche Weermachtsbericht

'

het Rijksbureau voor oudheidkundig bodemonderhet welslagen van dit kamp en voor de samenzoek, die de leiding heeft bij de in de buurt van werking tussche.i pers mi propaganda in een
het kasteel gehouden wordende opgravingen en nieuwen slaat. De maaltijd werd besloten met het
gemeenschappelijk zingen van een vroolijk, spedie tevens daar allen rondleidde.
Als eere-gast was aanwezig de heer H. J. ciaal voor deze gelegenheid geschapen lied.
Sperling, die in de periode, toen de Raad van
(Vervolg 3e pagina, eerste blad).
Voorlichting der Nederlandsche Pers, zijn werk-

toe tot 't Het Italiaansch Weermachtsbericht
Driemogendhedenpact

Kroatië treedt

PROTOCOL TE VENETIË.
Venetië, 15 Juni (DNB)
Officieel wordt
medegedeeld: Heden te 12 uur is in het Dogenpaleis te Venetië het protocol onderteekend, waarbij de onafhankelijke Kroatische
Staat toetreedt tot het Driemogendhedenpact,
op 27 September 1940 gesloten door Duitschland, Italië en Japan.
—

Het protocol werd voor Duitschland geteekend
van Buitenlandsche Zaken, von
Ribbentrop, voor Italië door den minister van
Buitenlandsche Zaken graaf CLano, voor Japan
door den ambassadeur Horikiri, voor Kroatië
door den Poglavnik Ante Pawelitsj, voor Hongarije door den gezant Villani, voor Bulgarije
door den gezant Karakdjoef, voor Slowakije door
Galvaneck,

door den minister

Venetië, 15 Juni (DNB)

De tekst van het protoetreding van Kroatië tot het DrieH'ORendhedenverdrag luidt als volgt:
„De regeeringen van Duitschland, Italië en Japan eenerzijds
en de regeering van Kroatië anrz,ids stellen door haar gevolmachtigden het
—

tocol over de

volgende vast:

Art. 1. Kroatië treedt toe tot het DriemogendV er dr
, ? R rtat OP 27 September 1940 te Berr?„tc
Jijn s
'

geteekend

door Duitschland, Italië en Japan.
oov °r de in art. 4 van het DrieL
Benoemde gemeenschappera
lijke technische commissies
vraaestukken behanrekk n
bbe 'i op' de belangen van
Kroatië, zullen aan Hde beraadslagingen
der commissies ook vertegenwoordigers van
Kroatië deelnemen.
Art. 3. De tekst van het Driemogendhedenverdrag is aan dit protocol als bijvoegsel toegevoegd
Het protocol is geredigeerd in het Duitsch ltaliaansch, Japansch en Kroatisch, waarbij'elke
tekst als origineel geldt. Het wordt van kracht op
den dag van onderteekemng. Ciano las na de onderteekening een verklaring, welke den Poglavnik
„

rrAmuipriYn?,!!

h<^

beantwoordde.
Voldoening in Kroatië.
De toetreding van
Agram, 15 Juni (DNB).
Kroatië tot het Driemogendhedenverdrag heeft bij
het Kroatische publiek de grootste voldoening ge—

wekt. De berichten omtrent de gebeurtenissen te
Venetië werden door de bladen van de hoofdstad
in extra-edities gepubliceerd en door de bevolking met levendige instemming begroet.
De innerlijke verbondenheid zoowel van de
Kroatische regeering als van het volk met ideologie en doelstellingen van het DriemogendhedenPact is een onomstootelijk feit, naar "ie bladen
verklaren. De geheele wereld zal kunnen begrijpen, dat Kroatië eensgezind toetreedt tot het front
dat Engelands hegemonie wil breken om een nieuwe, rechtvaardige wereld op te bouwen. Want
heeft Kroatië immers na den wereldonder de hcerschappij der Serviërs gebr ht
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Krachtdadig optreden tegen frauduleus
slachten

IN DE LUCHT, TER ZEE EN OP HET LAND

BLIJVENDE ACTIVITEIT.
Berlijn, 15 Juni. (D.N.8.)
Het opperbevel
der weermacht deelt mede:
„Duikbooten hebben in het Noorden van den
Atlantischen Oceaan vier vijandelijke koopvaarders en een tankschip met een gezamenlijken inhoud van 29.000 top tot zinken gebracht. De
luchtmacht heeft met succes havenwerken en
wapenfabrieken in het Zuiden en Zuid-Oosten
van Engeland gebombarjleerd, bij het afweren
van vijandelijke vliegtuigen, die 't bezette gebied
trachtten binnen te vliegen, hebben zich meermalen luchtgevechten ontsponnen, waarbij één
vliegtuig van het type Bristol-Blenheim is neer—

geschoten.

Vijf Utrechtsche slagers naar Concentratiekamp gestuurd
's-Gravenhage, 14 Juni.

Het Rijkscommissariaat maakt bekend:

—

Daar de gevallen van verboden slachtingen een dergelijken omvang hebben aangenomen, dat
de belangen eener stelselmatige verzorging met levensmiddelen voor de Nederlandsche bevolking en vooral een onvoldoende verzorging met vleesch hierdoor in gevaar gebracht kunnen
worden, heeft de „Generalkommissar für das Sicherheitswesen" zich thans genoodzaakt gezien, tegen de aanstichters van.< dergelijke sabotagehandelingen krachtig op te treden.
Dientengevolge heeft de Diiitsche „Sicherheitspolizei" in een bijzonder ernstig geval van verboden slachtingen op groote schaal te Utrecht de volgende personen, die als daders en helers
hieraan deel hadden, voor onbepaalden tijd naar een concentratiekamp in Duitschland gestuurd.
Het betreft
1. W. G. van Wees, 2. B. K. Tj. Visscher, 3. M. A. van Wees, 4. J. K. van der Heiden, 5. J. W.
Soesbergen. Alle betrokken personen wonen te Utrecht
Het asociale optreden van elementen, die de volksgemeenschap schade berokkenen en die
ondanks herhaalde waarschuwingen zuiver uit winstbejag een onbehoorlijken handel drijven
met de levensmiddelen, welke ter beschikking staan van de geheele gemeenschap, moet hiermede in het openbaar aan de kaak worden gesteld. De genomen maatregelen moeten tevens
als waarschuwing dienen voor al degenen, die nog steeds welbewust probeeren, de voorschriften te omzeilen, welke de overheid in het belang der waarborging van de levensmiddelenvoorziening van de gemeenschap heeft uitgevaardigd.
:

CLANDESTIENE SLACHTINGEN EEN GEVAAR
VOOR DE VOLKSGEZONDHEID.
Dat vleesch, van
's-Gravenhage, 14 Juni.
clandestiene slachtingen afkomstig, voor de
—

volksgezondheid gevaren kan opleveren, blijkt
weer eens uit het volgende:
De afdeeling technische controle van den
centralen crisis-controledienst heeft op het
eiland Noord-Beveland een uitgebreid onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat enkele personen in den loop der eerste vijf maanden
van dit jaar vijf runderen en vier varkens
hadden geslacht. Het vleesch was clandestien
in de omgeving verkocht. Blijkens het weekrapport van de technische controle was één
dezer runderen een wrak dier, zeer ernstig
lijdende aan tuberculose.
Zoo ziet men weer eens, dat, als men niet
voldoende sociaal gevoel heeft om geen
vleesch, van clandestiene slachtingen afkom-

succes een aanval gedaan op militaire installaties
en een faitriek op het eiland Cyprus. Ter hoogte
van Beiroet hebben Duitsche gevechtsvfiegtuig«n
een Britsch vlooteskader aangevallen en op een
zwaren kruiser van voltreffer geplaatst.
In den afgeloopen nacht hebben zwakke vijandelijke afdee-lingen op eenige plaatsen in Westl>u£schla<nd brisantbommen laten vallen, die
echter slechts weinig schade aanrichtten".
SUCCESVOLLE AANVAL OP ENGELSCH
CONVOOL
Duitsche gevechtsBerlijn, 15 Juni. (D.N.8.)
vliegtuigen hebben vandaag op den Atlantischen
Oceaan ten Westen van Gibraltar een groot convooi van gewapende vijandelijke koopvaarders
aangevallen. Hierbij zijn vijf bewapende Britsche
koopvaardijschepen met een totalen inhoud van
21.000 b.r.t. door bommen vernietigd.
—

DE VERLIEZEN VAN DE BRITSCHE VLOOT.
Officieel wordt
Berlijn, 14 Juni. (D.N.8.)
medegedeeld:
—

stig, te koopen, men de aanschaffing daarvan
toch uit welbegrepen eigenbelang achterwege
moet laten. Uit het bovenvermelde geval
blijkt, hoe gevaarlijk het vleesch kan zijn, dat,
van een clandestiene slachting afkomstig, in
omloop wordt gebracht.

Bussum, 14 Juni.
De politie te Bussum was
ter oore gekomen, dat in deze gemeente clandestien schapen geslacht werden. Bij een ingesteld onderzoek kwam aan het licht, dat
reeds verschillende „klanten" bediend waren,
doch deze konden achterhaald worden. Allen
—

kregen een proces-verbaal.
Bij den slachter thuis bleek, dat nog verschillende pakjes vleesch ter aflevering gereed lagen, afkomstig van twee clandestien geslachte
schapen. De slachter bleek samen te werken
met een compagnon. Tegen beiden werd proces-verbaal opgemaakt, terwijl het vleesch in
beslag werd genomen.

Verhooging van
aardappelrantsoen
VAN 23 JUNI 2 K.G. PER WEEK.
De Secretaris-Generaal van het Departement
van Landbouw en Visscherij maakt bekend,
dat met ingang van Maandag 23 Juni a.s. het
aardappelrantsoen zal worden verhoogd met
een half k.g., derhalve van l'/i tot 2 k.g. per
week.
In verband met dezen maatregel zullen de detaillisten in de gelegenheid worden gesteld op de
aan hen uit te reiken toewijzingen 2 k.g. in plaats
van, zooals voorheen, VA k.g. per op de toewijzing vermeld rantsoen te betrekken.
In verband hiermede is bepaald, dat de plaat»
selijke verkoopkantoren van de V.B.N.A. op toewijzingen, welke zijn geldig verklaard tot 23 Juni
a.s. of een lateren datum 2 k.g. per op de toewijzing vermeld rantsoen aan de detaillisten zullen
afleveren. Voor toewijzingen, welke zijn • geldig
verklaard tot 22 Juni a.s. of een vroegeren datum
blijft de af te leveren hoeveelheid gesteld op 1%
k.g. per rantsoen.

Het 375ste comIn Noord-Afrika bedrijvigheid van artillerie
Rome, 15 Juni (Stefani).
en
verkennigsafdeelingen bij Tobroek. GevechtsDe verliezen van de Britsche vloot aan lichte
Italiaansche
hoofdkwartier
muniqué van het
vliegtuigen hebben de haven- en verdedigingsstrijdkrachten en hulpschepen hebben een aanluidt:
werken van Tobroek herhaaldelijk met goed ge- zienlijken omvang aangenomen. Zoo heeft de
In deji nacht van 13 op 14 Juni heeft de Itavolg aangevallen. Op een Britscih vliegveld hebBritsche admiraliteit in het verloop van den oorliaansche luchtmacht de vlootbasis Alexandrië ben zij verscheidene op den grond
vliegstaande
log tot 31 Mei den ondergang van 161 patrouillegebombardeerd.
tuigen met bommen en niachinegeweervuur vervaartuigen en mijnenvegers bevestigd. In Juni zijn
Noord-Afrika
In
hebben afdeelingen van de nield. Een Britsche jager en drie gevechtsvlieg- tot
dusver nog vier andere patrouilleschepen als
Duitsche en de Italiaansche luchtmacht herhaaltuigen zijn bij luchtgevechten en door afweervernietigd gemeld, zoodat de van Engelscbe zijde
delijk de vestingwerken van Tobroek gebombargeschut neergehaald,
toegegeven verliezen van deze patrouil'lestrijddeerd, waarbij groote branden uitbraken. Boven
In het Middellandsche Zeegebied heeft een af- krachten tot een totaal van 165 eenheden zijn
Tobroek zijn twee Hurricanes neergeschoten. De deeling Duitsche gevechtsvliegers op 13 Juni met gestegen.
vijand heeft luchtaanvallen gedaan op Benghazi
DE ENGELSCHEN WERDEN OVERAL OPGEen andere plaatsen in Cyrenaica. Twee Engelsche
HOUDEN EN WAREN GENOODZAAKT
vliegtuigen zijn door Duitsche jagers neergeschoNIEUWE STELLINGEN TE BETREKKEN.
ten, een derde toestel werd door het Italiaansche
KISSOE NIET DOOR DE FRANSCHEN
afweergeschut neergehaald. De bestuurder werd
ONTRUIMD, DOCH SAIDA DOOR DE
gevangen genomen.
Zee
hebben
Egeische
Envan
de
In het gebied
ENGELSCHEN VEROVERD.
gelsche vliegtuigen bommen op het eiland Rhodos
In Fransche
Vichy, 15 Juni (D.N.8.)
geworpen.
kringen verklaarde men vanmiddag,
militaire
den
avond
van
In Oost-Afrika hebben wij in
dat de militaire toestand in Syrië Zaterdag
10 Juni een vijandelijken aanval op de rivier de
werd gieken merkt door een geringere vijanBaro, in het gebied van Gallo en Sidamo, afgedelijke bedrijvigheid. Nadat de Engelschen
slagen. Onze bewegingen en die van den vijand
overal waren opgehouden en hun strijdkrachworden belemmerd door het slechte weer en den
ten in verschillende sectoren zelfs verstrooid
zeer slechten toestand der wegen. Bij Gondar
waren, hebben zij, naar de meening dezer
beperkte de activiteit der vijandelijke artillerie ;
kringen, van den Zaterdag gebruik gemaakt
die door onze artillerie bestreden wordt.
om hun strijdkrachten opnieuw te groepeeIn de Middellandsche Zee heeft een Italiaansche
ren en nieuwe stellingen te betrekken.
duikboot een watervliegtuig van het type SunderZoo zijn gisteren dan ook slechts afzonderlijke
land neergeschoten.
acties van den vijand gemeld, vooral bij MerdjTijdens den strijd om Kreta heeft, naar thans
Ajoem en Saida. Vermeld moet vooral worden
blijkt, de onder bevel van corvetten-kapitein
(ie doeltreffende
vlootstaande
een
vijandelijk
Logatelli
duikboot
actie van de Fransche luchteskader aangevallen en door twee torpedo's een
macht in alle sectoren en tegen de Britsche oorlogsschepen langs de Libaneesche kust.
torpedobootjager tot zinken gebracht.
Volgens een bericht uit Beiroet is gisteren alDE ITALIAANSCHE LUCHTMACHT IN HAAR
langs de Libaneesche kust hevig gevochten.
leen
EERSTE OORLOGSJAAR.
Ook Zaterdag heeft de Engelsche vloot het front
Rome, 15 Juni (Stefani).
bij Saida onophoudelijk gebombardeerd. In den
In het eerste oorlogsjaar heeft de Italiaansche luchtmacht 33.000
avond van 13 Juni hebben Engelsche gepantserde
operaties ondernomen, hetgeen een gemiddelde
strijdkrachten een aanval op de verdedigingslinie
van 92 per dag beteekent. Gemiddeld waren per
van Saida ondernomen, die betrekkelijk gemakdag 195 vliegtuigen in actie. Het aantal vliegkelijk werd afgeslagen. De aanval werd den 14en
uren bedroeg 153.000, een gemiddelde van 425
Juni des middags herhaald, doch eveneens zonder
uur per dag. Er werden 400.000 bommen geworresultaat.
pen, met zekerheid zijn
De Fransche vloot en de luchtmacht hebben een
1170 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, 560 toestellen van den vijgemeenschappelijke afleidingsmanoeuvre tegen
and zijn waarschijnlijk vernietigd. Voorts zijn 51
de Britsche vloot ondernomen en met succes. In
vijandelijke oorlogsschepen door vliegtuigbomhet gebied van Merdj-Ajoem zijn sterke vijandeZl n,s en gebracht, 225 schepen zijn door
lijke luchtafdeelingen in actie gekomen, doch
luchttorpedo s of bommen getroffen.
haar operaties hadden maar weinig uitwerking.
In het Zuiden worden geen operaties gemeld. Te
Beiroet, dat eiken nacht aan luchtaanvallen bloot
staat, en te Damascus is het volkomen rustig.
Vichy, 15. Juni (D.N.8.)
Ofi meldt uit Beiroet: Reuter verspreidt een bericht „uit officieele
Inzake de bekend's-Gravenhage, 14 Juni.
bron", volgens hetwelk de Fransche troepen Kisder
gebruik
het
over
Duitsche taal in
soe ontruimd zouden hebben. Dit bericht is onmaking
stukken,
bestemde
juist.
instanties
wordt
Duitsche
voor
ter aanvulling medegedeeld, dat dit voorschrift
den
Na
de
Do bijeenkomst van den Führer en
Duce op den Brenner.—
Vichy, 15 Juni (D.N.8.)
Het Fransehe lct;erook voor „Dienststellen" van het rijkscommissahericht van heden meldt, dat Saida (Sidon) dooibesprekingen neemt Adolf Hitier hartelijk afscheid van Mussolini
(Orbis-Holland)
riaat geldt.
de Engelschen ingenomen is.
—

PLECHTIGE ONDERTEEKENING VAN HET
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Kasteel „de Cannenburgh" te Vaassen, 14 Juni. zaamheden pas begonnen was, deze organisatie
Op het uit de 14e eeuw dateerende kasteel „de met zijn adviezen terzijde heeft gestaan.
Cannenburgh", dat een der mooiste bouwwerken
Tegen den avond werd een feestelijke openingsuit dien tijd mag worden genoemd en dat in al maaltijd gemeenschappelijk genuttigd.
Als organisatieleider van het kaïnp heette de
zijn onderdeelen doet spreken van Neeflands
roemvolle historie, is heden het eerste zomerkamp heer Meyer Schwencke allen hartelijk welkom op
voor journalisten, georganiseerd door den raad
van voorlichting der Nederlandsche pers, zoowel

de val geloopen

1

de Bijkantoren.

BIJKANTOREN TE MAASTRICHT, KERKRADE,
BRUNSSUM, HOENSBROEK EN SITTARD.

Hoofd redacleurt
J.
J. REUSER, Heerlen
P.

Journalisten

'

TWEE BLADEN

MAANDAG 16 JUNI 1941.

De strijd in Syrië

—

—

,

Gebruik Duitsche taal

—

—

.—

'

DINSDAG 17 JtiNl 1941'.

HEERLEN
De inhoud van deze «officiëele mededeelingen"
valt buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

„

At

Weer een winkeldievegge
Mej. M. R. had bü
een bezoek aan een warenhuis hier ter stede de
kans gezien al winkelend een japonnetje mee te
nemen ter waarde van een grilden of twaalf. De
—

politie achterhaalde de winkeldievegge
Het bijkantoor Kerkrade van het Gewestelijk
en
stelde haar in arrest.
Arbeidsbureau Heerlen is dagelijks voor het publiek geopend des voormiddags van 8% tot 12%
SCHAESBERG.

uur.
Tevens wordt dc aandacht erop gevestigd, dat
aan het Bijkantoor verbonden is een afzonderlijke
afdeeling Vrouwenbemiddeling.

Ben geweldig succes!!
ILSE WESNER EN CARL RADDATZ IN

EEN STEM UIT
DEN AETHER
(WUNSCHKONZERT)

Aantrekkelijke muziek. Gezonde humor.
Sensationeel als geen ander.' Een film die
lang in aller herinnering zal blijven voortleven. Toegang alle leeftijden, lederen
dag voorstellingen vanaf 2 uur

Vergadering Kamer van
Koophandel voor de
Mijnstreek
Hedenmiddag om 4 uur vergadert in het gebouw
Koophandel
de Kamer
«m Fabrieken va|i
de Mijnstreek. Behalve eenige andere punten zal
een bespreking van de Mijnschade-procedure aan
de orde komen.

INSTALLATIE VAN DEN NATIONALEN
JEUGDSTORM.
Gewest 9 van de Nationale Jeugdstorm verzoekt
opname van het volgende:
Zaterdagmiddag 21 dezer om 5 uur zal op de
Markt te Heerlen de installatie van de Zuid-Limburgsche streken van den Nationalen Jeugdstorm
plaats vinden. Bij deze plechtigheid zullen de
stormers en stormsters de gelofte afleggen en
daardoor definitief in den Jeugdstorm opgenomen
worden.
Van 3.30 uur af verzamelen de verschillende
afdeelingen zich aan den Kempkesweg, terwijl
om 4.15 uur afgemarcheerd zal worden naar de
Markt. Na afloop der installatie zal een marsch
door Heerlen gemaakt worden langs de volgende
route: Markt, 0.N.-straat, Stationstraat, Saroleastraat, Geleenstraat, Emmaplein, Emmastraat
Stationstraat, Geerstraat, Geleenstraat, Honigmanstraat, Stationstraat, Tunnel, Kempkesweg.
De volgorde waarin gemarcheerd zal worder
is aU volgt: tambours en hoornblazers, vlaggengroep, niet ingedeeld kader, stormsters, stormers
meeuwkes en meeuwen.

DRONKEN WOESTELING GAAT TE KEER IN

om te voorkomen dat men later nog grootere
moeilijkheden en onnoodig werk krijgt.
De ambtenaar van den Burgerlijken Stand te
Ofschoon over de opkomst niet te klagen en
Kerkrade maakt bekend dat zijn kantoor op ker- niet te prijzen valt, zijn er nog twee dingen
mis-Maandag en -Dinsdag, 16 en 17 Juni 1941, is waarop men
ons verzocht te willen wijzen. Deze
geopend van 10—12 uur des voormiddags.
twee dingen zün: te laat of te vroeg aan de
Kerkrade, 13 Juni 1941
roeping gevolg geven. Het eerste komt het
De Ambtenaar van den Burgerleken Stand meeste voor. Behalve bij een zeer groote uitzondering moeten degenen die een of meer
te Kerkrade
BOST
dagen te laat op appèl verschijnen, wachten tot
de uitreiking geëindigd is, en dat duurt nog wel
enkele maanden. De uitzondering wordt gemaakt
DE TENTOONSTELLING AAN DE
voor hen die onomstootelijk bewijzen hebben opHUISHOUDSCHOOL.
de aangegeven dag niet in staat te zijn geweest
aan de oproeping gevolg te geven. Dit is bijPractische wenken in den tegenwoordigen tijd. voorbeeld het geval wanneer zij in het bezit
In aansluiting op de feestelijkheden bij gelegen- zijn van een schriftelijke verklaring van d?
heid van het 25-jarig bestaan van de R.K. Huis- miin, van de dokter e,d.
houd- en Industrieschool te Kerkrade, en de inEen tweede groep zijn degenen die te vroeg
stallatie van Mej. Everts als directrice van de komen. Deze personen kunnen in geen geval geHuishoudschool is Zaterdag 14 Juni in het school- holpen worden, omdat de bescheiden die b\j dr
gebouw aan de Haghestraat een tentoonstelling uitreiking noodzakelijk zijn, niet ter plaatse zijn.
geopend. De opening geschiedde door den BurgeHet veiligste is dus op den dag te komen d;e
meester van Kerkrade. De heer Habets uitte zijn men aangewezen krijgt.
vreugde in zijn openingsrede, over het feit dat
deze tentoonstelling in Kerkrade plaats vindt. In
R.K.0.8.
De R.K. Onderwijzersbond afdee
deze tijd vol moeilijkheden voor de huisvrouw ling Kerkrade houdt Donderdag 19 Juni a.s. in
kan iedere aanwijzing van 't grootste belang zijn de zaal van de wed. Rutten aan de Markt een
en is iedere besparing noodzakelijk.
vergadering. De agenda vermeldt o.a. de verslaLeerlingen van de Huishoudschool boden Megen van de algemeene vergadering te Roermond
vrouw Habets bloemen aan.
en van het K.O.V. ten Den Bosch. Rector Mans
Voor de opening bestond een groote belangstelzal de encycliek over de Christelijke opvoedinp
ling, behalve de Burgemeester en diens echtge- bespreken en Pater Minderop zal een woordje
noote was het Bestuur van de Huishoudschool,
Directeur van der Mühlen van Rolduc, Pastoor zeggen over de retraites.
Honée van de Holz, Kapelaan van Eyseren, RecTERWINSELEN.
BEKENDMAKING

Mededeelingen van het
Gemeentebestuur van Heerlen

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU.

Zilveren

echter

ambtsjubileum.
Heden herdenkt de
heer J. M. Weijers, wonende te Schaesberg, Baanstraat 61, den dag waarop hij 25 jaar deel uitmaakt van het personeel der 0.N.-mijnen.
De jubilaris trad op 15-jarigen leeftijd in 1910
in dienst der OranjeXassau-mijnen, aanvankelijk in het bovengrondsch magazijn op
den mijnzetel O.N. IJ.
Op 20-jarigen leeftijd
begon de jubilaris zijn
loopondergrondsche
baan, achtereenvolgens
op de mijnen O.N. 11,
Emma, 0.N.-mün I en
sinds 1918 opnieuw op
de O.N.imijn 11. Tus—

schen 1920 en 1924 bezocht de jubilaris de
Mijnschool, alwaar hij
in 1924 slaagde voor het
diploma voor mynopzichter. Tn 1924 volgde

foto Theunissen.

—

tor Hennekens en Zuster Provinciaal van de Ursulinen, Mère Xavier, aanwezig. Bovendien zagen
we dhr. Huynen, wethouder van Onderwijs in de
gemeente Kerkrade en verschillende raadsleden.
Mej. Everts, directrice van de school, bedankte
den Burgemeester voor zijn bemoedigende en
waardeerende woorden. Zij deelde mede dat men
aanvankelijk het oog had op een tentoonstelling
die van plaats tot plaats zou trekken. Deze tentoonstelling, die van hoogerhand georganiseerd
wordt, zou echter niet voor October in Kerkrade
komen. Daarom heeft het bestuur besloten zelf
een dergelijke tentoonstelling te organiseeren.
Op de eerste dag bestond er reeds groote belangstelling van vele huismoeders en niettegenstaande het min of meer ongunstige weer bleek
het bezoek op Zondag buitengewoon groot te zijn.
Het is wel de moeite waard om even een kijkje
te gaan nemen in de lokalen. Enkele leerlingen
van de Huishoudschool geven dan
met buitengewone geestdrift
aan de bezoekers aanwijzingen en uitleg.
De tentoonstelling toont ons op de eerste plaats,
hoe de huisvrouw in dezen oorlogstijd met de
voedingswaarde woekeren kan.
Bewonderenswaardig is de wijze waarop men
epn oplossing gevonden heeft in het voor sommige huisvrouwen zoo groote probleem van de
kleeding van haar huisgezin. Niets behoeft verloren te gaan. ledere handige huisvrouw kan uit
oud iets nieuws maken.
Voor iedereen is het beslist de moeite waard deze tentoonstelling te bezoeken en dc huismoeder
mag niet verzuimen eon bezoek te brengen. Vandaag is de tentoonstelling nog geopend van 11 tot
1 uur en van 4 tot 8 uur.

zijn aanstelling tot beambte. Na in de periode
.1924—1933 als hulpopzichter en afdeelingsopzichter te hebben gewerkt, werd hij in 1934 aangesteld tot materiaalopzichter, welke vertrouwensvolle taak hij ook nu nog vervult tot groote tevredenheid van zijn superieuren.
De jubilaris staat bekend als een kundig en
accuraat vakman en geniet door zijn bijzondere
karaktereigenschappen het volle vertrouwen van
chefs en minderen. Hij is de 505 de jubilaris van
de 0.N.-mjjnen.
Zilveren dienstjubileum.
Heden herdenkt de
heer H. J. Reinartz, wonende Schaesherg, Achterstraat 1, den dag waarop hij een kwart eeuw
geleden tot het personeel der Oranje Nassaumijnen toetrad.
Reeds op 13-jarigen leeftijd deed hij zijn intrede in het mijnbedrijf en bleef sindsdien steeds
bij de Oranje Nassaumijnen
werkzaam en
wel op den mijnzete!
GEMEENTERAAD.
O.N. TI. Aanvankelijk
De Baad dezer gemeente vergadert Woensdag
bij het bovengrondse!
18
Juni om 5 uur in het Gemeentehuis. De agenda
bedrijf werd hij op 160.m.:
vermeldt
jarigen leeftijd overgeVoorstel
vnti B. en V. tot het verlcenen van
plaatst naar het ondcreervol ontslag aan M. Stjstermans als directeur
grondsch bedrijf, alwaar van de Arbeidsbeurs.
hij achtereenvolgens
Voorstel tot onttrekking aan het openbaar verwerkzaam was als slee keer van een gedeelte van den Beerenboschweg,
per, hulphouwer, houde Dammer-scheidt straat en den Kioosterlindenwer en schacht houwer weg.
.
. .
welke laatste functie hjj
Voorstel tot verhooging van liet reinigingstegenwoordig nog be- recht.
kleedt. De heer Reinart/
Voorstel inzake het verzoek van hot bestuur der
is de 508 de jubilaris bi; afd. Kerkrade van den Ned. Bond van Hotel-,
Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters om de
foto Theunissen. de 0.N.-*nljncn.
vastgestelde vergunningsrechten 1941/1942 in
verband met de rantsoeneering van gedistilleerd
met 45 pCt. te verlagen.
Voorstel om afwijzend te beschikken op hel
\orzoek van ambtenaren en oud-ambtenaren
van politie om tcrugibetaling van de ingehouden
salaris-kortingen over het tijdvak 1 Maart 1931
—

—

—

1

,

KERKRADE

_

OFFICIEEL NIEUWS.

tot

Juli 1935.
Voorstel tot het
1

leggen van een hoofdriool in
De burgemeester van Kerkrade vestigt de aan- een gedeelte van den Eijgolshoverweg en tot bedat
op,
er
gemeente
dacht der ingezetenen dezer
schikbaarstelling daartoe van een crediet groot
ter voorkoming van brandgevaar in verband met f 850.
gebruik
in den laatsten tijd sterk toegenomen
Voorstel tot vaststelling van de aan de bestuinwoner van Eikenderveld, passeerden, die ruzie het
van
brandbommen bij luchtaanvallen, de zolders ren van Bijz. Lagere Scholen over het jaar 1937
met een paar omstanders maakte.
woningen, voor zoover zij niet ingericht zijn uit te keeren vergoedling ex. art. 101 der L.0.De twee mannen liepen door, maar werden der
woon- en werkplaatsen, moeten ontruimd Wet 1920.
als
later door R. achterhaald, die hun verwijten
Voors'lel (tot beschikbaarstelling van gelden
worden.
maakte, dat zij hem niet hadden geholpen. Het
brandbare voormoeten
aan
plaats
sisser
af
te
de
eerste
het R.K. Schoolbestuur „St. Lambertus" ten
loopen,
met
een
In
scheen
echter
geval
brandbestrijding
de
grootte
door
hun
behoeve
van de aanschaffing van 60 exenvplaren
kennolijk
werpen,
orHor
den indie
want R. ging naar huis
ver- „Nieuw Engelsch", voor de 3e klas van de Mulozolders
van
de
belemmeren,
eveneens.
zouden
kunnen
E.
en
v. A. en
vloed
belang school aan de Markt.
Nauwelijks waren zij evenwel in hun woning wijderd worden. Verder is het van groot
wordl
opslagplaats
doordat
een
dat
als
zolderruimte,
welke
opgeschri
yenster*4.
of zij werden
SMOKKELAAR AANGEHOUDEN.
gebruikt, geheel ontruimd wordt.
ruit werd ingeslagen. Het bleek R. te zijn, die
ile
Trachtte een partij schoenen over de
In de huizen der ingezetenen zal een controli
thuis een broodmes had gehaald en daarmede
grens to smokkelen.
ruit had vernield, v. A. en E. deden de voordeur ingesteld worden. Deze controle zal zich ook uitniet)
naar
binnen
strekken over de in de woonhuizen al (of
open, waarop R. oogenblikkelijk
Woensdagmorgen, al tamelijk vroeg, werd een
(emmer
stormde en v. A. en E. met zijn broodmes te lijf aanwezige brandbestrijdingsmiddelen
v. I„ van Kerkrade door een grenscommies
zekere
ging. v, A. werd a-an het hoofd gewond, terwijl spuiten, vuurzwepen, water- en zandvoorraden) aangehouden, v. L. trachtte een groote partij
het costuur van E. volkomen door sneden met het
Eenieder zij er op bedacht ten spoedigste, voor schoenen over de Xederl.-Duitsche grens naar
mes vernield werd.
niet geschied is, zorg te dragen Duitschlapd te vervoeren. De smokkélaar verzoover dit
een
De hulp van de politie werd ingeroepen, die voor voldoende brandbluschmiddelen, om bij zette zich echter en spoedig ontstond
den woesteling inrekende en hem ter beschikking begin van brand te kunnen optreden, en de noo- handgemeen. De aangehoudene moest zich ten
van den wn. commissaris zoolang op het bureau dige maatregelen te treffen om de zolders te slotte gewonnen geven en werd meegevoerd. Een
hield.
gedeelte van de schoenen die v.
over de grens
ontruimen.
beslag
genomen.
in
wilde
smokkelen
werd
MIDDENSTANDSDIPLOMA HANDELSKENNIS.
Kerkrade, 10 Juni 1941.
Het onderzoek werd in handen van de gevan'
Kerkrade
burgemeester
meentepolitie
gegeven. De smokkelaar weigerde
Voor 't examen Middenstandsdiploma-HandelsDe
kennis, dat deze week te Heerlen werd afgenomen
aanvankelijk iedere bekentenis, tot hij daags daarHABETS.
Jongen, M.

EIKENDERVELD.

Zondagavond om ongeveer 11 uur keerden de
hecren C. �. A. en W. E. huiswaarts, toen zij op
den Esscheraderweg zekeren R., evenals zij een

—

—

•

slaagden de dansen M. v. Heumen, M.
Knubben en N. Schipholt en de heercn L. Bndé, N.
Gourtens, A. van Eyden, Th. de Groot, C. Kalz, J.
UITREIKING NIEUWE DISTRIBUTIERoek*, J. Colomhon, H. Kurvers, J. Laugs, J. StarBESCHEIDEN.
mans, F. Heiligers, J. Ummels en A. Benders. Zij
cursus
erkenden
genoten hun opleiding bij den
De uitreiking van de nieuwe distributiekaarten
van den R.K. \ftddenstand te Heerlen.
zal in den Distributiekring Kerkraöe plaats nebMet ingang van 9 Juni ben in het tüdvak van 19 Juni tot en met J u 1
Benoeming L.T.M.
plaatsen
jj. is benoemd tot chef van de Electrische 1941 op de hieronder nader aan te geven
tractie bij de L.T.M. alhier, den heer A. Vluggen en dagen.
De distributiekaarten kunnen uitsluitend in
uit Maastricht. Gedurende de laatste vier maanopzichter
ontvangst
de
heer
worden genomen door personen die
Vluggen als tijdelijk
den was
in
bedrijf
leeftijd
werkzaam.
De
den
van I<> jaar hebben bereikt en onder
installatie
genoemd
hü
van
dex« functie had plaats op 11 Juni jl„ door den overlegging van alle distributiestamkaarten
waarbij
dhr.
het
het
Verstegen,
gezin.
Bedrijfsdirecteur,
Degenen die huis*Uchting(«n) hebben verricht,
voltallige personeel aanwezig was.
eigen oogst
Nadat de Directeur den Heer Vluggen had alsmede zij die brood van graan uit
niet
het
bedistributiekaarten
tot
chef
van
hun
gelieven
gebruiken,
voorgesteld en hem officieel
het
halen,
den
af
te
doch
in
door
Heer
uitreikingslokalen
hij
werd
de
geïnstalleerd,
in
drijf had
—

na, nadat hem het vuur aan de schenen gelegd

was, volledig bekende.
De partij schoenen bleken afkomstig te zijn uit
Bocholtz. Een winkelier uit Bocholtz had aan
v. L. een groote partij schoenen zonder bon geleverd en v. L. wilde de schoenen over de grens
verkoopen.

Na een onderzoek werd in de woning van den
smokkelaar ook nog een groot aantal paren ontdekt die door de politie in beslag genomen werden.
De winkelier uit Bocholtz is na een bezoek van
de politie ter plaatse, wegens overtreding van de
Distributiewetgeving naar Kerkrade vervoerd.
Deze week zullen beide aangehoudenen naar
Maastricht vervoerd worden om daar voorgeleid
te worden voor den JJconomischen Strafrechter.
Dezer dagen zijn twee bePolitienieuws.
keuringen gemaakt wegens prijsaanijuidingsbesluit, 1 wegens huurprijsbesluit en 1 wegens het
Distributiekantoor, Hoofdstraat 20, na daartoe verkoopen van textielwaren zonder afgifte van
persoonlijk te zijn opgeroepen.
de daarbij verschuldigde punten.
Heden (Maandag)
Boekvinkenconeours.
—; .
De uitreiking geschiedt:
Bleijerheule
»de HolzerN ïnk
Jonkerbergstraat
vereenigmS
houdt de Boekvinken
In het patronaat
lokaal
van dhr. rr.
a.s.
het
20
telkens
in
Vrijdag
algemeen
en
Juni
een
concours
op Donderdag 19
De
moeten
vogels
namiddag.
Quaedvlieg aan de Holzstraat.
van 9 uur voormiddag tot ö uur
zijn.
10
de
lat
het
Pieterstraat
Gh&vremont
om
uur
aan
patronaat
St.
In
op Maandag 23 Juni en Dinsdag 24 Juni a.s. telDE UITREIKING VAN DE PERSOONSkens van 9 uur voormidcfag tot 5 uur namiddag.
BEWIJZEN
In de zaal Reijrvders, Akerstraat SpekholzerVrijdag
Verhoogde activiteit
en
heide op Woensdag 25, Donderdag 26
5
voormiddag
telkens
tot
Juni
as.
van
9
uur
27
Sinds eenige dagen is het aantal personen,
uur namiddag.
per dag opgeroepen wordt van aw getorachi
dat
In het R. K. Volkshuis, Hoofdstraat op Maan27.> is dc
de afgeloopen „dagen van
dag, 30 Juni, Dinsdag 1 en Woensdag 2 Juli a.s. op 275. Intamelijk
ofschoon
hel
geweest
goed
opkomst
telkens van 9 uur voonnddag tot 5 uur namiddag. toch
nog
altijd
kan.
beter
De extra-kaarten voor rwaren en zeer zwaren
Rond 255 personen verschenen op dehunaangearbeid zullen voor de mijnwerkers op de mijnen
pergeven datum by de ambtenaren om
worden uitgereikt en voor de overige gerechtigWeliswaar
ontvangst
te
n«nen.
soonsbewijs
en
in
dagen.
den r>p nader aan te geven plaats
7.ijn er nog steeds menschen die hun foto niet in
IS
Juni 1341.
Kerkrwde,
orde hebben. De foto rrcoet nu eenmaal aan beDe Leider der Difitnbutiftkring paalde voorschriften voldoen en aan deze voorRwkrade,
frunm<li de hand. gefeooden
aArifteo. ■woprtt
.

Poelen, die tot dusverre waarnemend chef was
Vervolgens w*™' het
geweott, toegesproken.
die
woord genomen door den Heer Reffeltrath,
is.
het
werkzaam
bedrijf
als voorman in
geNamens bet personeel werd het woord
de
evenals
hem
voerd door den Heer Sullot, die
benoezijn
met
gelukwenschte
vorige sprekers
ming en hem namens het personeel een bloemenmand aanbood. De verloofde van den Heer
Vluggen, welke ook aanwezig was, werd eveneens een bowruet bloemen aangeboden. In zijn
de
dankwoord «prak de Heer Vluggen om. taak,
verantwoordelijke
de
hoop uit, dat hij
weHce hij op zich genomen had, tot volle tevredenheid van zijn superieuren zou kunnen uitvoeren en dat er steeds een prettige en aangename verstandhouding tusscncu ..em en zijn ondergeschikten

zal

bestaan.

Mej. H. V. utt Itterroort liet
Ook niet slim
manufacturen ter
een fiets met drie pakjes
voor een
onbeheerd
i3O
ongeveer
waarde van
winkel staan. De fiets stond er later ih*. maar
de pakjes wa*n Wgl
—

EERSTE BLAD

LIMBURGSCH DAGBLAD

—

Donderdag 19 Juni a.s. zal
dhr. H. Scholtes zijn zilveren jubileum in dien-sl
van de Staatsmijnen vieren. Dhr. Scholtes is al
die jaren werkzaam geweest als metaaldraaier op
de Stm. Wilhelmina en is in de arbeidersbeweging
een goede bekende, zoodat het hem dien dag zeker
niet aan belangstelling ontbreken zal.
Ambtsjubileum.

—

KAALHEIDE.
Benoeming.
Dhr. J. Debets alhier is benoemd
lot politieagent in dienst van de mijn Laura en
—

Vereeniging te Eijgelshoven.

BLEIJERHEIDE.

Theater- und

Bühnengesellschaft.
De Theater- und Bühnengesellschaft te Bleijerlieide is
voornemens, behoudens goedkeuring, op Zondag
27 Juli en Zondag 3 Augustus 1941 in het openluchttheater „Priekboseh" alhier op te voeren
~De bokkenrijders in hel land van Valkenburg*'.
—

EIJGELSHOVEN.
Hulp in de Huishouding.
In de laatstgehouden gecombineerde bestuursvergadering van de
R.K. Ver. „Het Groene Kruis", afd. Eijgelshoven.
werd besloten tot instelling van een dienst „Hulp
—

in de huishouding".
De uitvoering van dezen dienst wordt opgedragen aan een commissie, bestaande uit twee
bestuursleden van het Groene Kruis en 1 lid van
iedere vereeniging of instelling, welke dezen
dienst financieel steunt. Nadere regels en bijzonderheden aangaande dezen dienst zijn uitgewerkt en vastgelegd in statuten en reglementen.

Met de instelling van den nieuwenom dienst
in ge„Hulp in de huishouding" wordt beoogd
vallen, waarbij de huismoeder, hetzij bij bevalling, hetzij bij ziekte of anderszins niet in staat is
hare huishouding te doen, de beschikking te hebben over een, in de buishouding goed onderlegd,
meisje, dat de huismoeder gedurende hare ontstentenis naar behooren zal kunnen vervangen.
Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, zal de nieuwe dienst op 1 Juli a.s.

in werking treden.

aantastte. Dat dit onder leiding van
den Hoofdbrandmeesler Visser op zeer oordeelkundige wijze geschiedde, bewees wel het resultaat. Ondanks de hevige vuurgloed en de technische moeilijkheden die zich bij de bestrijding van
den brand voordeden, gelukte het nog zeer belangrijke deelen van het complex (o.a. het directie-kantoor, de boekhoudafdeeling, de slijperij, de
graveer-inrichting, de glasblazerij, de bankwerkers en de smederij) te behouden. Na 3 1A uur zeer
ingespannen arbeid was men het vuur meester en
kon men tot nablusschen overgaan. Dit nablusschen heeft intusschen nog geduurd tot Zondagmiddag 5 uur, toen men het vuur eindelijk geheel
gedoofd had.
De aanwezige autoriteiten waren vol lof over
de prestaties van de brandweer en deze lof was
alleszins verdiend.
van alle zijden

„Rerum Novarum” en
„Quadragesimo Anno”
PLECHTIGE HERDENKING TE MAASTRICHT.
Op plechtige wijze zal te Maaslricht de uitvaardiging van den encyclieken „Rerum Novaruin" en „Quadragesimo Anno" "wcfrden herdacht.
Door een uit de sociale organisaties samengesteld comité zal op Maandag, 23 Juni om 8 uur
in de zaal van do Stichting de Stuers aan de
Kruisheerengang een bijeenkomst worden belegd,
waarop prof. mr. C. P. M. Romme, oud-minister
van Sociale Zaken een herdenkingrede zal uitspreken.

In het voorbereidend comité hebben zitting genomen mr. J. H. H. Dautzenberg, voorzitter der
St. Adelbertsvereeniging, F. Gijbeis, voorzitter
der Kath. Werkliedenvcreeniging, J. H. J. Jacobs,
voorzitter der St. Lambertusvereeniging voor den
Kath.. Werknemenden Middenstand, E. Kersten,
voorzitter R.K. Maastrichtsclie Middenstand, mr.
dr. L. F. H. Regout, voorzitter Kath. Werkgeversvereniging en Aalmoezenier L. J- Roumen, aalmoezenier van sociale werken.
Het comité deelt mede, dat tot deze bijeenkomst
in het algemeen slechts toegang hebben de bestuursleden der kath. sociale organisaties van alle
standen, die uitsluitend op vertoon van een speciaal toegangsbewijs, dat men aan het secretariaat der her' 'ikingsbijeenkomst kan aanvragen,
zullen wordc'i toegelaten.
Programma Herdenkingsbijeenkomst.
Naast de rede van oud-minister prof. dr. Romine
zal op de herdenkingsbijeenkomst een passend
programma van muziek en declamatie ten gchoore
worden gebracht.
Na de opening door rar. dr. L. Regout, die 110
bijeenkomst zal leiden, speelt de Maastrichtsdia
Kamermuziekvereeniging onder leiding van Fr,
deel I van Ed. Lnli.
Ondracek het Trio op.
Kamphoven een vierHub.
Vervolgens declameert
tal verzen: ~Zegen van den Arbeid' en de ~Balldo
ade van den boer" van Werumeus Buning,
Alphons
v
an
„Paradijsvloek"
van
de
Proloog
I.audy en „Aan <len schepper van Rerum Novarum" van Gab. Smit. Vóór en na de rede voert
het ensmeble nog Kegelstad-trio 111 van Mozart
en Quintette op. 50 van Felix von Weingartner
-»

Een pontificale Hoogmis.
zal op
In het kader der EncycliekTherdenking
29
Zondag
Paulus,
Petrus
en
St.
het feest van
een
pontiJuni om 10 uur in de St. Servaaskerk
ficale Hoogmis worden opgedragen door Z. 11.
van RoeiExc. mgr. dr. (1. Lemmens, bisschop
mond. Tijdens de plechtigheid zal de bisschop
hel woord richten tot de geloovigen.
Het behoeft geen betoog, dat het bijwonen van
deze plechtigheden voor de leden der sociale
organisaties een heilige plicht beteekent.

WAUBACH.
WINKELDIEFJES
Meisje gewond.
Een kindje van de familie
Ten nadeele van den winkelier J. K. werd
E. werd door een paard, dat op hol was geslagen, gisterenmorgen uit
de winkellade f 2*l ontgewond. In het St. Josephziekenhuis te Heerlen vreemd. In den loop van den middag arresteermoest de wond gehecht worden. Het kindje werd de de politie drie knaapjes, van 12 en 13 jaar,
te
ter observatie opgenomen.
oin
die bezig waren de buit in lekkernij
zetten.
—

EERSTE H. MIS.
Op 20 Juli zal de Eerw. frater Guslave Cbappin. van de Congregatie der Priesters van het
H. Hart van Jezus, te Hees bij Nijmegen de Jt.
Wijding van het priesterschap ontvangen.
Zondag 27 Juli zal de neomist in de Reetnraalsbij
kerk aan den Scharnerweg zijn eerste plechtige
de priesterNADERE BIJZONDERHEDEN OVER SCHADE H. Mis opdragen. Het comité voor
werkzaamheden
voorbereidende
feesten heeft alle
EN BLUSSCHINGSWERK.
reeds ter hand genomen.
Het bedrijf ernstig gestagneerd
Gisterenmiddag ontstond in
Politienieuws.
van
Zaterdag
aan
ons
aansluiting
bericht
Lindestraat
een sefooorsteeuIn
perceel 39 aan de
over den brand die het gebouwencomplex der hrandje, dnt door den brandmeester spoedig geN.V. Kristal-Unie te Maastricht teisterde, kunnen bluscht kon worden.
wij iiiog het volgende mededeelen:
Gisterenavond
Waterleiding gesprongen.
Uiterlijk is er slechts weinig te bespeuren van
sprong de waterleiding in de Kohl4
uur
tegen
den geweldigen brand, die het zeer belangrijke bergsgracht. De Technische Dienst herstelde het
complex van fabriekshallen en kantoorgebouwen euvel nog in den loop van den avond.
in den nacht op Zaterdag teisterde. De grondMHEER.
stoffenmagazijnen, die aan het emplacement der
geleden
niets
Zondag 6 Juli a.s.
grenzen,
hebben
N.S. (Oostzijde)
Open luchtouitvoering.
bevoorbij
«toomt,
„De koel
den
tooneelspel
met
trein
het
opgevoerd
als
men
er
alhier
en
wordt
speurt men niets van de verwoestingen die in va Lutterendaal", geschreven door pastoor Schleihet centrale deel der fabriek werden aangericht den, in Mhcerseh dialect. Het stuk wordt opgedoor de leden der Jongo Boeren nfd.
Als men weet dat een oppervlakte van ongeveer voerd
blootgestaan
Mheer, in de epm lucht ert wei in het prachtig",
3500 2
n het hevige vuur heeft
(de
de
fabriek
hrandbij
het
hart
van
het kasteel gelegen park, terwijl de opvoering
en dat juist
uit
slaat
onder de kundige regie van dhr. 1.. w 'likoelinstallatie,
bestaande
vier
en
de
kamers
metDe
pl«nt;«!ijke barmond verleent levens
men
ters.
koelovens) werd getroffen, dan beseft
afloop der uitvoering
oen dat naast een enorme materieele schade ook haar n ejewerklng. Na ge»''- en.
nuwster-cramlgnon
een groot verlies tengevolge van de daaruit v/ordt
mechelen.
voortvloeiende bedrijfsschade is ontstaan. van
do
Is de eerstgenoemde schade tengevolge
n de parochie, werd *<*Vorminssweek. —I
9 tot en met 14 Juni een
van
beperkte vervangingsmogelijkheid van de verdurende de week
woeste installaties al moeilijk tc schatten, over vormingsvteek gehouden, waaraan de jongens
het -verlies tengevolge van de bedrijfsschade kan van 17 "tot 20 Jaar deelnemen. Meer dan honderd
men vooralsnog heelemaal niets zeggen. Aanzienpersonen namen er aan deel! Als spreker wist
lijk is eveneens de groote voorraad aan kristal aalmoezenier Beel uit Ke'-krml' zijn genot.r
en glas, die practisoh geheel verloren gi«g door steeds te boeien. Zonder tv ijfcl zal deze week
gnede gevolgen hebben.
den brand, die ook de magazijnen en opslagploofso"
Zestig jaai gtrouwd.
Op 19 Juli a.s hopen
1'
('e echtelieden Kuyperj-Crutzcn, alhier, den dr.g
"2'
De schade, die de kantoorgebouwen en, 1
P~
me het loonbureau, de expeditie- en
te herdenken, waarop zü vóór 00 jaren in den
ministratie en de afdeeling correspon«„ïHoliiken
echt v erden verhonden. De jonkheid van Mc ( hovan
««MtWMP
ben opgeloopen, is niet «oo fe«r
len ïorgt voor een passende versiering bij deze
netDe
aard, alhoewel bet voor de toekomst
feestelijkheid.
e
cn
en
kan
ï"
£
drijf nog vele moeilijkheden
oe
HULSBERG.
Trouwens hier zijn nog een vrij
de veelhandige hulp
door
bescheiden
veelheid
Onze vroegere plaatsgenoot
Priesterwijding:.
kunnen gered worden. ziet
Broeck, zal O'i 3 Uijji'Sv,
d.
men
wel
dat
de
brand
Frater
Rosarius
Alles te samenvattend verwoesting
heeft aange- tus e.k. uit handen van Mgr. Lemmens in het
niet alleen een enorme
bedrijf
geheel heeft klooster der Paters Conventyeelen te WMnandshet
richt, maar bovendien
rade de H. Priesterwijding ontvangen. Op «.on":ir;
ontwricht.
van den
men
druk
met
doende
den weder- 10 Augustus a,v zal Frater Rosarms
Intusschen is
zijn eerste H. Mis
opbouw. In dit verband deelde de Directie mede, Broek in de parochiekerk aïhior
dat het werk in de fabriek zoo spoedig mogelijk opdragen.
zal worden hervat.
Voor het personeel, dat voorloopig nog niet te
werk zal kunnen worden gesteld, is inmiddels een
wachtgeldregeling getroffen.
Maandagochtend is slechts een klein gedeelte
van het 700 man sterke personeel aan het werk
De raad dezer gemeente komt
Raadsagenda
gegaan. Alleen de arbeiders in de slijperij en vanzelfsprekend een opruimingsploeg, hebben den op Dinsdag 17 Juni des namiddags (i uur in
arbeid hervat en verwerken de nog aanwezige «pentoare vergadering bijeen ter behandeling
voorraden ruw Krisiai.
1. Notulen, 2. Ingevan de vo'gende agenda:
Het blusschingswerk. komen stuFken. 3. Voorstel tot regularisatie vati
In ons bericht van Zaterdag heeft men bereids de gemcent» en bedrlifsbegrootingen voor 1940.
kunnen lezen, dat de Maastrichtschê brandweer Voorstel tot benoeimng van een tijdelijk wethouder.
aangevuld met de pikotdiensten van de Luchtbescherming onmiddellijk na het alarm met groot
Mutatie
De assistent P. Beenstra bii het
materieel ter plaatse was. Ook de brandweerploeg dienstvak direete belastingen, lnvoerrerhen en
van dc Ned. Spoorwegen, wier goederenemplacevan Vaals naar
accijnzen werd overgeplaatst
rnent gevaar liep, heeft nog assistentie verleend,
(station).
Kerirade
zoodat men met een twintigtal stralen het vnur
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Op uitnoodiging
Centraal Tooneelgeselgchap.
der Stichting „Maas- en Geleendal" hébben Donderdagavond in het Park-

Iets

—

van de promotors

BISSCHOPPELIJK COLLEGE „ST. JOZEF”
Eindexamen M.H.b. j. c.
Bqj het op 13 en 14 Juni, ten overstaan van de
gecoiHtoit<eerden, de heeren I'. A. L. M. Damen,
bnrgjesne ester van Geleen m.. J. A. A. M. Vencken
te Stttard en J. A. Godding, directeur van de
Midden stan<fcshank te Sittard afgenomen eindexamens der Middelbare Handelsidagscbool, 3-jarige
cupsms, slaagden 13 van de 15 candidaten, namelijk J. H. Baggen, Hoensbroek; J. M. H. Baltis,
Meersgen; S. J. Boesten, Sehinnen; J. W. Boesten, Oinsheek; H. A. J. Gieten, Holtum-Rorn; R.
.1. Godding, Sittard; A. G. G. va,n Hilten, Geleen;
H. J. Jaspers. Obbicht; L. H. J. A. Keysers, Sittard; N. L. Kentgens, Siwteren; M. J. M. Peter»,
Hoen.vhroek; H. C. J. van de Rvdt, Sittard en P.
J. A. Rood'been, Maastricht.
Bij
R.K. Middenstandshandelsavondschool.
het gehouden Middenstandsexamen Algetneene
Handelskennis slaagden alle candidaten van de
.>

—

alhier,
It.K. Midtfltenstands-Handelsarondschooil
namelijk de dames R. G. M. Tumimers. M. D. G.
Gmyters, C. G. 15. Schelherg, G. M. V. van der

Kolk, allen te Sittard, en Oh. Ph. Didden te Geleen. Verder slaagden de heeren ,1. .1. M. Gruisen, B. J- van Breemen, M. van Santvoord, Th.
W. M. Wesisels, J. \y. Oirbons, J. J. SpaLgens,
F. J. van der Stegen, ail'len te Sittard en S. Stolberg. Piith-Sohinnen; M. H. Boshouwers, BergUrmond en H. T. J. Sneevliet, Brunssum.
Dinsdag a.s. om acht uur n.m. zal in de zaal
van „Het Witte Paard" een bijeenkomst plaats
hebben van de geslaagden, waarop de diploma's
zullen worden uitgereikt. Verder, vernemen wij,
dat de nieuwe cursus weer zal aanvangen in September. Van nu af is reeds gelegenheid tot aanmelding van nieuwe cursisten.
SCHINNEN.
Een dezer avonden bemerkte dhr.
Gestoord.
M. onraad aan zijn kipppenhok. Toen de heer M.
vergezeld van zijn zoons, gewapend met stokken,
op onderzoek uitging, vluchtte een tweetal personen in de duisternis. Bij onderzoek aan het kippenhok bleek een aantal pannen reeds van plaats
te hebben verwisseld. De goedkoope kippensoep
is den heeren ontgaan.
Dezer dagen reed de heer
Goed afgeloopen.
B. met zijn rijwiel de berg af. Een 3-jarig kind
stak op dat oogenblik juist dwars de straat over
en liep tegen het rijwiel van B. aan. In bewusteloozen toestand bleef het kind op den weg liggen, waarna het de ouderlijke woning werd binnengedragen. Bij onderzoek bleek het, behoudens
eenige onbeteekenende schrammen, er goed van
af te zijn gekomen.
Een persoon zag zich bePolitienieuws.
keurd terzake het tusschen 0 en 4 uur op straat
vertoeven en niet afgeschermd hebben van zijn
't
licht. Eenige anderen wegens overtreding van
verweer
anderen
wegens
en
over
loopen
M.R.R.
boden grond.
—

BEEK

Vrijdagavond heeft de Raad
Gemeenteraad
onder leiding van Burgemeester van Sonsbeeek
een uitgebreide lijst van ingekomen stukken en
agwida van 23 punten in een tijdsbestek van 2Va
uur afgehandeld.
—

—

—

—

GELHEN

Gemeenteraad. De gemeenteraad zal a.s. Vrijdag om 5.15 uur in vergadering bijeenkomen. De
agenda vermeldt 0.a.:
—

Voorstel van B. en W. tot onbewoonbaarver-

der kans bestaat, dat deze laatste zoek raakt.
Al met al beteekent de invoering van deze
bonboekjes een verbetering. Mocht men echter
de voorkeur geven aan losse kaarten, dan is er
geen bezwaar tegen, dat ze gescheiden worden.

Het eenvoudigste zou natuurlijk zijn, dat iedere

..

hooren wil...

Wie

—

Rangeerder gedood

LAATSTE NIEUWS

BRITSCHE BOMMENWERPER OMLAAG
GEHAALD.
Berlijn, 15 Juni (DJsr.B.)
De poging van een
Britschen bommenwerper om een Duitseh patrouillevaartuig op de Noordzee aap te vallen
mislukte. Het schip haalde door welgemikt vuur
het Britsehe vliegtuig omlaag, dat brandend in
—

zee stortte.

HET BOTERRANTSOEN IN ENGELAND.
Volgens een
New York, 14 Juni (D.N.8.)
United Press-bericht uit Londen heeft het Byitsche ministerie voor de voedselvoorziening medegedeeld, dat vanaf 30 Juni het wekelijksche boterrantsoen van 114 gram tot 67 gram ral worden
—

verlaagd.

ROOSEVELT NAAR CANADA.
Berlijn, 14 Juni (D.N.8.)
De Londensche
nieuwsdienst meldt, dat Mackenzie King, de Cana—

deesche minister-president, te Ottawa heeft bekend gemaakt, dat president Roosevelt hem In
ten brief zijn bezoek aan Canada heeft afgekondigd.

TORPEDOJAGER „JERSEY” GEZONKEN.
De Britsche admiBerlijn, 15 Juni (D-N.8.)
raliteit deelt mee, dat de torpedojager „Jersey"
op een vijandelijke miin geloopen en gezonken is
De „Jersey" behoorde tot de Javelin-klasse met
een inhoud van 1600 brt., werd in 1539 voltooid
en had een normale
von 1°"? 'connei*
FRANSCHE VLIEGTUIGEN BOMBARDEEREN
—

GIBRALTAR.
Naar Stefani uit

,

Engelsche luchtaanvallen
op ons land

genomen.

een
be-

noodigde perccelen te kunnen overgaan, vermits
en W. er niet in kunnen slagen alsnog met
betreffende eigenaren een aceoord te tref-

Hier en daar werd lichte schade aangericht, doch zes persoonlijke ongelukken.

fen.

's-Gravenhagc, 14 Juni
In den afgeloopen
nacht vlogen enkele Britsche vliegtuigen boven
rC flt !n werd herzien.
de gemeente Maastricht werd een
ge- ons land. Een aantal brisant- en brandbommen
aPpelij;ke regeling getroffen voor
het werd omlaag geworpen. Een Jicht gewonde is
een aantal
Van Beeker kinderen op de school voor te vermelden. Overigens werden
-to
P
en
gedood
eenige
en
ontstond
paarden
koeien
la« er onderwijs.
Van
Twee
boerenhoeven
aanonbeteekende
terreinschade.
'n "de werd een strookje grond
*
vaUe
.
binnen het tracé van bet we- werden licht beschadigd.
gennet ter
v3n het partieel uitbrei-

de
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—
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Gibraltar bombardeerden, van Franscbe nationaliteit geweest zijn. daar zij zich na den aanval in
de richting van Marokko verwijderden. Britsche
land- cn watervliegtuigen, zoo meldt Stefani ver.
der, kruisen voortdurend boven de Straat van
Gibraltar.
DE FRANSCHE VLOOT NIET UIT TOULON
VERTROKKEN.
Vichy, 14 Juni (DNB)
Van officiecle zijde
wordt tegengesproken, dat de Fransche vloot
Toulon heeft verlaten.
ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN
DUITSCHLAND.
Berlijn, 16 Juni (DNB)
In den afgeloopcn
nacht vloog de vijand op verschillende plaatsen
—

—

West-Duitsehland binnen en wierp in
verspreide aanvallen, deels bij slecht uitzicht, op
verscheidene plaatsen brisant, en brandbommen.
.
u< mim
Een rr'
itnntai
aan te richten, op het open veld. Overigens werd
vooral schade aan huizen aangericht in woonwijNoord- en
"

<

ken.

MONTENEGRO ZAL WEER ONAFHANKELIJK

WORDEN.

De Italiaansche Hooge
Rome, 14 Juni (DNB)
Commissaris voor Montenegro, graaf Mazzolini,
heeft tydens de aangekondigde rondreis door
Montenegro de verzekering gegeven, dat Montenegro zijn onafhankelijkheid en zijn vlag zal terugkrijgen.
—

Rome, 15 Juni (DNB).
De Italiaansche Hooge Commissaris voor Montenegro, graaf Mazzolini, heeft bij de ontvangst van een groep oudüoi i-oii iipiin

Prof. van Dam te Berlijn
s (iravenhage,

14 Juni.
Naar wij vernemen
secretaris-generaal van liet departement van
Opvoeding, wetenschap en Cultuurbescherming
prof. dr. J. van Dam, voor eenige dagen naar
Berlijn om deel te nemen aan het slot van de
conferentie voor buitenlanders, welke van 4 tot
18 Juni in de Duitsehe hoofdstad plaats vindt
is

—

de

onder auspiciën van het Deutsche Auslandwiwen-

schaftsiDst'tut.

Het tweede middel is het beeld.
Het beeld kan rijn statisch als de foto of dyaganisdh als de film. Het kan een muurplakkaat
rijn of een courantenreclairae, maar altijd zal het
beeld stormenderhand veroveren. Als beeld Iran
men ook de tentoonstelling beschouwen, wat 1
onderwys betreft, galden hier dezelfde eisohen
als boven: er kome een filmscholing, getteid en
gecontroleerd door de overheid. Er kome een opleiding voor het tentoonsrteJWngswewn, zooais
er reeds leergangen voor het reclameweken, de
fotomontage enz. zijn.

Het derde middel is bet geschreven

woord,
boek,
hetzij de periodieke vorm van het geschrift, de
pers. Tegenover het beeld en het woord heeft
deze voorlichting het voordeel, dat zii meer 'n
beroep op het denken is en beter beklijft, terwijl zij aan den anderen kant minder pakkend
en evident is.
De leer der volksvoorlichting is nog maar 5n
woorden. Op reclamegebied zijn wij al verder,
maar dit hangt samen met de comimercieele instelling der reclame. De staat heeft in de liberale wereld het werven en winnen als beneden
ziin waardigheid beschouwd. De overheid liet 't
winnen der meeningen aan jamfabrikanten en
uitvinders van schoensmeer °ver;__ de liberale
overheid hing het dogma der vrije meeningstiiting aan en vergat, dat een staat gedragen
wordt door de overtuiging der onderdanen en
dat de staat zich hier een hecht fundament moet
maken door middel der volksvoorlichting.
Het departement is een experiment, dat silagen
moet. Wij willen ons volk winnen voor het n«tionaal-socialisme, maar wij weten, dat hier
niets met dwang is te hereiken. maar dat alleen
de kalme overtuiging het win*.
Volksvoorlichting is een rwnre kunst, leider*
werker in het gebied der volksvoorlichting moet
zijn taak zien als die van een kunstenaar, wit
een oogpunt d"~ van „vak-kunnen".
Dit is de eerste leidende idee van den volksvoorlichter. De tweede is de eisoh der gemeen
schap, die bfl ons in het departement maast de
eerste geWt en waarvan wij de vervulling
eischen van iederen volksvoorlichter in om land.
De samenkoppeling van deze beide etschen
hetzij d« circulaire, hetzij

brochure

en

,

_

Men kan drie vormen van kunst onderscheiden, de technische kunst, de schoone kunsten en
technische
de kunst de volksvoorlichting. De
kunst zien wy in den timmerman, die een kozijn
schaaft maar evenzeer in den ingenieur, die een
motor ontwerpt.
Wij zien hier de maker van een gebruiksvoorwerp uit de stof der natuur. De beeldhouwer,
de schilder en de musicus vormen evenzeer uit
materiaal een kunstproduct, maar dit product van
hun scheppingsdaad is als een schoone kunst
boven de bruikbaarheid uit.
Tusschen de technisch en schoone kunst in bevindt zich de kunst der volksvoorlichting. Zi;
grenst aan beide en paart het nut aan het ideëele
moment der schoonheid. De volksvoorlichter is
„kunstenaar", in zooverre hij uit het materiaal
van menscheliike gevoelens en sociale situaties
door vormgeving een werk schept met een eigen
karakter. Het gaat er om dat de volksvoorlichter
zich van een eigen taak bewust wordt en ken- schept den modernen voorlichter. zooate andernis- krijgt van zijn eigenaardige doelstelling en zijds de samenkoppeling van voorlichters en kunvan de specifieke middelen, waarover hjj be- stenaars in engeren zin ook geen
schikt.
is. De naam van het Departement van VoflcsvoorHet beginsel der volksvoorlichting is het wer- lichtine en Kunsten, zoo besloot dr. Goedewaaven en winnen van menschen voor een idee. Zij gen zijn rede, moge relden als een symbool,
is in ruimen zin „reclame", suggestie, psychische waarachter eenig be«?rir> en wiet aWeen organisamachtsoefening over een publiek, dat zij winnen torische noodwaak schuilt.
wil. De volksvoorlichting is militant, missionair.
Drs. (roedJruys dankte den secretaris-generaal
Zii stelt een bepaald doel en hangt een bepaalde namens #We aanwezigen voor diens hrfemv»rrte
idee aan, waarvoor zij direct de menschen tracht re-de,
te winnen.
Va.tsens Muziekgezelschap verraste de aanweVolksvoorlichting is een kunst met een be- zigen met een muzikale hrrtde hfi den toegang tot
paalde methodiek. De,ze methodiek is die der het kasteel, waarop een vrooljjke muzikale omtactiek en der tact. Zij kan, ter onderscheiding megang en eenise rondedansen volgden. TTieraan
van de technische en schoone kunst een tactische "amen verschalende leden van d» burgerij v»n
kunst genoemd worden .Tactische kunst beoefe- Vapssen en de meisjes van het bedienend personen beteekent niet een verloochening van beginneel tezamen met afle gasten op enthousiaste
selen en een uit het oog verliezen van het gestelde wijze deel.
doel. Integendeel; men kan alleen tactisch zijn.
als men zijn beginsel vasthou'lt en tegelijkertijd
zijn menschelijke stof, die vorm moet krijgen,
-

terdege

kent.

Volksvoorlichting heeft evenwel nog een andere kant, nl. de zijde van de theoretische leer,
die uit de ervaring opgediept, anderzijds de ervaring richting en houvast geeft. In de oudheid
vinden we een voorbeeld van een volksvoorlichtingsleer in de rethorica, die uit de practijk der
redevoeringen in Hellas en Rome is opgekomen.
lets dergelijks hebben wij thans in de „Zeitungswissenschaft", de kunstleer voor den journalist en
wellicht binnenkort in een radio- en filmleer,
waarin de knepen en mogelijkheden van het vak
worden bestudeerd en aan een leergierig nageslacht worden overgeleverd. Een cultureele
bezigheid wordt nooit tot een „vak" wanneer niet
een kunstleer den beginneling houvast geeft.
'Nooit wordt hier het dilettantisme overwonnen,
wanneer niet straks een persinstituut, een filmacademie, een radioschool, 'n reclame-opleidingsinstituut, een tentoonstellingsschool worden opgebouwd. Dit wil niet zeggen, dat men het kunstvak der volksvoorlichting alleen op de schoolbanken kan leeren, maar wel, dat zonder een leerinstituut de continuïteit blijft ontbreken.
Tactische kunst en kunstleer moeten elkaar
daarbij aanvullen. Zonder talent leert men het
niet, maar zonder leer komt het talent niet tot
zijn recht, doch verzandt in willekeur en tenslotte

Geheele tegoed van Duitschland, Italië en de bezette landen
in de Ver. Staten geblokkeerd

Washington, 15 Juli (DNB) President Roo.sevelt heeft de onmiddellijke blokkeering gelast
van alle Duitsche en Italiaansche tegoed, alsmede dat van alle bezette Europeesehe landen,
voor zoover dat nog niet eerder geschied -was.
Naar Associated Press meldt, berust Rooaevelts beschikking op zijn volmachten krachtens
de wet op den noodtoestand. De noodige maatregelen worden door het ministerie van financiën ten uitvoer gelegd.
De president heeft, aldus Associated Press
verder, opdracht gegeven tot inventarweering
van allen buitenlandschen eigendemi in de Vereenigde Staten. In een verklaring van het \Vite
Huis wordt gezegd, dat alle financieele transacties onder toezicht der regeering zullen -wor-

den

geplaatst.

De bladen te New York pubdiceeren de bloitkeering met vette letters en mak*o ïCer uiteenlopende berekeningen van het bedrag der gelin mislukking.
een
bijzonder vak. den, die geblokkeerd worden. Aasoeiated Pre«s
De volksvoorlichter heeft
Anders dan de man van de wetenschap leeft hij meldt, dat ook patentrechten er opdrachten van
Duitsahe en Italiaansche firma's onder de bein en uit het actueele gebeuren.
Actualiteit is zijn medium, zijn element. De paling vallen.
volksvoorlichter moge uitweiden en omwegen bewandelen zooveel hij maar wil: het nu, moet zijn
leiddraad zijn. Anders wordt hij tot volksuniversiteit en dit is niet de bedoeling.
De kunst der volksvoorlichting is een vorm
van scheppend leven. De schepper is het active en
het schepsel het passieve, element. Actief is de
volksvoorlichting, propaganda in den zin van het
DE JAPANSCHE OPVATTING ALS JUIST
uitspreiden, het voortplanten van een idee in de
hoofden der menschen. Het schepsel van den
GEKENMERKT.
actieven voorlichter en het resultaat van zijn beBerlijn, 14 Juni (A.NP.)
Van welingelichte
zigheid is de meening der massa, de openbare
zydc wordt gemeld:
meening.
Anders dan de opvoeding, die zich in haar beste
Op vragen van
journalisten
vormen van persoon tot persoon richt, werkt de naar den stand der buitenlandscbe
onderhandelingen
tusschen
volksvoorlichting met de middelen der techniek Japan en
Nederlandsch-Indië is gisteren in de
uit de verte op de massa. Zij maakt de massa met
ilhelmstrasse geantwoord „Wjj hebben onie
haar propaganda zonder onmiddellijke aanraking problemen
en onze Japansche bondgenoot heeft
door „Fernwirkung"; zonder direct contact, maar d
zijne
in
e
het
der
Verre Oosten".
met tactische middelen, die uit de psychologie
massa voortkomen.
Overigens beperkte men.zich er toe, de Japansche opvatting van deze kwestie afc «le
Het begrip volksvoorlichting heeft verschillenjuiste t« kenmerken. Men gaf uiting aan *$n
lende elementen, die slechts met elkaar het juiste
verband en de goede werking opleveren; die eleovertuiging, dat Japan er naar streeft deie
menten zijn: het onderhoudende, boeiende, het
problemen in den geest van vrede en orde
informatieve, het opinievorraende. Men mag van
op te lossen.
den journalist eischen, dat hij geen berichtenmachine, maar een persoonlijkheid is, die met de
DE INSTRUCTIES AAN JOSHIZAWA.
middelen, die hem ter beschikking staan, anderen
Tokio, 14 Juni (Domei).
tot een positieve wilshouding weet te dwingen.
Het inlichtingenDit is een zaak van talent en van leer, van tact en bureau heeft medegedeeld, dat hedenmiddag de
van kennis. Er is geen „Journal d'information" instructies van de Japansche regeering aan den
naast een „Journal d'opinion", want elke krant, chef van de Japansche delegatie te Batavia.
die dien naam wil dragen zal door haar infor- Joshizawa, met betrekking tot het antwoord van
matie en voorlichting opinie-vormend werken. Er Nederlandsch-Indië, zijn verzonden.
is dan ook geen neutrale voorlichting, maar alleen
Generaal Pabst had een onderhoud
een strijdbare, die aanhangers weet te werven.
Met dit practische doel voor oogen werkt de
met Salto.
volksvoorlichting in de vormen van rede, beeld en
Tokio, 14 Juni (D.N.8.)
Generaal Pabst heeft
geschrift. De rede is het gesproken woord, tot de
massa gericht, hetzij natuurlijk, hetzij bemiddeld vandang met den leider van de afdeeling Zuidzee
door de techniek. Het is een ramp voor onze maat- van het ministerie van buitenlandsche zaken.
schappij, dat de redenaarskunst niet meer als Saito, een onderhoud gehad, dat een uur heeft
kunst gevoeld wordt en dat handboeken en leer- geduurd.
scholen op dit gebied verdwenen zijn. De nieuwe
orde der maatschappij stelt eischen op dit gebied. Redevoeren moet weer een kunst worden,
gegrond op talent- en leering. De sterk politiek
denkende Grieken en Romeinen hebben dit be22-05
Zonsondergang
grepen, toen zij de rhetorica als een der hoogste
Zonsopgang
5.16
kunsten deden onderwijzen en leeren. Dr. GoeaeMaan ond«"r
13.24
waagen pleitte voor we der oprichting wil reïe2.01
Mftgn ojp
naarsschOitii of -instituten.

Berlijn over de
onderhandelingen van Batavia

—
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vnn Hei ..lontfnc'friii. c.

verklaard, dat de oorlogsvlag van koning Nikata
de vlag van het onafhankelijke Montenegro zal
zijn.

ENGELSCHEN GEBRUIKEN DUMDUMKOGELS.
Rome, 15 Juni (DNB).
Engclsche vliegers
hebben 15 Mei j.l. bijn een mitraiJlcuraanval op
Italiaansche troepen bij Tobroek gebruik gemaakt
van dumdurakogels, naar in officieele Italiaansche kringen bekend is geworden. Een Italiaansche militaire arts heeft bij den gewonden Italiaanschen kanonnier Volmer Carra een verwonding aangetroffen die onmiskenbaar door een
dumduroprojectiel veroorzaakt was. Ook rijn op
een gesneuvelden Engelschman dumdumkogels gevonden. Daar hierdoor het bewijs geleverd is, daH
de Engelschen in strijd met het volkenrecht deze
projectielen gebruiken, zal de Italiaansche regeering in geval van herhaling terstor i verdubbelde
—

"
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dè

Alcegiras meldt,, zouden de vliegtuigen welke gisteren

—

In de periode van 3 tot en met 7 Juni is in
totaal bij de Winterhulp Nederland aan giften
binnengekomen een bedrag van f 28.695,89. waar
onder van dr Bierbrouwerij „De Vriendkring"
Arcrn f J00; Vereeniging van Mijnen in Limburg.
Brunssum f 300; Stm. Wilhelmina, Sehaesberu
ll en
-'"ordaan's Zaadhandel N.V., Venlo
r nn
f 200.

,

■

Rome, 14 Juni (DN'B)

,

dingsplan „Raadhuifjpark".
De pacht van het complex cultuurgrond
„Neerbeeker Gewande"
voor de eerste 5
jaren in overeenstemming met de wenschen der
Pachtkamer verlaagd tot ƒ9O per
In de Kamp werd een perceeltje grond groot
10.94 A. verpacht aan dhr. Cnumans-Wouters.
Ten behoeve van het bijkantoor van het Rijksarbeidsbureau, zijn twee loiknle-i op de bovenverdieping van het nadhuis verhuurd tc«en ƒ 25
Prr maand of / 300 's jaars.
Het Distributiebureau js voorts gehuisvest in
pt
Voormalig ontvangerskantoor waarvoor de
dienst ƒ240 's jaars vergoed. De Raad heeft
deze verhuringen goedgekeurd.
Onder dankbetuiging aan dc fam Lemmens,
besloot de Raa(| het olieverfportret te aanvaarva oud-burgemeester Lemmens, waarvoor
n W.-kamer een plaats is ingeruimd.
(Va
u
Voorzitter dank aan de families
rten
en Mlchiels van Kessenich
voor
u
n glasramen ten behoeve van
de
Vervaardigd door dhr. Henrl

komen.

aangeklaring woning Ringovenstraat 14. Voorstel tot Nederlander hetzelfde boekje kreeg, maar
rekening moet worden gehouden met den
zien
der
wijziging
verordening betr. de Gem. Woningleeftijd der menschen en den aard van hun arbeid,
beurs. Voorstel tot wijziging der verordening op
er toch nog verschillende soorten boekmoesten
het hebben van voorwerpen op of over den openkomen.
jes
Daarom is het verstandig aan de hand
baren weg. Voorstel tot afwijzende beschikking op van bovengenoemde bekendmaking
zorgvuldig na
een verzoek tot onttrekking aan het openbaar te gaan, wat men
en
voor
zichzelf
voor iedere
verkeer van cien voetpad. Voorstel tot wijziging huisgenoot ontvangen moet en de boekjes
onmidder verordening ex art. 223, 3e lid, gemeentewet. dellijk bij de uitreiking aan het loket zorgvuldig
Voorstel betr. toelating van kinderen uit deze ge- door te zien.
meente op de openbare scholen in de gemeente
is helaas verre van overßodig er nog eens
Heerlen. Voorstel tot wijziging der verordening Het
te dringen, dat men maatregelen neemt
aan
op
ex art. 223. 3e lid, der gemeentewet. Voorstel tot
tegen verlies. Verloren bonnen kunnen nu
wijziging der verordening, regelende bezoldiging
eenmaal niet vervangen worden en wie zijn
van de ambtenaren in dienst der gemeente Geleen.
boekje verliest is meteen alles kwijt. Hier is
Voorstel betreffende verruiming van den overnu eenmaal niets aan te doen.
weg .Spoorstraat—Kloosterstraat. Voorstel tot
Het distributiesysteem is uiterst gecompliceerd.
wijziging der begrooting 1940. Voorstel in verband met renteverhooging van de met het Beamb- Het Centraal Distributiekantoor is er echter van
tenfonds der Staatsmijnen aangegane annuïteits- overtuigd, dat elke vereenvoudiging van groote
leening. Voorstel tot vaststelling van een verorde- waarde i s en uit deze wijze van bundelen der
ning, houdende voorschriften, welke bij vorst of kaarten blijkt, dat men zooveel mogelijk het behet publiek in het oog houdt en niets
dreigende vorst in acht dienen te worden geno- lang yan om
tot eenvoudiger opzet te komen.
verzuimt
men. Voorstel betreffende presentiegelden van de
leden van den raad. Voorstel tot beschikking op
een beroepschrift van L. Junker. Voorstel tot
ruiling van grond met W. Heij. Voorstel tot aan-

ROERMOND

op

kasteel „de Cannenburgh”
te Vaassen

Belangrijke rede van Dr. T. Goedewaagen

Ben verzoek van de muziekvereenigiagen oni
de gem. subsidies wederom te verhoogen met koop van grond van de N.V. Bouwgrondmaat25 procent welke in crisisomstandigheden zijn schappij „Tijdig" te Heerlen.
gekort, werd afgewezen op grond van finantiëele bezwaren.
Wel verklaarde de Raad zich bereid om voor
de muziekkorpsen bij de a-s. begrooting een herziening van deze gemeentelijke toelage te bewerkstelligen.
De tijdelijke duurtetoasJag voor Burgemeester,
Secretaris en ontvangers, die voor deze gemeenniet
te slechts geldt voor den Ontvanger, werd goedDe laatste dagen zijn er in de verschillende
gevonden.
Besloten werd toe te treden tot het Centraal deelen van het Roermondsche Arrondissement
Bureau i.z. gemeenschappelijke behandeling van wederom verschillende aa.il oudingen gtdaan van
gemeentelijke personeelsaangelegenheden, waarketttinghandelaurs, waaronder meerdere persodoor de plaatselijke Commissie voor Georgani- nen die uit andere provincies de Limburgsche
seerd Overleg ophoudt te bestaan.
grensstreken hadden opgezocht om aldaar
Voor de rioleering der Stationsstraat went producten tegen fabelachtige prijzen aan hun
den
het gevoteerde crediet ad ƒ 15000 verhoogd met
man
brengen.
Prijzen
f
f
te
van
18
tot
20
voor
een
ƒl5OO.
De VOORZITTER stelt voor de kwestie van kilo slechte koffie, f 1, tot f 1,20 voor een stukje
de concert- en tooneelinrichting aan te houden zeep, 15—20 gulden voor een meter derde handslot de naaste toekomst.
de dagprijzen te zijn.
Van dhr. Hoedemakers
wordt een
strook stof bleken
dezer kettinghandelaren o.a. in koftiental
Een
grond aangekocht van 105 cA voor ƒ 222,25 inschoenen
alsmede een tweetal frauen
afrastering
zeep
fie,
clusief vergoeding
ten behoeve van
en
een landbouwer die aan
een oprit wandel-randweg langs den Canmel.
slachters
deleuze
De algem.'ene potftieverorritning werd ge- deze laatste een drietal varkens had geleverd,
wijzigd in verband met de ontvangen voor- werden aangehouden en naar het Huis van Beschriften nopens het sneeuwruimen. Tevens zijn waring te Roermond overgebracht.
maatregelen getroffen tegen het optreden van
straatkooplieden en venters.
Dhr. Jos. Maassen, gem. ontvanger, werd met
algemeene stemmen benoemd tot administrateur
Zaterdagmiddag raakte de rangeerder J. C. G.
van den Vleesohkeuringsdienst.
Gijs
van
en
tot
lid
die op het stationsemplacement bezig
herbenoemd
Dhr. J. America is
was
met
het
koppelen der wagens van een ranBurgerlijk
het
Armbestuur.
De verordening op de heffing van reinigings- gecrcnden goederentrein, met zijn voet bekneld in
rechten werd herzien ter voorkoming van moeieen wisselpunt. Eer de man zich kon bevrijden
lijkheden bij de invordering van rechten.
eei* der wagens en ging hem in de
Voor de coiffeurszaken en slagerswinkels naderde hem
lichaam. G. werd op slag gedood.
over
lengte
hel
werd een verordening in het leven geroepen
tot sluiting dezer bedrijven op MaandagnamidHet slachtoffer, dat 44 jaar oud was, laat een
dag. De rekening 1939 van den Vleeschkeuringsvrouw cn vier kinderen achter.
dienst werd vastgesteld.
De voorgestelde straatnamen, waarvan reeds
melding is gemaakt in dit blad, zijn zjh.s. aan-

Voor het Raadihiiispark, heeft de Raad
besluit genomen om tot onteigening van de

op het

ALLE KAARTEN IN ÉÉN BOEKJE.
's-Gravenhage,
Zooals men kan
14 Juni.
te verwezenlijken.
lezen in de bekendmaking van de departemenbereid de oprichting van een zelfstandige tooten van Landbouw en Visscherij en van Hanneeilvereeniging te verwzenlijken.
Nijverheid en Scheepvaart, betreffende de
del,
G.
verklaarde
Dr.
Beckers, alhier,
zich gaarne
uitreiking van nieuwe distributiekaarten, ontbereid de leiding van deze tooneelgroep te aanvangt het publiek ditmaal niet, zooals de vovaarden.
rige keer, een pakje losse kaarten, maar
In verband hiermede besloot de vergadering
boekjes, die alle kaarten en bonnen bevatten,
(Vervolg).
Zaterdag 28 Juni a.s. om 8 uur in de zaal van het
welke voor één persoon noodig zijn.
Parkhotel een nieuwe bijeenkomst te beleggen,
In zyn voordracht, tijdens het gezellige samenDat is wel zoo handig. De uitreiking kan hierter oprichting van een Centraal Toorreelgezelzijn
na den gemeenschappelijken maaltijd, heeft
vlotter
gaan en er is ook minder kans
door nog
schap.
gezegd:
op abuizen. Daarbij zijn de kaarten voorzoover dr. GOEDEWAAGEN het volgende
Vereenigde kapperspatroons.
Waanneer men in een departement van volksIn Hotel Cola- dat mogelijk was, vereenvoudigd. De broodkaart
ris ■vergaderden de kapperspatruons
Beek, bijvoorbeeld is aanmerkelijk kleiner geworden voorlichting dagelijks in het practisch werk verStein en Elsloo onder leiding van den secretaris door invoeren van bonnen, welke elk recht geven diept is, krijgt men bij tijd en -wijle de behoefte,
van den B. K. Kapperspa iiionsbond St. Francis- op vier rantsoenen, dat is dus 4 x 100 gram zich eens af te vragen, wat de groote lijn is, die
cus van Assisië. Op deze geanimeerde bijeenkomst brood.
door dit werk heenloopt Dan komt de wijsgeewerd een bestuur gevormd, bestaande xtit de heeAangezien een half brood pl.m. 400 gram weegt, rige vraag op naar den zin en den omvang van
ren L. Driessen, Elsloo, voorzitter; Frans Cou- zal men dus op een van bovenbedoelde bonnen het gebied der volksvoorlichting, naar het ondermans, Stein, secretaris en H. (Tlaassens,, Beek, een half brood kunnen koopen. Daarnaast blijven scheid en het verband met andere verwante
Penningmeester. Zeventien leden waren aanweer ook een aantal bonnen van 100 gram bestaan. vormen van cultuur.
zig, ter vorming van een nieuwe afd. van dezen
De heele broodkaart is gesplitst in twee bonWat wü hier in Nederland moeten kragen, is
bond. Getracht zal worden ook d» aansluiting bladen. Van elk nummer zullen 4 bonnen elk recht dit:
geven op 1 rantsoenen en 4 bonnen elk oo 1
te bevorderen der kapperspatroons van SpauDat de volksvoorlichter zich niet meer voelt
beek, Schimmert en Sehinnen. Tevens zal de afd. rantsoen. Men zal ervaren, dat dit beter voldoet als een vrijbuiter, en enkeling gebonden aan de
en... hel geeft een belangrijke papierbesparing. belangen van een groep of bedrijf zonder meer,
een verzoek om een adviseur indienen.
Ook de bonkaart algemeen is aanzienlijk ver- maar dat hij zich bewust wordt van zijn ambt.
OIRSBEEK
kleind, terwijl de bloom-, kaas- ril eieren-bonnen als zijnde een openbare werkzaamheid, gebaseerd
De
Vloedsgraafweg
vWdgraafsweg, die met die voor aardappelen, vereenigd zijn op een op vakkundigheid en deskundigheid. Het is noodoor gaten en kuilen een tijdlang onbruikbaar kaart „diversen". Men behoeft zich dus in het verdig, dat de volksvoorlichting uitgroeit tot een
volg niet meer af te vragen of een bepaalde bon beroep met een eenigszins vast omlijnde doelis geweest, is thans in ziin geheel hersteld.
stelling. Hoewel de volksvoorlichting over een
nu eigenlijk voor kaas of koffie is.
Verder is de vleeschkaarl voor kinderen ge- ruime ervaring beschikt, is zij. in Nederland alcombineerd met de halve papkaart, zoodat er min- thans nog niet tot een eigenlijke bezinning ge-

—

—

distributiegebied

hotel aHiier diverse tooneelsipelers vergaderd,
die als zoodanig de kern vertegenwoordigen
van het tooneelleven der drie parochies.
Na kennis genomen te hebben van de voorgenomen plannen en het nut van een centraal too-

in hun eerste zomerkamp

Journalisten

nieuws op
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-WANNEER VERDUISTEREN?
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SITTARD

heffingsverordening

EERSTE BMP
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Eenheid in de beoefening
der Heemkunde

NEFFI ZICH GEVESTIGD

i

Geven met vreugde kennis van de geboorte
van hun Zoon

Hoog loon.
te BRUNSSUM:! gevraagd.
Brieven
onder
No. V 70
Grachtstraat 9, Tel. 335
a. h. Bureau v. d. Blad.
-

Hub.

als VeilosMige

M. WEIJDEN.
De Bond voor HeemkunHaarlem, 11 Juni.
de heeft dezer dagen een circulaire doen uitE. WEIJDEN-FELTMANN.
gaan, waaraan wij het volgende ontileenen:
Kerkrad e, 11 Juni 1941.
De vele vereeniguigen, die zich op heemkunMarkt 34.
dig terrein bewegen, moeten gaan inzien, dat alleen dan iets te bereiken zal zijn, wanneer de
handen ineengeslagen worden en op die wijze
vele krachten en middelen beschikbaar komen
voor de bescherming, bestudeering en verzorging van ons heem. Dan alleen is veel te bereiken op het gebied van de streektaal en streekgeschiedenis, oudheidkunde en praehistorie, natuur- en landschapsibescherming, volkskunst, folklore, zeden en gewoonten, kortom alles, wat
met de heemkunde samenhangt.
Wat lisgen daar prachtige vooruitzichten wat
betreft de verfraaiing van ons landschap, van
onze dorpen en kleine en groote steden
Wat is in dit opzicht in de laatste eeuwen al
niet bedorven; welk een oneindig groot arbeidsterrein ligt hier voor ons.
En denk eens aan 't oude handwerk! Hebben
onze echte smeden, timmerlieden en meubelmakers hun scheppingsdrang niet moeten wegdrukken onder de allerbanaalste serie-artikelen in 'n
warenhuisallerlei, alleen omdat wij ons gevoel
voor het volks schoone hadden verloren of het
hadden opgeborgen op onzen niuffen spinragzolder van gemakzucht en oppervlakkigheid.
Wat weten wü werkelijk no? van de zeden en
Is het niet
gewoonten van onze voorouders?
plicht, dat wij ons veel en veel meer verdiepen
in de geschiedenis van ons eigen volk. zooals het
is gegroeid en geworden vanaf de allervroegste
tijden, die grijze oudheid,
waarover geleerd
werd en nog wordt, dat onze voorvaderen gekleed waren in dierenvellen en waarbij we uit
ons hoofd leerden, dat hun voornaamste bezigheid was drinken en dobbelen en dat zij zedelijk
Eygelshoven Nieuwenhagen Übach o. Worms
niet hoog stonden?
Wat ligt er nog veel arbeid te doen op 't gebied van natuur- en landsdhapsbescherming! Al
UITREIKING DISTIBUTIEis er al veel gedaan, dit geheele werk moet op
andere wijze worden aangevat om het te doen
BONBOEKJES.
van de gangroeien als onontbeerlijk
Het Hoofd van den Distributiedienst in den
sehe gemeenschapszorg!
Kring
Schaesberg maakt bekend, dat de uitreiEn wat is er voor de ouderen schoort er taak king van de nieuwe Distributiebonboekjes zal
dan de liefde en de belangstelling voor het heem plaats vinden te:
te wekken en in te prenten bij de ïeugd. Welk
op Woensdag en Donderdag 18
een schoone taak ligt hier voor allen, die de enSCHAESBERG:
Juni
19
a.s.
van
9 tot 5 uur in het patronaat bij
De
jeugd op eenigei-lei wijze hebben te vormen.
de kerk; op Vrijdag 20 Juni a.s. van 9 tot 12 uur
arbeidsdienst,
de
de
jeugdvereenigingen.
school,
5 uur in het Casino
zij alle zijn gemeenschappen, bij uitstek geschikt in het Patronaat en van 2 tot
te
Terwinselen.
zaaien.
om het 7aad te
ÜBACH OVER WORMS op Zaterdag 21 Juni
Zoo blijft dan het eerste groote doel van den
a.s.
van 9 tot 12 uur in de Bewaarschool; op
gebied
zijn
werkzaam
biiBond: allen die op dit
een te bren-gen! Alle krachten, die zich oo het Maandag 23 Juni a.s. van 9 tot 5 uur te Rimburg
lande- in het Patronaat; op Dinsdag 24 Juni a.s. van 9
gebied der heemkunde bewegen,
tot 5 uur in het Patronaat.
olaatsgewiize
vereenigingen.
of
streek
slijke.
NIEUWENHAGEN: op Woensdag 25 Juni a.s.
moeten door den hond voor heemkunde worden
en Donderdag 26 Juni a.s. van 9 tot 5 uur in de
samengevoegd met waard ee rins en zooveel morel iik met inschakeling van al de»e organisaties. Openb. Lagere school, Wilhelminastraat.
Waar verschillende organisaties hetzelfde werk
EYGELSHOVEN op Vrijdag 27 Juni en Zaterdoen. of waar een betere taak verdeel'ns moge- dag 28 Juni a.s. van 9 tot 5 uur in de R.K. Meisjeslijk is. zullen we de gewensebte verbeteringen school, gelegen aan den Molenweg.
De distributiestamkaarten van alle leden van 't
in overleg met de oud" vereeniffingen tot
trachten te brengen. Alle prtrls eele acties willen gezin dienen te worden medegebracht, terwijl het
wü samenvoegen, omdat wil d" dingen nu an- afhalen kan geschieden door een der leden van
ders willen en kunnen zien dan voorheen en het gezin, hetwelk den leeftijd van 16 jaren heeft
omdat dorr een grootere samenwerking veel bereikt.
Bij de uitreiking dient een ieder zich er van te
meer middelen en krachten beschikbaar kunnen
komen voor de bescherming, de verzorging en de overtuigen, dat het juiste aantal kaarten is ontverdere ontwikkeling van wat wij onder heem vangen. Reclames na de uitreiking worden niet
willen verstaan.
meer in behandeling genomen.
zien. ricb'en wil
Waar wü
Schaesberg, 14 Juni 1941.
streeksgewijze afdalingen op waarvan <le leden
Het Hoofd v. d. Distributiedienst voornoemd,
dit «tfreven o-nderstennen.
Mr. A. P. J. M. LEMPERS.
Wat betreft onze scbrifteliike uitingen moge
mogeworden ongemerkt, dat binnen den
lijken tijd eenige kleine geschriften zullen ver—

M.

secretariaat van den
fovestigfi bij

Examens

WERKMEISJE

gevraagd.
Hoog loon. Adr.: Hotel
voor

direct

!

„Prinses Juliana", Val-

houdbaars.

kenburg.

Net Meisje

TEEKENINGEN
PLANNEN.
verkleind, vergroot.
„FOTO PRINT"

gevraagd voor de morgenuren. Adres: Molenberglaan 35, Heerlen.
Gevraagd voor
een proper

direct

DAGMEISJE
L YONNETSTR AAT 11.
of Meisje voor 3 dagen
4234,
Telef.
Maastricht. in de week of voor halve dagen. Adres: Berg-

Stofzuigers
ELEC. KOOKPLATEN

-

BROODROOSTERS
STRIJKIJZERS
WRINGERS

OELLERS

KERKPLEIN

14

HEERLEN

Eenige ingeruilde Rijwielen te koop.

straat No. 7, Heerlen.

I

Daar gdan weer

1

|S|!

WERKSTER

Per

Ju 1 i a. s.

1

schoenen!

)■

Stop ! Dat is geen uittrekken. Da's schoenenmoord
met voorbedachten rade! Maak Uw veters los en
„trap" Uw schoenen niet uit (er zijn mannen die
dat doen!) want dan scheuren de stiksels en de
hiel door, en de schoen sluit niet meer!

§|||

'»

gevraagd voor schoonhouden kantoorlokalen,
een heele of halve dag
per week. Brieven onder No. S 70 aan het
Bureau van dit blad.

In dezen tijd moeten we extra goed voor onze
schoenen zorgen: ze geregeld poetsen en er
bijzonder zuinig op zijn
zélfs, wanneer we
ROBINSONS dragen!

een

R.K. Dienstbode

....

gevraagd voor dag of
dag en nacht. Zelfstandig kunnende werken
SchaesbergerAdres
weg No. 87, Heerlen.

No. 1 van de

:

LEUKE

KINDERJAPONNEN
zijde en wol, vanaf
in

f 4.75

„Spaar-Uw~Schoenen"-serie

*

RADIO'S

I

fwONINGEN'
GEVRAAGD

Alle VERZEKERINGEN

:

"

TE KOOP

:

GEVRAAGD

[aangeboden
,

TE KOOP
Flaangeboden

—

uiterst overzichtelijk door uniforme
rangschikking van tarieven en andere gegevens;

blijvend
dering

De uitslagen luiden als volgt;
Amateurs en onafhankelijken: 1. P. Smits. Tegelen. 42 K.M. in
1 u. 1 min. 13 sec.; 2. op een halve wiellengte P. Evers. Wormerveer; 3. M. Jansen. Eindhoven: 4. E. Wijdenes. Ouderkerk a. d.
Amstel; 5. W. de Ruyter. Rotterdam: 6. J. Lust. Oostzaan; 7. J.
de Visser, den Haag; 8 A. Kuypers. Amsterdam: 9. J. v. d. Somme.
Eindhoven; 10. G. van Duyvenbode, Rotterdam.
Nieuwelingen: I. A. Kuilman. Beverwijk. 21 K.M. in 32 min.
15 sec.ï 2. op een halve wiellengte J. v. d. Kerkhof. Helmond:
3. J. Boskemper. Amsterdam: 4. Ph. Dierlijk, Zaltbommel: 5. K. van
Straten. Rotterdam.

waarde, ook bij
tarieven.

van

van

veran-

Verkrijgbaar ad ƒ 4.25
(storting op postrekening No. 1539
den penningmeester der Nederlandsche Dagbladpers, Amsterdam)

van

'

(NADRUK

FEUILLETON

VERBODEN)

STRIJD EN OVERWINNING
ROMAN VAN HANS HIRTHAMMER

'

MEUBELMAKERS
gevraagd bij Th. H. Bamakers Zonen, te Chevremont-Kerkrade voor
werkplaats alsook voor
machinehal. Hoog loon.

HUIS met OPVAART
tuin en groote stallen te
koop. Gelegen te Amstenrade t.o. de school.
Te bevrag.: Akerstraat
No. 90, Hoensbroek.

1 HALFWAS

Te koop twee degelijke

en 2 leerling meubelma-

gelegen in flinke plaats
in Zuid-Limburg. Ook
geschikt voor winkelpanden. Brieven onder
No. 1368 Bur. v.d. Blad

MEUBELMAKER

kers gevraagd. Aanmelden na 6 uur. Te bevr.
F. H. Vegers, Willemstraat no. 97, Heerlen.

OFFICIEELE PUBLICATIE
van het Departement van Landbouw en Visscherij

—

-

Een losbladige catalogus van de vol•
ledige advertentie-tarieven en contract-voorwaarden van de geheele
Nederlandsche Dagbladpers;

Adres: HARRY DERKS, Directeur Tienraysche
Fanfare, te Tienray.

—

RADIO

CEBUCO'S

TE KOOP GEVRAAGD:

Tomatenplanten 2e hands pistons of bugels

—

—

—

rMb

van

Voor terstond gevraagd
NET DAGMEISJE
Adr.: J. de Faber Oranjestraat 15, Kerkrade.

ook op termijnbetaling
DAGMEISJE
met f I.— per week. gevraagd, des Zondags
■ la E'a Em mast raat 12 vrij. Adres: SittarderLUIS to Hotel Cloot weg
Heerlen.
Heerlen
Voor direct gevraagd
MEISJE
RADIO KNIBBELEB voor halve dagen. Adr.:
Brunssum. Telef. 303 Bormanstr. 11, SchaesWINKELHUIS
te koop, gelegen EmmaNog eenige nieuwe berg. Aanm. na 6 uur.
Prijs
straat Heerlen.
met
f 9200.— Adres: Aker- nieuwe voorraad, erin,
straat No. 67, Heerlen. potkluit en bloem
12 ct. per stuk. Tevens
voorradig zoo ook
BOUWTERREIN
verkrijgbaar
stokken
STOFZUIGERS, enz.
te koop. Te bevragen: Cals, Kweekerij, Laura■
E Bleijerheidestr. No. 62, straat, Schaesberg.
Kerkrade.
Gezocht door a.s. echtTe koop een prima
Eng. VAN OPPEN, Heerlen paar: 2 Kamers of
PLANTEN
ZWARTBONT
Tel4527
Oliemolenstraat 28
rooie kool, savoye kool,
VAARSKALF
KLEIN HUISJE
in omgeving Heerlen of spruitkool, boerenkool, Adr.: Joh. Meijs, EmmaKerkrade, voor 15 Juli en aan hetzelfde adres straat 10 N'hagerheide.
of 1 Augustus. Brieven inmaakkruisbessen.
Bovenste Te koop electrische
onder No. E 70 aan het J. Traksel
REPARATIES Bureau
van dit Blad.
WASCHMACHINE
no. 78, Heerlen.
Locht
na vooraf prijsopgave
Adres: Dr. Jaegerstraat
en schrift, garantie, aan R. K. Jongem., weekend Te koop een prima No. 32, Heerlen.
alle toestell., nog steeds afwezig, zoekt in HeerBRABANTSCHE
wegens
Te koop
Eerste Limb. Radio-rep. len voor direct een
KACHEL
Inrichting
ZIT-SLAAPKAMER
met opzet, radio-toestel plaatsgebrek een
NIEUWE DIVAN
Sittarderw. 24, Tel. 3763 of Zit- en Slaapkamer, en een divan. Billijke spotprijs. Adr.: Hoofdzonder pension. Brieven prijzen.
BokAdres:
Heerlen.
onder No. 1361 aan het straat 34, Heerlerheide. straat 34, Schaesberg.
Markt 33
Telef. 659 Bureau van dit Blad.
Lutterade.
Voordeelig
"
te koop
Jonge man
zoekt
SINGERTRAPNAAI.
VERLOREN:
KOSTHUIS
MACHINE
een varkensleeren handR.K. gezin in Heer- in prima staat. Adres
schoen, met de fiets van in
44
len of omgeving. Brie- Kloosterboschstraat
Chevremont naar Holz.
■
■
ven onder No. 1389 aün Chevremont.
ChevreTerug te bez.
van dit Blad.
't
Bureau
montervoetpad No. 4 te
MAAIMACHINE
Te koop gevraagd, een
Chevremont.
PLUKLADDER
1
paard,
koop,
voor
te
DEGELIJK
merk Deering.
Adres van 30 sporten. PrijsopBURGERKOSTHUIS
gezocht door 2 vrien- Industriestraat No. 55, gave aan A. A. Sterken,
Eurenderw. 50 Heerlen
Spekholzerheide.
den in Heerlen of omgeving. Brieven onder
BETREKKINGEN No. U 70 Bur. v.d. Blad
*
■
BAKKERSKNECHT
gevraagd voor direct
extern. Gebr. Peskens,
Nieuwstraat No. 131,
AGENTSCHAP
Hoensbroek.
,E
B—
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,De Ronde van Eindhoven voor amateurs, onafhankelijken en nieuwelingen. die Zondagmiddag op het bekend parcours aan den
IJzeren Man van Eindhoven werd verreden, heeft niet42veel 21belangkiloen
respectievelijk
wekkends opgeleverd. De afstanden
bemeter
waren te kort om den ondernemers van uitlooppogingen
hoorlijk kans op slagen te bieden. Dientengevolge kregen de duizenden toeschouwers, die het traject omzoomden niets anders te
beide
zien dan een in zeer hoog tempo voorbijsnellend peleton. In
categorieën moest de eindsprint dc beslissing brengen. Bij de
amateurs en onafhankelijken was P. Smits uit Tegelen na 14 ronden
van 3 K.M. de snelste; bij de nieuwelingen won A. Kuilman na 7
ronden met een half wiel.

jag

—

Couranten-Catalogus

EINDHOVEN.
PIET SMITS WINT DE RONDE VAN

l aßr^L.

DAGMEISJE
gevraagd. Adres: Kerkstraat 16, Brunssum.

Fotocopieën

—

WIELRIJDER

li

—

MODERNE FLAT

SPORT EN SPEL

FLINK

HOOFDSTRAAT No. 5, Gevraagd een flinke
DAGDIENSTBODE
Kerkrade
Telef. 2960
ValkenburAanmelden:
dan kunt U verzekerd
No. 3, Heerlen.
gerweg
zijn van iets chics en

EXAMEN L.O.
TE HUUR voor groote kantoorlokalen in centrum
Brieven onder No. 3620 aan het
Bij de Zaterdag gehouden examens aan de R.K. Heerlen.
van
Blad.
van
Bureau
der
Broeders
de
Onbevlekte
dit
Kweekschool
Ontvangenis te Maastricht slaagden dhrn. W. Verbaarschot te Helmond en j! de Baaij te Nijmegen.
1
Eén candidaat werd afgewezen.

t

BECKER,

SALON

G. A. van Schalk, Haarlem. Voor terstond te huur MODERN GEBOUWDE
Verspronckweg. 100.
VILLA met grooten TUIN. Gelegen Houthemerweg 9, Valkenburg, t.o. Hotel Prinses Juliana,
waar ook inlichtingen worden verstrekt.

kunde is

Schaesberg.

!

:

LANDHUIS

Bond voor Heem-

C.

—

_

Het

DIENSTMEISJE

R.K.

gevraagd in klein gezin
HERMANS. v. dag of dag en nacht.
Adres: Hoogstraat 49,

Van een PERMANENT
moet U de heele zomer
iets hebben.
Laat U
daarom vakkundig bedienen bij

,

soenen.

M.

DAMES
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nu hebben wij die hecle reis
„Mijn hemel
Zij maakte den zin niet af, want haar blik was op
Lorenz!"
„Wat je, naar ik hoop, niet beletten zal om je een splinternieuw koperen naambord gevallen,
nu zoo gauw mogelijk gereed te maken, want ik dat onder den knop van de electrischc schel was
kan niet te laat in Grunewald aankomen."
aangebracht. <
V,
„Moet dat dan beslist vandaag nog?" klaagde
„Lorenz!"
Hij keerde zich om. Zijn oogen straalden.
Mariene. „Ik had het zoo heerlijk gevonden om
naam.
blijven.
te
beiden
daar staat t0ch......
En
vandaag verder met ons
„Lorenz
den
ik
heb
sleuhier
Ln
Hansje zit den heelen dag allee nthuis
„Eigenaardig wat?
die vernieuwe woning,
is
onze
en
dit
ons.
Mariene
langt natuurlijk ook naar
tel,
jouw huis, Mariene!"
„Het moet, Mariene!"
Zij stond als aan den grond genageld en staar„Kan ik dan niet alleen naar huis gaaft?"
de hem aan. En plotseling schoten haar de tranen
„Er is me veel aan gelegen dat je mee gaat-"
Daarop schikte zij zich in het onvermijdelijke. in de oogen.
Lorenz legde zijn hand om haar middel, terwijl
Zij verlieten het huis en dan kwam de rit met den
mooiste
hij
Lorenz
met de andere de deur opende en het licht in
het
ondergrondsche, welke voor
was, wat het leven hem ooit had geschonken. de vestibule aandraaide. Zachtjes schoof hij haar
eigen huis, Mariene, geloof het
Steeds weer gleed zijn blik over Marlene's niets naar binnen. „Ons
maar!"
tegeze
geluk
haar
ging
Nu
vermoedend gezicht.
En daarop leidde hij haar door de verschillende
en ze wist het zelf niet.
moet
„Hier is de woonkamer en die deur
leek
de
hemel
een
vertrekken.
verlieten,
ze
den
Toen
trein
toegang
tot het balcon. Daar kan je den heede
zon
geeft
ondergaan.
goudkleurig licht. Weldra zou
De zuivere len middag in de zon zitten.
En dat is onze
Lorenz gaf zijn vrouw een arm.
prikkelende boschlucht woei hun in het gezicht. slaapkamer. Ruiji toch eens, die lucht! Die komt
Mariene genoot er van met volle teugen. „Heerlijk daar uit het bosch. Is het niet een genot om hier
En dat is de keuken
Ah. goeden
is het hier. Hier wonen zeker de bevoorrechten, te slapen?
mevrouw
avond,
Külcke! Is alles netjes in orde?"
nietwaar, Lorenz?"
Moeder Külcke lachte voldaan èn liet Hansje
„Ja, Mariene, hier wonen de bevoorrechten. Je
we
zijn
hij
Hier
al
die met een waar Indianengehuil zijn ouders
los,
wel
bemerken.
zult het direct
begroette. „Ik heb alles bij de hand. Als u wilt,
het huis. Kijk daar, op de eerste étage!"
kan ik zoo den maaltijd klaar maken."
„Mooi!
zei Mariene.
„Een pracht-idee!" Hij opende een andere deur.
Lorenz ging voor haar het huis binnen en liep
ook voor haar uit de trap op. Hij moest zich aan „Kijk, Mariene, hier kunnen de kinderen slapen.
de leuning vasthouden, zoo duizelde het hem van Ook heel aardig, wat? En een badkamer hebben
we ook. Is het niet een heerlijke woning?"
geluk.

„Ik ben de gelukkigste vrouw van de wereld,

—"

—

—

—

DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN.
De Secretaris-Generaal van het Departement
van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat
in verband met de verhooging van het aardappelenrantsoen met een half k.g., de detaillisten in
de gelegenheid zullen worden gesteld op de aan
ben uit te reiken toewijzingen 2 k.g. in plaats van
zooals voorheen, V/2 k.g. per op de toewijzing

vermeld rantsoen te betrekken.

In verband hiermede is bepaald, dat de plaatselijke verkoopkantoren van de V.B.N.A. op toewijzingen, welke zijn geldig verklaard tot 23 Juni
a.s. of een lateren datum 2 k.g. per op de toewijzing vermeld rantsoen aan de detaillisten zullen
afleveren. Voor toewijzingen, welke zijn geldig
verklaard tot 22 Juni a.s. of een vroegeren datum
blijft de af te leveren hoeveelheid gesteld op IV2
k.g. per rantsoen.

KUNSTMATIG DROGEN EN MALEN
VAN GRAS EN KLAVER.
Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in
oorlogstijd deelt het volgende mede:
In een officeele publicatie van 16 Mei j.l. werd
er op gewezen, dat voor het kunstmatig drogen
en malen van gras en klaver vergunning moest
worden aangevraagd bij het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in oorlogstijd. Daar deze mededeeling tot misverstand aanleiding heeft gegeven, wordt er thans op gewezen, dat alleen vergunning aangevraagd behoeft te worden door den
exploitant
van een inrichting voor het drogen
en/of malen .van gras en klaver. Veehouders kunnen dus zonder eenige formaliteit hun gras laten
drogen en het gedroogde en al °f nie.t gemalen
product naar hun bedrijf vervoeren, nuts dit uitvervoederd.
sluitend in eigen bedrijf wordt ten
einde de proDeze regeling is getroffen
ductie van gros- en klaverrneel te kunnen controleeren en te bereiken, dat al het gras- en klavermeel, wat niet in opdracht van telers en voor hun
eigen gebruik is gemaakt, bestemd wordt voor de
fabricage van mengvoeder.
streek: in de slaapkamer betastte zij het bed; in
Ja,
de keuken draaide zij de waterkraan open

het was alles werkelijkheid.
Zij keerde nog eens naar de slaapkamer terug
en staarde in den grooten spiegel van de kleer-

kast.
Hansje hatfr echter intusschcn in de kinderkamer
iets bijzonders ontdekt: een prachtigen trein, dien
hij zich reeds zoo lang gewenseht had.

„Lorenz
en
ik behoef nu niet meer tenaar de Frankfurterstraat?"
rug
„Nooit meer, Mariene!"
hoe heb je
„Maar
dat kost toch alles
vreeselijk veel geld?"
„Ja
maar je man verdient nu ook vreeselijk
veel geld."
„Zooveel geluk opeens," sUrnekle zij.
„Nu hebben wij de zorgen vn de moeilijkheden
achter ons, Mariene!" Hij trad op haar toe en nam
haar stevig in zijn armen.
onze beide meisjes
zul„En onze kinderen
len voortaan ook weer bij ons zijn." Haar stem
klonk zoo verlangend, dat I.orenz pas nu besefte
hoe moeilijk haar de scheiding van de beide andere kinderen was gevallen.
„Natuurlijk! Morgen schrijven we direct aan
Maria om ons de kinderen te brengen. Wij moeten
ons circus toch eindelijk weer compleet hebben."
Zachtjes maakte zij zich uit zijn omhelzing los.
Nu, in deze omgeving, was zij weer de moeder
van het gezin; dit was weer haar domein, dat
haar de plichten oplegde, die zij reeds te lang had
moeten ontberen.
Haar muiltjes stonden klaar en bijna plechtig
bond zij zich weer een schort voor.
„Hier zijn we weer thuis," zei ze zacht. „Ons
„Nee, nee, dat
aan zijn eigen huis. Mariene
is toch alles niet waar!"
Toen belde hu
eigen
huis."
„Het
armen.
is
legde
op
beide
handen
haar
Hij
kwam achter hem aan.
Toen ging ze naar de keuken om met moeder
„Verdraaid, er schijnt niemand thuis te zijn," waar!"
Zij bevrijdde zich uit zijn greep en ging naar de Külcke het feestmaal te bereiden.
zei Lorenz en hij moest zich op zijn lippen bijten
EINDE.
kamer, waar zij voorzichtig 'angs de meubels
om zich goed te houden,
—

50)

En dan kwamen reeds de eerste patiënten. Mariene trok haar witte jas aan en stelde zich met
een gelukkig lachje aan haar man voor.
„Hoe vaak hebben we niet van dit oogenblik
gedroomd!"
geworden,
„En nu is het dan werkelijkheid
heerlijke werkelijkheid!"
De wachtkamer liep vol, het werk begon.
Er waren eenige menschen gekomen, die den
jongen dokter reeds destijds bij zijn korte optreden in de Potsdammerstraat hadden geconsulteerd en die nu in hun enthousiasme» beloofden
Dr. Burmester's terugkeer in de gebeele wijk te
zullen verkondigen.
Reeds deze eerste dag beloofde zeer veel goeds.
Toen het spreekuur al lang voorbij was, bleken
er nog steeds patiënten in de wachtkamer te zitten en Mariene constateerde met blijde verrassing
dat de brave collega Welkenlaub zelfs in zijn beste dagen niet zooveel toeloop had gehad. Het was
werkelijk wonderbaarlijk en Lorenz verdacht er
dr. Welkenlaub dan ook sterk van dat deze op de
een of andere manier de overweldigende belangstelling had weten te bevorderen.
Toen de laatste patiënt eindelijk het huis verliet, was het bijna middag geworden.
„Nu kQmpn.de ziekenbezoeken!" zei Mariene,
terwijl ze hem een aanzienlijke lijst met Hamen
voorlegde.

„Kind!"

gaat

straalde Lorenz,

„als dat zoo door-

"

Daarop liet hij haar alleen. „Ik kom pas tegen
het middagspreekuur terug. Laat Otto wat voor
je halen. Later kunnen we wel een oventje in
Welkenlaub's slaapkamer plaatsen!"
Voor hij echter zijn patiënten afging, nam hij
een trammetje naar moeder Külcke, voor wie hij
een paar belangrijke opdrachten had.
„U pakt al onze eigendommen in, neemt een
kruier en rijdt dan met den jongen naar Grunewald. Ik heb in de Hindenburger allee een woning gehuurd, nummer 68, eerste étage. Hier zijn
de sleutels. En hier hebt u geld! Maakt u alles
voor een schitterende ontvangst gereed! Ik kom
met mijn vrouw tegen zes uur. Maar, denk ,er om
niet open doen, als wij bellen, ik heb nog een
sleutel. Kan ik er op aan, dat alles prima in orde
—

komt?"
Moeder Külcke beloofde het.
Ook het middagspreekuur verliep alleszins bevredigend. De mare scheen zich reeds te hebben

verbre'd, dat de jonge dokter Burmester weer in
de buurt was teruggekeerd, met het gevolg, dat
een aantal oudere dames haastig raad kwamen
vragen voor haar migraine en andere kwaaltjes.
„ilet is de belooning voor ons doorzetten!" zei
Lorenz, toen eindelijk de laatste vertrokken was.
„Ik heb het je altijd wel gezegd, dat ons vertrouwen eens zon worden beloond."
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MEERTALIGHEID
IN GRENSSTREKEN

DISTRIBUTIEFRAUDE.

Proces-verbaal is opgemaakt tegen een 27jarige winkelierster te 's-Gravenhage wegens het
hamsteren van 144 buisjes a 250 gram koffie, 45
K.G. rijst, 75 K.G. suiker, 10 liter slaolie en 60
K.G. bruine boonen. Zij had verzuimd deze voorraden aan den distributiedienst op te gwen.
Alles is in beslag genomen.

HET INNIGSTE WEZEN ONZER CULTUUR.
In het dezer dagen verschenen Juni-no. van
»,Heerlandia", maandblad van het Algemeen Nederlandsch Verbond, komt weer ter sprake of
tweetaligheid een nadeel of een voordeel is voor

de ermee bedeelde groepen eener bevolking. HerHOUTZAGERIJ TE 'S-HERTOGENBOSCH
innerd wordt aan een uitspraak van Mr. Idendat
UITGEBRAND
de tweeburg in „De Gids", die beweerde
taligheid (in Zuid-Afrika) een heilzaam verschijnZaterdagmorgen is do houtzagerij en -schaverij
van de aannemersfirma H. W. P. Venroy aan
sel zou wezen, omdat het do beide gescheiden
de Citadellaan te 's-Hertogenbosch door een
bevolkingsgroepen (Afrikaanders-Engelschen) tot
hevige brand in de asch gelegd. Even voor half
een eenheid kan doen vergroeien.
zes
ontdekte een surveilleerende politieagent en
Schrijver in het orgaan van het A.N.V. is het
de wacht van den arbeidsdienst, die het nabijgehiermee niet eens. Over het algemeen terecht, al
legen oude kruithuis een magazijn heeft, hevige
rookontwikkeling en vlak daarop groote vlamworden de nadeelen wellicht wat erg breed uitmen.
gemeten: verstoord denkproces, vaagheid en verTerwijl de brandweer werd gewaarschuwd,
wardheid in de mondelijke uitdrukking, taalvertastten de leden van den Arbeidsdienst onmidslonsing, ja zelfs stotteren. Nog erger: „Er zijn
dellijk met een eigen spuit het vuur aan, dat
zelfs gevallen bekend van algeheel verlies der
evenwel in het licht brandbaren inhoud gretig
spraak tengevolge der mee taligheid".
Wie tevoedsel vond en in zeer korten tijd het geheele
ruim 25 M. lange en circa 15 M. breede gebouw,
veel bewijst, bewijst niets. Wie van meertaligheid
van boven tot onder in lichter laaie' zette.
stomheid oploopt, mag men wel tot de zielszieken
De brandweer was zeer snel met volledig
rekenen.
groot materiaal onder leiding van opperbrandToch blijft dit onderwerp, voor ons bewoners
meester drijver aanwezig. Met 13 stralen waarder grensstreek, interessant Wij kenden, tot omvan 6 ort de waterleiding en 7 op de ZuidWillemsvaart eenerzijds en de rivier anderzijds,
streeks 1900 een zeker „bilinguisme" ofwel tweewerd het vuur energiek aang&pakt. Daar de fataligheid. In den Zuid-Westhoek onzer provincie,
Vier P.K. in vollen draf.— Op den Zuid Limburgschen Paardenfokdag te Valkenburg waren
vrij is gelegen kon de vlammenzee aan
briek
met Maastricht als centrum, was het Fransch
exemplaren
alle zijden worden bestreden. Binnen het halve
prachtige
(Het Zuiden)
te
bewonderen
gedurende langen tijd meer dan het algemeene
uur kon gezegd worden, dat uitbreiding naar de
Nederlandsch de cultuurtaal der hoogere standen.
groote houtloods en het kantoorgebouw was
Op |de kaart voor „diversen" van stel b, welke
uitgesloten. Na een uur van hard werken had
Hetzelfde kan men zeggen van het Duitsch in de
biscuits of wafels 75 gram,
aan kinderen beneden vier jaar wordt uitgereikt
andere koekjes 75 gram,
men het vuur volledig onder de knie en kon
mijnstreek en het daaraan ten Zuiden grenzende
gram,
de
140
speculaas
helft
aantal
voor
komt
slechts
van
het
met
de nablussing worden aangevangen. Intusbonnen
hier
was
het
Duitsch
gebied tot Epen toe. Ook
ontbijtkoek 140 gram,
van de kaart voor „diversen" van
sohen
aardappelen
was de fabriek totaal uitgebrand, waarnimmer de eigenlijke volkstaal, wel 't Limburgsch
cake 300 gram.
stel a. voor.
mede
ook
de machines en het daarin ter verwerplat dat nog vrijwel onveranderd thans heel de
gevuld klein korstgebak (b.v. amandelbroodjes) king aanwezige hout verloren waren gegaan.
Tegelijk met deze uitreiking zullen ook bongram,
provincie door gesproken wordt.
kaartenstellen worden uitgereikt voor hen die 400gevuld
De schade is zeer aanzienlijk temeer daar de
Gravenhage, 14 Juni.
's
De secretaris-gene- zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten. Deze
groot korstgebak (b.v. boterletter) firma
in
dit
gewest
cultuurtaal
werden
Fransch
Al*
slechts zeer laag is verzekerd.
500 gram,
raal van de departementen van Landbouw en personen ontvangen:
Omtrent
de oorzaak van de brand tast men
en Duitsch vervangen door het „Hollandsch", of
taart of gebakjes 600 gramVisscherij en van Handel, Nijverheid en Scheepstel
zware
arbeid
ordt
verricht:
w
r
1
in
nog
indien
het
duister. Het blussingswerk werd o.a.
het
juister
„algemeen beschaafd Nederlandsch".
De rantsoenen voor de andere gebaksoorten,
vleeschkaart, %
bijgewoond door burgemeester van Lanscihot.
bekend,
vaart
maakt
Va
dagen
op nader kaarten c., bestaande uit
dat
dezer
het
ook'
dan
de
Volkstaal werd ook dit niet en zal
hierboven genoemde, worden berekend
(=
reserve) (blad cl), % vetdoor de plaatselijke distributiediensten bekend aardappelkaart
naar de daarin verwerkte hoeveelheid bloem of
EEN GEWIEKST OUDJE.
nimmer worden, want zelfs in de Mijnstreek, te
%
(blad
broodkaart
c2)^
maken data tot de uitreiking van nieuwe dis- kaart,
waar men zooveel Hollandsch hoort praten, handindien zeer zware arbeid wordt verricht: 1 stel meel. Daarbij komt een rantsoen overeen met
Te Amsterdam kwam een behanger in een per70 gram meel of bloem.
tributiekaarten zal worden overgegaan.
kaarten d., IVa vleeschkaart (bladen dl en d4)
ceel in de Monnikenstraat, bewoond door een
haaft zich het dialect en leert de jeugd (ook de
Bovenstaande
gaat
Maandag
16
wijziging
op
in
bejaarde vrouw. De bewoonster liet den man,
bekend werden bij vorige uitreikingen 2 vetkaarten en 1 aardappelkaart (blad d3), 1 Juni a.s.
kinderen van hier gevestigde menschen uit het aanZooals
(bladen d 4
jaar
5).
kinderen
den
van
4
leeftijd
beneden
broodkaart
d
die in het bovenhuis eenige werkzaamheden
en
geleidelijk
meer
Noorden) de gouwspraak
halve kaarten voor vleesch, brood en aardwordt medegedeeld, dat de uitreiking
verrichten, naa r boven gaan een bleef zelf
Tenslotte
e.d.
moest
Bloem
meer, op straat, speelplaats, enz. Wel kan het dia- appelen en bovendien een papkaart verstrekt, ter- van de nieuwe boter- en vetkaarten op een later
Bon ~9" van de bloemlkaart: van 16 Juni in het benedenhuis, doch na eenigen tijd herinlect, de eigenlijk volkstaal, meer Hollandsch ge- wijl voorts kinderen van vier jaar en ouder, alsnerde zy zich, eeniig geld in de kamer, waar de
tijdstip zal plaats vinden.
t.m. 13 Juli, 25 gram tarwebloem, tarwemeel, rogbehanger was, te hebben achtergelaten, deed
gebloem,
of
zelfrijzend
bakmeel,
dan
roggemeel
tint raken, gelijk het vroeger rijker was aan Duit- ook volwassenen h e e 1 e 'kaarten ontvingen.
Huisslachtingen en pluimveehouders. wel
50 gram brood of een half rantsoen gebak haar schoenen uit en sloop op haar kousen de
Ten einde de uitreiking zoo vlot mogelijk te
sche, Fransche of zelfs Waalsche uitdrukkingen.
die
vertrap op, om te zien wat de behaniger uitvoerde.
huisslachtingen
of
Degenen
verrichten
per
bon.
stellen
doen verloopen zijn ditmaal de kaarten tot
Hebben wij nu eentaligheid bereikt? Eigenlijk vereenigd,
en
Zy kwam juist op tijd om te zien dat deze een
pluimveehouders
hebben
de
die
voor
richt
welke als volgt worden uitgereikt:
toch niet. Het verschil tusschen volkstaal en culbankbiljet van twintig gulden in zijn zak fromaanmerking
in
komen,
willen
dienen
kippenvoer
aan volwassenen en kinderen, die op 1 Juli
melde, dat niet hem, maar de oude dame toebevan zichzelf, hun gezinstuurtaal is daarvoor te groot, tenminste in het 1941 reeds
4 jaar of ouder zijn: 1 stel kaarten a, alle distributiekaarten
van
inwonend
mede
te
hoorde. Zij sloop verder, deed onopgemerkt de
personeel
kan
men
niet
en
gezamenlijk
meer van bestaande uit: 1 vleeschkaart (blad al), 1 broodleden
Zuiden van Limburg, al
deur dicht en draaide den sleutel sten den buiteneinde
de
noodige
aanteekeningen
op
brengen,
twee talen spreken. Bovenden wordt hel A. B. kaart (bladen
2 a 3), 1 kaart diversen (blad deze kaarten te laten aanbrengen, waarbij dan
tenkant om.
(Nederlandsch) zoo grondig op de scholen ge- a 4), 1 kaart algemeen (blad a5);
Daarna Oien ze. zoo snel haar oude bsenen
Gebleken is, dat de beschikking van het Deparaan kinderen, die op 1 Juli 1941 nog geen 4 jaar tevens het vereischte aantal vleesch- en eier- tement van Handel,
haar
Limburger
dragen konden, naar de politie en toen was
in
opzicht
bij
Nijverheid
Scheepvaart,
dat
de
dit
en
geboren
leerd,
bonnen van de boekjes zal worden verwijderd.
oud zijn: 1 stel kaarten b, bestaande uit: i vleeschhet
eenvoudig
aan
den opgesloten behanger te arreswaarbij
degenen,
die
de
van
volksgenoot
vóór
distributie
of
uit
de
medeburger
zijn
groote kaart en 1 papkaart (blad bl), è broodkaart
voor eigen gezinsverbruik benoodigde teeren.
brood
het
achterstaat.
steden niet meer ten
(blad b 2), 1 kaart diversen (blad b 3), 1 kaart
brood zelf bakten, voortaan meel in plaats van
Twee- of meertaligheid achten we over het algemeen (blad b4);
brood op de broodkaarten zou kunnen worden KRACHTIG OPTREDEN TEN BATE VAN DE
bovendien wordt aan kinderen, die op 1 Juli
verstrekt, niet door alle Provinciale Voedselcomalgemeen niet heilzaam. Doch er blijft waarheid
VOEDSELVOORZIENING.
1941 14 jaar of ouder, doch nog geen 21 jaar oud
op de juiste .wijze werd uitgevoerd.
missarissen
schuilen in het overbekende:
zijn extra uitgereikt: 1 kaart e (1/5 broodkaart),
Afschrikwekkende voorbeelden.
Bonaanwijzing bloem enz. Zoo bleek de opvatting te beslaan, dat verstrekZooveel malen
king in plaats van brood alleen zou zijn toegeVoorts worden aan jonge kinderen nog zeepDat riet geschroomd wordt krachtig op te
De secretaris-gene- staan voor personen, die zelf tarwe verbouwen.
's-Gravenihage, 14 Juni.
is men man,
bonkaartjes uitgereikt en wel als volgt:
treden wanneer maatregelen, in het belang van
raal
van
het
departement
van
ihndboirw
en
visIn verband daarmede heeft het bestuur van 't de
als men talen
aan kinderen, die op 1 Juli 1941 nog geen 2 jaar scherij maakt het volgende
genomen, worden overtrebekend.
B.K. Werkliedenverbond in Nederland aan het den,voedselvoorziening
spreken kan.
oud zijn: 1 kaart p, bestaande uit; 6 bonnen voor
bewijst
volgende.
het
Bij den aanvang vaji de distributie van gebak Rijksbureau voor de voedselvoorziening in Oorzeep en 6 bonnen voor toiletzeep;
Op een boerderij in Gelderland Week men zich
aan welke
De mindere kennis der tegenwoordige jeugd omaan kinderen, die op 1 Juli '41 2 jaar of ouder, e.d. werden de hoeveelheden der verschillende logstijd verzocht te willen mededeelen,
van
die maatregelen weinig aan te trekken. Toen
personen meel in plaats van brood op de broodgebaksoorten voorloopig vastgesteld.
trent Duitsche en Fransche taal heeft ook nadoch nog geen 8 jaar oud zijn: 1 kaart q, beeigenaar
de
een gevorderd paard niet vrijwillig
mag
kaarten
verstrekt.
worden
staande uit: 6 bonnen voor zeep.
Het is eohter in de practijk gebleken, dat deze
deelen. "
te
van
wenschte
leveren,
van
10
1941
den
namen de marechaussee het,
Bij
schrijven
Juni
werd
waren,
de
rantsoenen te hoog
zoodat
bakkers
De aandacht wordt er. op gevestigd, dat voor
De geestelijke horizont wordt erdoor verengd
Voedselvoorziening drie weken geleden, in beslag. En toen de runvan
de
zijn
van
Directeur-Generaal
op
de
hun
klanten
gelegenheid
niet
de
in
deren, die ingevolgde de verplichte veelevering
het gemak van het publiek thans ook bepaalde in
vaststellend dat met het eigenlijke Zuid- bonnen
en,
ontvangst genomen bonnen weer een vol- mededeeling ontvangen, „dat de regeling inzake
7ijn
eieren,
voor
kaas
en
die
gedrukt
Nederland, met Vlaanderen het contact te zeer
doende hoeveelheid bloem en meel te betrekken. het verkrijgen van bloem tegen inlevering van rnoesten worden geleverd, evenmin werden afgeop de kaart „diversen" van de stellen a. en b.
broodbonnen geldt voor ieder, die kan aantoonen, staan, voerden tenslotte controleurs van den
In verband met het bovenstaande zijn de geteloor ging,
zelfs iets klein-Hollandsch. Ook de voorkomen. Deze kaart „diversen" bestaat verdat hij vóór de brooddistributie zelf brood placht Centralen Crisiscontróledienst drie dieren van
gewijzigd.
bakrantsoenen
mogelijkheden in economischen zin worden erdoor der uit de bonnen voor bloem, waarvoor vroeEen rantsoen gebak bevat in den vervolge te bakken". Geadviseerd werd, dat degenen, aan het bedrijf weg. Inmiddels bleken nog meer zaken
verminderd.
ger een aparte bloemkaart bestond, alsmede uit voor de hierna genoemde bakkerijproducten tel- wie de bloemverstrekking geweigerd werd, op- niet in orde, zoodat genoemde controleurs beDe bevolking eener grensstreek, behept met een aantal bonnen gemerkt met „reserve". De kens ten minste het daarachter geplaatste aan- nieuw afstempeling van hun broodkaarten bij den sloten het geheele bedrijf aan een uitgebreide
Plaatselijken Bureauhouder voor de Voedselvoorcontrole te onderwerpen.
tweetaligheid, wordt daardoor onbetwistbaar in met „reserve" gemerkte bonnen zullen worden tal grammen:
aanvragen.
zouden
ziening
Men verwachtte dat de bewoners, die reeds
koopen
aardappelen.
gram,
voor
het
van
beschuit
75
menig opzicht gehinderd. Het besef tot een be- aangewezen
eerder een dreigende houding hadden aangenopaalde natie of volk te behooren blijft minder
men, een en ander niet zonder verzet zouden
toelaten, zoodat de hulp van .de politie werd inVolkomen, men vermag zich nimmer geheel-en-al
zoodat wij thans een en ander slechts nog ieens geroepen. Daar ook de politie met zekere
mogete geven. Deze geesteshouding, die gemakkelijk tot
behoeven samen te vatten, om aldus een beeld to lijkheden rekening hield en bovendien het bedrijf
oppositie leidt, kan zelfs voor den vrede gevaargeven van de gemeentelijke zorg voor woninguit verscheidene onderdeelen bestond, welke tegelijk wezen. We zijn dus niet blind voor het nabouw in het afgeloopen jaar.
lijkertijd lhoesten worden gecontroleerd, werd
deelige.
Eigenlijk reeds van vóór Mei 1940 dateert de met een uitgebreide macht, bestaande uit tien
toe
ons
van voorschotten en bijdrabeschikbaarstelling
evenwel
rechtvaardigheid
gebiedt
De
marechaussee, een rijksveldwachter en een gevan
perdu
vooruitzien
ten behoeve van den bouw meenteveldwachter, assistentie verleend.
a
fonds
gen
door
wellicht
te geven, dat menig Limburger,
Toen
van groote gezinswoningen door de bouwvereemen het erf had betreden, verzocht men inzago
i.
meer vlotte dan degelijke talenkennis, carrière
niging „De Volkswoning", ook al verleende de van de administratie. Dit weigerden de bewoners,
heeft kunnen maken, dat hij daardoor een evenNiet voor niets neemt de dienst van Publieke
gemeente deze voorschotten en bijdragen eerst in maar toen werd opgetreden moesten zij er spoemin te onderschatten gemak van beweging en Werken zijn belangrijke plaats in het gemeenteJuni van het vorig jaar. Het betreft hier elf dig mee voor den dag komen. Het werd hun
name
de
Met
volkshuisvesin.
te
lijke huishouden
woningen in Versiliënbosch, waarvan zes aan de toen wel duidelijk, dat het pleit verloren was,
snel aanpassingsvermogen verkregen heeft. Al
zaak
een
van
dc
Lijsterstraat
gemeente
en vijf aan de Nachtegaalstraat: en ten einde den ambtenaren de vrije
ting
is
voor
iedere
eng nationalisme en nationale zelfoverschatting
hand te
cn zelfs zedewoningen aan de Heideveldweg in laten, verlieten zij het bedrijf.
sociale
voorts
negen
welke
aan
de
orde,
eerste
zijn hem doorgaans vreemd.
lijke belangen van het volk raakt, terwijl de
de woninggroep Heerenweg en vijftienenindeMeeBij het onderzoek dat vervolgens werd ingeNu was de situatie hier heel anders dan die in
Dr
stedenbouw
zenbroek,
met
den
ml. aan de Schandelerstraat
tezamen
volkshuisvestingsteld, werden vijf-en-twintig varkens, welke niet
Zuid-Afrika, waarover de schrijver in „NeerlanKuiperstraat. Op het oogenblik zijn deze 35 wozich in hun consequenties uitstrekken tot vrijwel
aanwezig mochten zijn, aangetroffen. Al deze
De
bijzonder
ningen reeds allen bewoond.
„Boeren"
het
heeft.
de
dia" het meer in
het geheele maatschappelijk leven. Immers,
dieren werden in beslag genomen en naar een
Belangrijk grooter zijn echter de aantallen slachthuis overgebracht. Tevens werd een hoeof hoe men de van herkomst Nederlandsche Zuid- toekomst van een stad is afhankelijk van vele en
woningen waarvoor later de voorschotten werveelheid van ongeveer 700 kg. graan, die niet in
Afrikaners ook noemen wil, missen den sterken verschillende vraagstukken. De economische toeden toegestaan. In Maart jl. werden ml. voorkomst, dc toekomst der bestaande bedrijven, de
voorraad mocht worden gehouden, in beslasteun van het groote stamvolk, dien de excenschotten verstrekt voor den bouw van 47 arbei- genomen.
komende situatie van de omgeving of het achtergroepen van het Nederlandsche volk, zelfs land, de te verwachten bevolkingsaanwas, de.
derswoningen in Eikenderveld door de Bouwvertrische
Even krachtig werd opgetreden
in het geval
n Noord-Frankrijk bfwel Fransch-Vlaanderen,
eeniging „Samenwerking", voor 32 arbeiderswelke
het
van een veehouder m Zuid-Holland,
eischen
verkeer zal gaan stellen, zijn
wiens veein
bouwvereenigins
s |ee ds
woningen te bouwen door de
boekje erg bleek te zijn geknoeid, waardoor
ondervinden. Dit komt tendeffle doordat ze bijvoorbeeld allen aspecten van eenzelfde prote
hij
arbeiderswoningen
en
25
„Heerlerheide"
zicll
voor
in ernstige mate de
moet de stad van vandaag zich voorverdenking op zich had «e°p taalkundig gebied particularistisch, con- bleem: Hoe
zijstraat van den Corisbergweg en aan bouwen door de womingbouwvereeniging „HeerAan
een
van
de
naaste toekomst?
fr u uleu ze slachtingen te hebben
servatief en koppig isoleerden, waardoor hun bereiden op de stad
de Kanaalstraat liggen de nieuw te bouwen lerbaan". Hierbij waren resp. 8, 12 en 13 "wol
eraaa
taal niet niet het algemeene Nederlandsch zich
0m zullrs in de toekomst onde
De
Woninggroep
woningen van
Heerlerbaan.
ningen voor groote gezinnen.
g ij' te maken,
besloot men tot vordering
grüsgeruite kleur geeft de nieuwbouw aan.
verder ontwikkelde, en, iets primitief blijvende,
te gaan. Hierop heeft de provinciale voedmei een der grootste
cultuurstaten concurreeren
selcommissans voor Zuid-Holland alle varkens,
meente Heerlen die eenige maanden geleden heeft
moest.
B eheel 117 stuks, namens de Nederlandscho
gehouden. Men zal zich herinneren hoe toen een
vv eehouderij-Centrale
k
Ook in grensstreeken, als de onze, zal de meeraantal enquêteurs den inwoners kwam vragen
overgenomen. Door de innaar allerlei bijzonderheden omtrent de bewoning
trekking van de varkenstoewijzing is dezen veetaligheid immer zekere moeilijkheid opleveren.
houder de mogelijkheid in de toekomst varkens
der huizen, zulks met de bedoeling eenig inzicht
Doch wij herinneren ons, dat de oudste taalte houden ontnomen.
te krijgen in den werkelijkcn toestand van dat
monumenten van het Nederlandsch, als de Wachoogenblik.
tendonksche Psalmen, de St. Servaaslegende van
Het resultaat van die enquête is nog niet geVeldeke,
van
Maar ook zonder de officieele gepubliceerd.
onbetwistbaar
Henric
even
van
gevens kan men gerust aannemen, dat een var.
Limburgschen als van Nederlandschen aard zijn.
de conclusies zal zijn, dat er gebrek aan woningen
Dit blijven bakens die voorkomen dat we den
is. De moeilijkheden bij het zoeken van een wokoers kunnen kwijtraken en, soms wat erg verwaarvan men regelmatig hoort, en de desning,
trouwd met vreemde culturen, ons innigste wezen
betreffende advertenties in de dagbladen spreker
WINTERHULP
vergeten.
duidelijk genoeg. Terloops zij daarbij echter opNEDERLAND
gemerkt, dat het constateeren van een dergelijke
het
tot
altijd
met
Zuid-Afribehoeft
te
leiden
nog
*>
situatie
niet
gevallen
In de woninggroep Eykenderveld komen nieuwe
Vermoedelijk zijn
Den Haag, no. 5553.
Itaansche inboorlingen bedoeld.
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Als bank der Winterhulp Nederland
zal blijven aanhouden, of slechts een tijdelijke i;
Ten aanzien van den woningbouw is het prois aangewezen de Kas-Vereen. N.V.
Hoe deze kwestie zich thans te Heerlen voor- Aan Kampstraat en Keekstraat komen de nieuw<
bleem al heel nauwkeurig gesteld. Hier immers doet, is zonder een uitgebreide studie van velr
woningen te Heerlerheide.
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SPORT

en SPEL
Promotie en degradatie

Miranda slaat Standaard op eigen veld
Pieus schakelt R.B.C.
K.E.V. brengt Heer de eerste
nederlaag

toe.

1—0

uit

SPORT IN HET KORT.

gesp.

Natioaale spring- en zwemkampioentchappen 1941.
Naar het
A.N.P. van den secretaris ven de technische commissie van den
Ned. Zwembond vernomen heeft, worden de nationale spring- en
swemkampioenschappen 1941 op 9 en 10 Augustus in 's-Gravenhage

o—ls

gehouden.

AFDEEUNG IV.
Pronotiecompetifie 2e kU«e.
3—4
Standaard—Miranda
0-1

R.B.C.—Plcua

Ie KI.Mc A.
Groen. Ster—Palemig
Sp. Erna»-'V.V.H.
W«b. Boys—R-K.O-N.S.

2e Klwse B.

»•

Re*. 2e lilmc C.
Palemig 2—Juli.». 2

DnitschUnd wint van Kroatië.
Ten aanschouwen van 40.000
toeschouwtra heeft te Ween en het Duitache voetbalelftal een s—l
overwinning op Kroatië behaald. Wel samen de gasten de leiding,
1-0 doch nog voor de rust maakte rechtsbuiten Lehner gelijk. In de
I—l tweede helft waren de Duitschera voortdurend sterker en voerden
geleidelijk den «tand op tot s—l.

KAMPIOENSCHAP
VAN NEDERLAND.

5—2
I—4

—

4-2 P.S.V.-V.S.V.
4-1

S.V.B.—Wilhelraina

4e KUmc B.
HeksenKerg—Bleijerb. 3

Be Quïck—A.D O.

AFDEEUNG I.

Een nieuw wereldrecord van 30 K.M.
De Argentijn Barra is et
Proaotiecompetitie 3» klasse.
Promotiecompetitie 2e kl«M«.
te Buenos Aires in geslaagd het wereldrecord op de 20 K-M., dat
R.K.K.V.C.—Sportieve Ster 1-3 ZF.C—KF.C.
2-0
sedert 19 April 1936 met 1 uur 4 min. 0.2 sec. op naam van Zabala
K.E.V—Heer
3-2
AFDEEUNG
11.
stond, met 27.1 sec. te verbeteren en dus te brengen op 1 uur
2—4
V«oIo«eke Boys—Viost
3 min. 33.1 sec.
Promotiecompetitie 2e kUwe.
Armada—M.V.V. 2
0-1
3—l
Overmaas C-V-V.
3e KliMe C.
—

'
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het einde maakt Leenen aan alle onzekerheid een S.V.N—Simpelveld
AFDEEUNG 111.
1-2
einde door het leder opnieuw achter Brinkman
Promoticcomperttic 2e k lease.
SdeKlaa* D.
te plaatsen, 2—4.
o—l
Schuttersveld—Hoensbroek I—4 Rigtersbleek—P.E.C.
Go Abead—Vttesse
2—2
F.C.H.—Geleen
1-3
0—1.
II,
ARMADA—M.V.V.
STANDEN BIJGEWERKT TOT EN MET ZONDAG 15 JUNI.
Onder leiding van scheidsrechter Geenen begint
de thuisclub met enkele aanvallen, die dood loo21—8
1
Htrtclel
5
7
1
9
1
3
3
11—10
ien op de hechte verdediging. Over links komen
P.S.V.
7
7
3
13—16
2
A.D.O.
3
de sterdragers los, maar Savelkoul vangt de
3
6
8-14
2
Be
7
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Quick
enkele zachte schoten. De bezoekers zetten de
3
3
4
7-12
V.S.V.
0
7
buitenspelval open en de Arraada-menschen zijn
KLASSE.
2e
PROMOTIBCOMPETITIE
gewillige slachtoffers. Een hard schot onder cl*
lat springt het veld in en dit is het eerste bewijs
Afdeeling I.
0
4
0
7-2
E.D.O.
2
2
dat Vrouwe Fortuna baar gunsten niet aan dr
4-6
2
0
2
Z.F.C.
3
1
thuisclub zal uitdeelen. De M.V.V.'ers forceeren
2
0
2-5
2
K.F.C.
3
1
enkele corners, die niets opleveren. Bij Armada
AMeeling 11.
wordt J. Tholen vervangen door Smeets. Vlak
0
4
0
10-1
Emm.
2
2
voor rust verknoeit Michiels de kans van den dac
2
0
5—7
2
1
Overman
3
door voor open doel naast te schieten. Rust o—o
2
5-»
2
3
0
1
C.V.V.
\a de thee komt de achterhoede der thuisclub
Afdeelir.g 111.
voor de vuurproef. Heftig vallen de bezoeker*
8
1
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P.E.C.
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2
aan en dwingen Armada de verdediging te ver8
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Vttesse
3
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1
sterken. De aanvallen van Grevenbicht zijn t«
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2
Rigtersbleek
3
6-10
6
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3
Go Ahead
3
onbesuisd. Als Smeets doorbreekt blijft hü staan
penalty
voor
en
om te wachten op het fluitsein
Afdeeling IV*
6
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4
weg is deze schitterende kans. Het gevaar van
Picus
8-3
4
0
0
2
Miranda
2
M.V.V. komt vooral van den snellen linksbuiten
4
4
1
0
Limburgia
3
2
hard
schot
die eenmaal fraai doorbreekt en een
3-7
0
1
2
R.B.C.
3
4
inzendt, dat Savelkoul klemvast heeft. Een schijn0
4-11
0
0
3
Standaard
3
baar 'ongevaarlijke aanval levert de bezoekers
3e Klasse.
succes op als Penders den bal over Savelkoul
0
0
4
7—4
K.E.V.
2
2
heentikt, o—l. De thuisclub zet thans alles op
9-5
0
1
4
Heer
3
2
4—5
den aanval en het achtertrio krijgt handen er
1
10
2
2
Sportieve Ster
0
0
3
0
4-10
voeten vol werk. Reupers en Pycke bij M.V.V
RK.K.V.C.
3
0
0
o—o
palemig
0
0
0
worden vervangen door Veenstra en W. Ksanen
Over rechts probeeren de Armada-lui de verde8-5
0
5
1
Vio«
3
2
diging te doorbreken en weer hebben ze pecl0
3
5—3
1
Gennep
2
1
I—o
als de bal in de lengte over de doellijn loopt,
0
0
1
1
2
M.V.V. 2
5—7
1
2
maar ze niet passeert. De bezoekers probeeren
3
0
2
Venlosche Boys
0
0
2—7
3
0
3
met vleugelspel de score te verhoogen, maar ook
Armada
hier faalt elke poging. Het einde komt met een
overwinning voor M.V.V. 11, al had Armada
zeker qua kansen
minstens een gelijk spel
VOETBAL
verdiend.
De uitslagfin van
Vofetbaltournooi te Bom.
den eersten tournooi-dag waren als volgt:
2e klasse.
Born—S.V.S., 1—0; Maurits--c.omb. Berg. 2—o:
Almania ll—Urmondia, s—l; Br-hten —Ohbicht
1-0.
in
MHEER.
Zondag j.I. hield de voetSeriewedgtrijden.
balclub M-F.C. alhier de aangekondigde seriewedstrijden. De uitslagen warén:
EMMA I—V.V.H. I 1—4.
Daar
le Bonde: Epen—Gulpen F.C.G. 3—l.
Palemig's lot ia gisteren op het Gr. SterEpen ongerechtigde spelers had werd deze wedterrein beslist. Mede door de overwinning
strijd ongeldig verklaard en is de uitslag 3—6.
van V.V.H. op Sp. Emma kunnen de rood-witWalram \"burg—Leonidas Wolder 2—o. Sibbe—
degradatiewedstrijden
ten het «pelen van
Gronsv. Boys o—2. S.V.G. Gulpen—Biesl. Boys
niet nveer ontgaan.
o—4. Eperbeide—Maarland 2—2 m. pen. I—2
2e Bonde Biesl. Boys—Gulpen F.C.G. I—o. Wolzijaan
deze
meet
af
aan
ontwikkelt
zich
Van
der
Boys—Walram 2—2 m. pen. I—o. Gronsveld
de een vlug spel. Emma geeft in 't veld geducht Maarland o—l.
party en is soms zelis de meerdere, maar het
Finale Wold. Boys—Maarland 3—l.
schieten is zwak. V.V.H. daarentegen laat zich,
Eereprijs: 2 voetballen: Wold. Boys. Ie prijs 1
wat schieten betreft, niet onbetuigd. Het eerste
Biesl. Boys;
voetbal: Maarland; 2e prijs 1 beker:
punt voor de bezoekers komt van den EromaBoys; 4e prijs lauwertak
Gronsv.
1
3e
beker:
prijs
baek Kerstjens, die den gladden bal niet goed Walram, Valkenburg; 5e prijs 1 medaille: Gulop zijn voet krijgt, zoodat het leer in eigen doel pen
F.C.G.
verdwijnt. o—l. Disco beantwoordt dit doelpunt
vlak hierop met een keurigen kanjer, die doel
ATHLETIEK
treft. I—l. in het veld gaat het spel gelijk op en
KRING MAASTRICHT.
B-ATHLETIEKDAG
om beurten zien we de mannen onder de lat in
keeren.
Op he« R.K.V.V.L.-terrein m de Bilaerbaan weid Zondag He
de weer om het zware leeren monster te
Sdhotanis
B-Athletiekdag
van de Kring Maastricht gehouden. De wedstrijd
moeilijk,
hetgeen
Dit gaat soms zeer
bijna aanhoudenden regen hetgeen op de prestaties
onder
plaata
vond
merkt als hij languit vallend misgrijpt naar een natuurlijk zijn ongunatigen
invloed deed gevoelen. De tijden op de
verhoogt
de
rust
Vóór
schot van Satijn. I—2.
loopnummers waren allemaal boven het normale, terwijl de werpHil den stand tot I—3.
nummers zich eeoigszins handhaafden. De «pringnummers. vooral
Na de hervatting dezelfde spelverhouding. verspringen en hink-stap-springen boekten goede re«tiltaten. hetgeen
Disco en Gielen probeeren 't terecht van veraf, xijn oorzaak zal vinden in de prachtige aanloop die óp het R.K.
doch Lendie vangt hedenmiddag zeer goed. Aan V-V.L--terrein aanwezig Is.
den overkant moet Schotnis eenige keeren
Hier volgens de uitslagen:
handelend optreden als Satijn en Hol persoonlijk
100 M.: 1. M. Jussen A.T.S.V. 116 sec.; 2. H. Langeslag B E.
voor doel zweven. Nadat Disco een corner heeft R.A. 11.6 sec.: 3. Rooijakkers A.V.O.N. 11.6 ser.
!00 M.: 1. M. Vrencken R.K.A.V.M. 24.» sec.; 2. M. Jussen
genomen, die niets opleverde, krijgt Hol een opgelegde kans van Warnars, die benut wordt. I—4. A.T.S.V. 25.1 aec.; 3. S. Schellings A.V.O.N.
<00 M.: 1. L. v. Wetering 56.S sec.; 2. Logister A.V.O.N. 56.9
Direct na den sec.; 3. Th. Rietbroek Wilskracht.
Groene Ster—Palemig 5—2.
800 M.l 1. J. Petlt A.V.O.N. 2 min. 17,6 stc.: 2. H. Hermans
aftrap ontstaat een gevaarlijke situatie voor het
ge- Wilskracht 2 min. 18 sec.; 3. P. HirSch A.T.S.V.
weet
het
De
bezoekers.
achterhoede
doel der
1500 M.: 1. Lataster A.V.O.N. 4 min. 36.2 sec.: 2. L. Meljera
vaar te keeren. Kort hierop geeft Kooien uit een
R.K.A.V.M. 4 min. 36.3 sec.; 3. W. Musson R.K.A.V.M.
kopstoot
met
een
Jr.
van
Voorzet
Hendriks
goede
3000
M.: 1. S. Petit A.V.O.N. 9 min. 56.4 sec.; 2. L. Meljers Jr.
is
echter
vreugde
Palemig de leiding o—l. Hun
9 min. 56.6 sec.; 3. H. Jacobi A.T.S.V.
R.K.A.V.M.
van korten duur. Bij een doorbraak van G. S. verHoogspringen: 1. L- Derlch» Swift 1.65 M-: 2. K- Vierkotter
het
leer
laat Kirchheim zijn goal, Tonnaard die
R.K.A.V.M. 1.50 M-: 3. N. Lemmens R K.A.V.M.
in zijn bezit heeft omspeelt hem en doelpunt I—l.
Verspringen: 1. H. Berkens R.KA.V.M. 6.45 M 2. J. Older.
Na eenige aanvallen weet Gibbels met_ een hard R.K.A.V.M. 6.30 M.: 3. N. Lemmens. R.K.A.V.M. 5.93 M.
Hink-stapspringen: 1. H. Bezkens R.K.A.V.M. 13.06 M-: 2. . .
schot, dat onder den vallenden Kirchheim in doel
Bij
Schelüngs
een
A.V.O.N. 12.01 M.; 3. H. Henoana Wilskracht 11.37 M.
verdwijnt, den stand op 2—l te brengen.
Polsstokhoogspringer: 1* K. Snijder® R.K.A.V.M. 2,85 M.; 2. I •
doorbraak zet Watroba het leer mooi voor doel. Ogg
R.K.A.V.M.; 3. N. Lemmens R.K.A.V.M.
De roodwitten zijn echter niet op bun post. Voor
Wissem R.K.A.V.M. 11.40 M.; 2. L. DeKogelstooten:
J.
de rust aanbreekt is Palemig in het offensief, rlchs Swift 11.171. M-:
3. H. Bezkens R.K.A.V.M. 10.72 M.
goals blijven echter uit.
Wissem R.K.A.V.M. 35.65 M.; 2. ten
Discuswerpen: 1. J.
Na de rust zien we hetzelfde spel als de eerste 45 Bruggencatt A.V. Maurita 34.40 M-: 3. L. Derlchs Swift 30,54 M.
Speerwerpen: 1. J.
minuten. Een hardzwoegend Palemig, waarvan de
Wissem R.K.A.V.M. 37.15 M.; 2. J. Petil
tegen de vijandelijke achter- A.V.O.N. 36.35 M-: 3. A. Pelzer A.T.S.V. 35.01 M.
echter
het
voorhoede
Kirchheim
4 maal 100 M. estafette: 1. R.K.A.V.M. I 48.! »ec.; 2. A.V.O.N.
hoede moet afleggen. Wanneer keeper
dat
meermalen
49, 2 ace.; 3. R.K. A.V-M- II 49,4 aec
hij
iets
verlaat,
eens
doel
weer
zijn
deed, kanjert Gibbels in het verlaten heiligdom
3—l. Een free-kick voor de rood-witten wordt
door Watroba over doel geschoten. Bu een worsteling voor bet G. S. doel verdwijnt het leer achhoop.
ter H. Schiffers 3—2. Palemig heeft nu weer
Eenige goede doorbraken volgen. Succes komt
echter aan de overzijde waar Tonnaard de Pal.
doelman, die zijn doel weer verlaten heeft, het
nakijken geeft 4—2. Wanneer Dobbelstem kort
hierop den stand op 5—2 brengt is het lot der
raadwitten beslist.
"

WIELRIJDEN

Bij de wielerkampioenschappen van
Astolii kampioen van Itetii.
Italië te Milaan, wist Astolfi door een overwinning op Bergomi
den titel in de sprint te veroveren. In beide ritten toonde zich
Astolfi veel Sterker dan rijn tegenstander. De achtervolging was
voor Fsusto Cippi. die na een uitstekenden wedstrijd Sapanetti
sloeg, terwijl Georgetti het stsyerkampioenachap veroverde.
—

*

.

STANDAARD—MIRANDA 3—4.
Direct ontwikkelt zich een snel spel, waarbij de
gladheid van het terrein de spelers nogul parten
speelt Standaard ontplooit het meeste initiatief en
als back Vinken in het nauw gebracht wordt, kopt
hü in eigen doel. I—o. Na eemge goede snelle
open aanvallen van Miranda, welke geen resultaat opleveren, komt Standaard weer opzetten,
waarbij Cortenraede een goede kans krijgt, doch
Haanakker red. Standaard blijft aandringen en
na goed combineeren scoort spil Coenen met een
pracht schot 2—o. Langzamerhand zien we Miranda sterker worden, hetgeen tenslotte overgaat in
een fel offensief. Jongen gelukt het ten slotte met
een kopbal den stand tot 2—l te reduceeren.
Steeds beter vlot het aanvalsspel bij Miranda,
doch wij ien Laeven tweemaal achter elkaar opgelegde kansen missen. Zelfs een vrije trap kan
Miranda niet den gelijkmaker bezorgen, zoodat
rust ingaat met 2—l.
De tweede helft zwerft Miranda direct voor 't
Standaard-doel, en met veel kunst- en vliegwerk
komt zij ongeschonden uit den strijd. Hierna raakt
het spel meer verdeeld en krijgt Cortenraede een
aardige kans, doch de toestormende Vincken redt
op het nippertje. Goed combineerend trekt Miranda dan ten aanval en als Jongen hard tegen den
paal kanjert, deponeert Steinfeld den terugspringenden bal in 't doel. Behoudens enkele zwakke
standaard-aanvallen blijft Miranda den toon aangeven, waarna Nacken dan 2—3 scoort. Standaard
zet dan alles op den aanval, doch Jongen toont
rieh onverbiddelijk en keert diverse lastige ballen.
Miranda werkt zich dan los en krijgt het St.-doel
een paar gevaarlijke momenten te beleven, doch
het spel wordt te kort gehouden. Uit een snellen
aanval der thuisclub scoort Cortenrade dan plotseling 3—3. Dit is het sein voor Miranda om er
nog een schepje op te doen, waarna Standaard
niets meer heeft in te brengen. Wel tracht rrten
door stug verdedigen den stand te behouden, doch
Nacken maakt aan deze illusie een einde dOor den
eindstand op 4—3 te brengen.
Als dhr. TonR-K-K.V.C.—Sport Ster. I—3.
naer om kwart over 2 het beginsigpaal gaf, verscheen KVC met 3 en Sport. Ster met 1 invaller.
Onmiddellijk komt de thuisclub flink opzetten en
begint een ware belegering der Sport. Ster-veste
zonder bet evenwel verder dan een paar hoekschoppen te brengen. De bezoekers ondernemen
af en toe een snellen uitval, waarbij de midvoor
na een kwartier spelen van een blunder der ach—

terhoede profiteert om de leiding te nemen. De
rest der eerste helft speelt zich hoofdzakelijk voor
het doel-der bezoekers af, doch het pechduivettje
achtervolgt de thuisclub en het leer wil maar niet
de palen.

D« tweede helft geeft hetzelfde spelbeeld te
aanschouwen, een voortdurend overwicht der
thuisclub, waarin niet te missen kansen op de
onmogelijkste wtjze om zeep gebracht worden.
Snelle uitvallen der Ster-dragers, waarbij éénmaal
de midvoor en ééns de linksbuiten Schillings laten
visschen en dan in dé laatste minuut eindelijk
Bemelen die een dot van een kans benut om de eer
te redden.

Reeds in de eerste
K.E.V. I—Heer I 3—2.
prachtkans, die gemist
minuut krijgt KEV eenHeer
en als H. Kapel de
wordt. KEV overspeelt
bal krijgt, geeft hij met een hard schot via de paal
zijn club de leiding I—o. De KEV voorhoede,
goed gesteund door haar halflinie met J. Reinin#
aan 't hoofd, neemt het Heer-doel onder schot. Bij
—

een snelle aanval der gastheeren geeft A. Schiffer
het leer naar den vrystagnden H. Hoffmann, die

met een keurig onhoudbaar schot KEV een 2—o
voorsprong bezorgt. De Heer-aanvallen, minder
KbV-dein getal, stranden meestal op de hechte
H.
fensie. Als KEV weer ten aanval trekt, geeft het
reaal
de
voor
derde
Heer-keeper
de
Kreuze
nakijken 3—o. De thuisclub blijft het beste van
het spel behouden met gevolg dat A. Schiffer nog
een puntje aan de score toevoegt. De scheidsrechter annuleert dit doelpunt echter. Vlak voor de
rust een snelle Heer-doorbraak en Beckers reduceert de achterstand tot 3—l.
Direct na de hervatting van 't spel treedt Heer
overrompelend op en met succes. Als Beckers een
kans Inrijgt is het 3—2. Door dit doelpunt wordt
de spanning uitermate verhoogd. Heer is nu het
meest in den aanval, mede dank zij het verdedigend spel van KEV. We denken Heer gelijk te
zien maken, wanneer de rechtsbuiten vrij voor
Bloemink komt en dan huizenhoog overknalt. KE
Vs aanvallen zijn zeer gevaarlijk, maar de Heerdefensie heeft er 'n goed oog in. Aan den anderen
kant krijgt Heer een vrije trap te nemen, die door
r. d. Boorn keihard buiten bereik van den keeper
in de bovenhoek geschoten wordt, op het beslissende nioment duikt J. Reining als reddende engel
op door het leer uit bet doel te koppen. De Heervoorhoede krijgt nog een tweetal fraaie kansen,
die om zeep gebracht worden. Enkele corners op
het doel der bezoekers leveren KEV niets op.
De
Naarmate bet einde nadert stijgt de spanning.
KEV-defensie toont zich nog eens van haar beste
tijde, vooral keeper Bloemink, waarna bet eindsignaal de KEV overwinning tot een feit maakte.
Aanvankelijk
Venlosehe Boys—Viost, 2—4.
■wogen parttfen tegen elkaar op, doch geleidelijk
Op ongekwamen de gasten in de meerderheid.door
de belooflijke wflie worden enkele kansen
Brinkman in
zoekers gemist, terwijl doelman
te klagen heeft Bij
liet Boys-doel niet QVer geluk krijgt
de rechtsbuieen fier vele Viost-aanvallen
dag als hij
den
ten der bezoekers de kans van
echter nog
weet
Hij
alleen voor open doel komt.
naast te schieten. Met dubbel blanken stand
treedt de rust in, o—o.0—0.
De tweede helft is nauwelijks vyf minuten oua
als de thuisclub een snelle aanval opzet welke
voor
door links wordt geleid. Vroeraen zet scherp
Boekvan
doel en de toestormende rechtsbinnen
holdt kogelt onhoudbaar in, I—o. Ongeveer een
succes
kwartier later hebben de Boys opnieuw
den
bal
goed
over
Bors
rechts
ats bij een aanval
opBoekholdt
en
van
brengt
veor den doelraond
Een
benut,
2-0.
onberispelijk
kans
deze
nieuw

Examens
BISSCHOPPELIJK COLLEGE „ST. JOZEF”
SITTARD
Eindexamen H.M.S., 3 j. c.
By het op 13 en 14 Juni, ten overslaan va<n de
gecommiteerden, de heeren F. A. L. M. eneken
te Sittard en J. A. Godding, directeur van de
Mididenstandsbaok te Sittard, afenomen eindexamens der Middelbare Handelsdagsohool, 3-jarige
cursus, slaagden 13 van de 15 candidaten, namelijk J: H. Baggen, Hoensbroek; J. M. H. Bailtis,
Meersen; S. J. Roesten, Scfhinnen; J. W, Boesten, Oirsbeeik; H. A. J. Gielen, Holtum-Born; R.
J. Godding, Sittard; A. G. G. van Hilten, Geleên;
H. J. Jaspers, Obbiobt; L. H. J. A. Keijsers, Sittard; N. L. Kent«ens, Suste rem; M. ,T. M. Peters,
Haensbroek; H. C. J. van de Rijdt, Sittard en P.
J. A. Roodbeen, Maastricht.
Aan de R.K. Kwee-kschool
Examen L-O.
voor Onderwijzeressen, aan het Bekkervcld te
Heerlen slaagden voor de acte L.O- de dames:
L. Gronensehild, Schaesberg; L. Heere, Heerlen; M. Tli. La fleur. Treebeek; M. Schobben,
Heerlen; F. Stijns, Heerlen.
—

-

—

veiligheid Palemig
de dupe.
-

SCHIETPARTIJ TE LEIDSCHENDAM
Op 16 November van het vorige jaar -werd
Lektechend'am in den laten avond in beroering
gebracht door een aantal sdhoten, diie bleken
DE

te zijn gelost op de woningen van den beer do
Regt, den gemeenteardhitect, en vam den heer
Banning, den kort te voren geins.fca.l Jeerde>n bur-

gemeester, waar vensterruiten -werden vernield
en schade aan meubilair werd toegebracht. Na
een uitgebreid onderzoek kon de dader, de 27jarige winkelbediende W. A. M. K. uit Leidsohendam worden aangehouden. Donderdag had hij
zich voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden. Verdaöbte gaf toe de schoten gelost te hebben. Aanleiding hiertoe was bet feit, dat de heer
de Regt, in gezelschap van den burgemeester,
vroeger op den avond aanmerking had gemaakt
op de verduistering in de naak, waar verdachte
werkzaam was. Verdachte kon dit niet verkroppen, hvj dronk eentige borrels en ging toen naar
huis, waar hij een revolver haalde. Hiermede
ging hij naar de genoemde huizen en loste de
schoten.
De Officier van Justitie was van meening dat
bet gehier een volstrekte geringschatting van
vaar voor het leven der bewoners aanwezig is
en louter toeval dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Wat hier is gebeurd gaat op het punt van
Een strenge
vernieling alle perken te huiten.
straf is hier op zijn plaats, en daarom efeóhte
hij een jaar gevangenisstraf.
De verdediger drong aan op een opleggen van
een geldboete, of een gevangenisstraf gelijk aan
de preventieve hechtenis.
De uitspraak werd bepaald op 24 Juni a-s.
,

t

—

V.V.H.

RECHTSZAKEN

—

„

Sp. Ster klopt R.K.K.V.C. en is nog
niet verloren.
Met Venl. Boys, dat met 4—2 van f'ios
verloor, staat het slechter.
Armada's kansen door een I—o1 —0 nederlaag tegen M.V.V. 2 verkeken.

tusschen

met

Uitslagen van Zondag 15 Juni

ONDERWIJS
Een jong meester in de
rechten

MUZIEK
Groot succes van Eduard van
Beinum in Duitschland
Eduard van Beinum, de dirigent van het Concertgebouworkest, heeft op 12 Juni in Dresden
een concert van de Dresdener Philharmonie gedirigeerd, dat buitengewoon goed door publiek
en pers is ontvangen.
De muziekcriticus van het blad Freiheiiskampi
bijv. noemt van Beinum een typische dirigentenpersoonlijkheid, r"n kunstenaar, die van het eerste tikje af den toehoorder verovert. Hij looft de
soepele hand van den dirigent en de frischheid
en warmte van zijn expressie. Over de weergave
van Bruckner's Zevende Symphonie schrijft do
recensent van de Freiheitskampf woordelijk:
„Met diepe zielsovergave breidde van Beinum den
gedachlichtenden glans en de verhevenheid van zijn
toeten uit het werk van Bruckner uit voor
hoorders. Zijn uiterst boeiende, waarlijk snggestief werkende dirigeerbewegingen haalden uit t
orkest een maximum van expressie en bereikten
overweldigende climaxen. De bijval aan het slot
nam stormachtige vormen aan".

—
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NOG NIET MEERDERJARIG
EEN GEBOREN STUDENT.
's-Gravenhage, 13 Juni. —Een simpêle naam op
de lijst van geslaagden voor het doctoraal rechtswetenschappen aan de Utrechtsehe Universiteit:

BURGERLIJKE STANDEN
ROERMOND.

Opga\e van 6 lot en met 12 Juni 1941.
GEBOREN: Nicolaas J. H, z. van L- W. Driehuis-van de Ven; Maria Th. M, d. van J. W. HSliepen-I.ytgens; Martina G. M., d. van H. H. van
D. Verloop, En er zou geen enkele aanleiding zijn Herten-Pollaert; Francisous H. A„ z. van H. H.
om aan dezen nieuwen meester in de rechten meer H»nno-<van Bergen; Mathilda W. C. M., d. van
aandacht te schenken dan aan den examenuitslag, G. R. M. Verhoeden-Kleijn; Hufoertus M. G.. z. van
ware het niet, dat bij dit doctoraat

e*ainen toch

al iets bijzonders te vermelden valt.
Mr. D. Verloop is nl. eerst op 8 Januari 19ii
geboren en heeft dus voor dat hij meerderjarig
een prestatie,
werd den meesterstitel behaald,
en aan de
welke slechts hoogst zelden voorkomt
is dan
is.
Het
unicum
een
Utrechtsche academie
ook interessant den korten leertijd van den 20jarisen meester in de rechten na te gaan. Reeds
oo de lagere en later nn de middelbare school
blonk de heer Verloop uit door zijn sfudiecapaciteiten. De scholier Verloor), die aanvankelijk op de
geH.B.S. was, voelde zieh halverwege dr7#» studie voldron"en verder de gymnasiale opleiding te naar
pen. Np snronir van de derde klasse H.B.S.
k"" met Succesdeworde viifde klasse
zode
heer Verloop in
den «ema-"kt, omdnt
kennis in
de
onthrekende
..even"
mervaeantïe
Grieksch en Lati"n. noorlis om de vijfde _klasse
opweken t'ids dus, in
gvmnasium.
verloop
n"d
de
heer
werd
nam NauweHiVs IR i*ar
; n
eeschreven als student in de rechtswéténschapnen aan de rtrecMsehe Universiteit en nog geen
vier jaar later verliet hii de n'-ndemic al weer met
Tiin meesterstitel in ziin zak. Wie nu denkt, dat Mr.
Verloop nu niets anders beeft cedaan dan hard
blokken, heeft hef mis. Hij had een zeer r?root
aandeel in het sociëteitsleven en werd een uitstekend cornsüd. die onder meer als ah f"~tis van het
werk
schmkgezelschpn „Lasker"
heeft verricht. De sport vond bovendien in hem
en met name als uitstekend
een trouw
zéiler wist hii in wedstrijden ver schiller de sucEn oassant haalde Mr. Verloop
cessen te
het nractiikdioloma boekhouden, omdat hi.i het
af te
nutti* v«\nd later ook een en ander daarvan
weten Het stndeeren zit den jongen meester zoo
in bef bloed dat hij ér niet aan denkt thans reeds
een «laats t* ro*i-en in de maatsehapnij. Voor'loopic gaat M". Verloop economie stndeercn en
als dat even vlot verloopt als zün studie rechtswetenschannen, zal hii verder zien. Over de toekomst maakt de jonge meester zich thans nog geen
.

Z.

M. P, H.

van W. G. Schout en- Geurts; Herwtrikus W. G.,
z. van J. G. Hanssen-Becks.
ONDERTROUWD: W. H. Evers te Hurnsel rn
J. M. E. Nou wen, alhier; M. Jaarsveld en. A. do
Weerdt, beiden alhier; H. J. H. Claessen en E.
J. H. Langenhoff, beiden alhier; W. H. Pubben,
alhier en M. M. Weber te Rotterdam; W. H. H.
de Wilde, alhier en M. H. Woliers te Venlo.
GEHUWD: H. W. J. M. Theunissen en M. E. .1.
Baijmann, beiden alhier; J. H. Griens te Echt en
C. M. C. Stakenborg, alhier; A. J. Cox te Melick
c.a. en M. S. Kndben, alhier; H. Dörenberg en
A. C. Wejjtjens, beiden alhier; H. F. A. Geenen
en E. H. L. van der Biet, beiden alhier.
OVERLEDEN: E. J. Swierstra, m., oud 34 jaren, edhtg. van A. Th. van Munster; P. H. Brackenie, m., oud 93 jaran, wedn. van M. E. Janssens;
C. M. J. Mostart, oud 60 jaren, z. van A. H. Mostart. oud 60 jaren, i. van A. 11. Mostart-Vleugels;
F. A. Krijnen, m.. oud f.9 jaren, echtg. van- H. C.
Goulen: M. M. C. Vossen, vr., oud 59 Jaren, echtge.
van C. H. Joosten; H. G. M. Nijssen, owï 3 maanden, z. van L. M. Niissen-Strijbos; H. J. M. H.
Drehmanns, m., oud 58 jaren, ech+g. van A. M. I.
J. Schoolmeesters.

RADIO-PROGRAMMA
DINSDAG 17 JUNI 1941.

HILVPRSUM I. 415.5 M.
6.45 Gramofoonmu;iek. 6.50 Ochtendgymnastiek- 7,00 Gramofoonmuiiek. 7.45 Ochtendgymnastiek. 8,00 B-N-O.: Nieuwsberichten. 4.15
Schriltlexfng en meditatie. (Voorbereid door de Christelijke Radio
Stichting). 8.25 Gramofoonmuxiek. (9.15-9.25 Voor de huisvrouw).
11,00 Declamatie. 11,20 Pianovoordracht en gramofoonmuxiek. 12.00
Mucetteorkest ~Les Gars de Pari»". 12.25 Het kwartier van den
Arbeid. 12.40 Almanak. 12,45 8.N.0.: Nieows- en economisch,
Sprankeberichten. 1.00 Zang met pianobegeleiding en gr.pl 1.30
3.30
Planovoordracht.
3.00
Gramofoonmuxiek.
lende middagklanken.
4.00 Cyclua: Ona Geloof en ona Werk. (Voorbereid door het Vrijx.
en soliste. 4.*5 Sport en
zorgen.
Prot, Kerkcomité). 4,20 Schrammelkwartet
Nieuws-, economische en beursspel voor de jeugd. 5.15 8.N.0.:
Balogh. 6.00 De Lichte Toets. 6,45
berichten. 5.30 Ensemble Bandi
7,00 8.N.0.: Vragen van den dag.
Causerie: ..Ons Planetarium
7,15 Het Aerdenhoutsch Vrouwenkoor, solisten en Otoroepstrljkor1,30
kest. 8.00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.15 Spiegel van den dag.
Gevarieerd programma. 9,15 Gramofoonmuxiek. 9.30 Berichten (Enflelsch). 9.45 Politiek weekpraatje (opn.). 10,00—10.15 8.N.0.: Engelsche uitzending: Economic News from Holland.
HILVERSUM 11. 301.5 M.
6.45 Gramofoonnuziek. 6,50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofeonravxlrk. 7,45 Ochtendgymnastiek. 8,00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.J5
Gramofoonmuxiek. 10,40 Declamatie. 11.00 Amabile-aextet en gramofoonmuxiek. 12.00 Berichten. 12.15 Ramblers. 12,45 8.&0.t Nieuwsen economische berichten. 1,00 Orgelconcert. 1.30 Gramofoonmtizlek.
3,30 Voor de zieken. 4,00 De Goldbergvariaties van Joh. Seb. Bach.
causerie met gramofoonmuxiek. 4.45 Gramofoonmuxiek. 5.15 B.N O.:
Nieuvs-, economisdii en beursberichten. 5.30 Omroep-Harmonie-Orkeat.
6.10 Gramofoonmuxiek. 6.30 U hebt 't gehad op de lagere
overwin*. V*»l Birte Ove-P.«r.«
6,45 De Jeugdsporclub. 7.00 8.N.0.i Vragen van den dag.
vlak
school.
op
Kist
de
»uga|»« Cor
htelen
prestatie door op dé 50 meter
voor
op dé volgende 50 metér act 7,15 Gramofoonmuxiek. 7,45 Sport en lichamelijke opvoeding
!«ge
Soarensen
waardoor
*
te bliiven.
8,00 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.15 Gramofoonmuxieklon
de
vrouw.
voorsprong
inhalen
de
Nederlandache
en
geringe inspanning
9.40
Nederland voedt zichzelf.
Ragnbild
Qramofoonmuxiek.
Radiotooneel.
Hveger
g*ven.
kon
bad
9.£5
leiding
dus
haar land zelfs d«
overwinning té verrekerea. Toen de halve Productieslag 1941. 9.55 Avondwijding (Voorbereid door het Vrij*.
éés klem* opgave op de
10.00 8.N.0.: Nieuwsberichten. Sluiting.
afstand afgelegd was stónd hét teeds v»»t. dst Denemarken ging Prot. Kerkeoitoité).
winnen. P* tweede helft was ee» getrouwe copy van de eerste.
De uitslagen luidden:
100 meter rugslag: 1. Cor Kint I min. M,4 sec.; 2. Grete Tilda
Joergensen 1 ei ia. 15,2 sec.; 3. Birte Ove-Petersen 1 min. 15.3 sec.
200 meter schoolslag: 1. Inge Soerensen 2 min. 5» sec. (nieuw
WoensDeensch record): 2. Jopie «Vaelberg 3 min. 0.2 sec.
Veilingver. „Sittard en Omstreken".
100 metér borstcravl: 1. Raghild Hveger 1 min. 6.4 sec.; 2. Alie dagmiddag a.s. om 4 uur. zal de eerste veiling
Stjjl 1 min. 7.8 sec.: 3. Kirsten Ove-Petersen 1 min. 9.2 sec.
plaats hebben. Gedurende het kersenseizoen zal
6 maai 50 meter estafette: 1, Denemarken 3 min. 33.3 sec.: 2. Negeveild worden des Maandags om 6 uur nam. en
derlsnd 3 min. 34,6 sec.
en
namiddag.
.

Ned. zwemsters in Denemarken

Geen revanche

Schuttersveld —Hoensbroek I—4.

—

op

3e klasse.

Prestatie onzer landgenooten bleven beneden

Hoéptbroek

de verwachtingen

nam spoedig de leiding toen de middenvoor over
den uitgeloopen Schuttersveld-doelman inschoot
won weer
0 1. Dezelfde speler bracht uit een hoekschop den
net
vóór.
het
kon
rust
verslaggever.)
stand op o—2. Schuttersveld
Kopenhagen. H Juni. (Van een specimen
niet viijden. Rust o—2.
tegen da IW«wemsterv
oj)f
Hot hmtte treffen v.»
Na de hervatting bleef Hoensbroek gevaarlijker
Vrijdagavond ,1»« 1»
vond
te.jcwtandster,
onsche
en de linksbinnen had spoedig succes toen hij
Kop.nhagen-CMerbro. De
..idraetsparkesa Svoesunehall" i»
net schoot
beantwoordde, met sas de
der den vallenden doelman 4oor in hetden
prestaties van os« landgenoot»
bal niet
geveatlgd. dat de
Toen de Schuttersveld-doelman
v«wachtingen» deze hadden de hoop
doelvierde
het
zon worden voor de
de
middenvoor
klemvast had kon
laatste avond een volledige revanche
wee
punt fabriceeren o—'-4. Tegen het einde scoorde
véle geledes nederlagen in deze
het uiterste
zij
een
teOfschoon
opdringen
algemeen
hebben echter teleurgesteld.
Schuttersveld na een
prefatie. van da
de
niet
het
hebben,
gelukte
gegeven
genpunt I—4.
Deensche jwemater» te overtreffen.
of
een
10
minuut
F. C. H.—Geleen I—3.
Na
-«wisningen terugSlecht, Cor Kint kan op v„r overtuiger.de
opent Geleen de score door den voet van Hendriks
D
h te
dan
haar
te
beter
z»«
Zij heeft getoond veel
in vorm
o—l. Geleen blijft goed aanvallen en weet telkens zien.
b*Ut
bériW
was
hedenavond
sundsters. Jopie Waalberg
zeer gevaarlijke kansen te scheppen. In een de- dan de vorige malen. Zij maakte dan ook een e er
•
schosWig onder de 3■ misuM* U
zer vinnige doorbraken scort Strijtdonk no. 2. het haar niet gelukte de 200
SoeInge
wis
Daarentegen
o—2. F.C.H. wist dan een doelpunt te voor- zwemmen. Er ontmaken 0.2 sec. aantegelijkertijd
daarmede
en
blijven
«e
komen doordat de paal keert. Het spel vervalt rensen wel onder de 3 minuten
het
dan door een heen en weergetrap. Om beurten haar Deensche recird te verbeuren
tegen Bsgahildl "J
H«J«. Dé
kanaloo.
Stijl
Alie
bleaf
sec.
Ook
verschijnt men voor eikaars doelen, maar geen
and
W«t>Duitsch
in
landgenoete
pn,e
waarmee
prachtige eindspurt
der ploegen weet te scoren. Enkele corners aan zulke mooie successen geboekt heeft, bracht baar dit keer niet de
leveren geen standsverandermg op. gewenschte overwinning. Op de 6 *..1 50 meter estafette. welké
misverstand in de achterhoede bezorgt ie tegen- weerszijden
zien we een op en neer dei- toen oog overblsof om tenslotte toch nog met 50 pCt. overwlnologoi
hervatting
Naude
tegenpunt,
Na
2—l.
verdiende
partij bet eerste
der bezoekers scoort te eindigen, werd den Nederla#4scten zwemsters de overwinmng
een
doorbraak
Bij
juiopnieuw
spel
nend
we'ijks vijf minuten later kan Viost
ér
inspanden.
o—3. F.C.H. niet peflund. Ofschoon alle drie zich
doelpunt.
Helden het derde
chen als wederom de verdediains der thuisclub van
meiajes roo fioad. dat vart eenNederhet
offensief.
Deensche
in
v»n
prestaties
en
meer
de
zij
komt
weert zich
De Deewche
een handje helpt, £-2. Een snelle Viost-aanva!
fletn ©ogenblik aprake wat.
weet ten slotte in een strubbeling landsche overwinning
schot
beKleyntjens
goed
met
een
een
raïSemw
rwfteode
nummer
door
Kunt*el?ers
den
ook
dit
*p
wordt
rwemater: bekaai
het lepr in doel te wurmen I—3.
•Wen dat doel treft, 2—3. Twee minuten vóór

Alleen Cor Kint

—

den laatsten dag
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MARKTBERICHTEN

—

V.'VJags om 4 uur
des Woensdags
Het fruit moet telkens een uur voor den aanvang

Zooals reeds bekend keer en de NederUodacbe zwemster»
morgen naar Nederland terug. Zij hebbes een prachtige week
achter den mg en zullen pooit vergeten, hoe *4 door de
Denen ontvangen rijn. Mogelijk sa] een herhaling van deze
tour eind Juli mogelijk zijn. Pan viert namelijk de stad
Aarhuu» haar 500 jarig bestaan. In het kader van de feestelijkheden is bet de bedoeling weer eenige Nederlandschzwemsters alt te noodigen. De feesten hebben plaats van
29 Juli tot 4 Augustus.

der veiling aangevoerd zijn.

VJ3NLOSCHE VEILINGVEREENIGING.
Veiling van 13 Juni 1941.
Aardappelen, eerstelingen 33—4 a; Asperges I 75; id. II GO; Bloemkool 10.50—14; Erwten, peulen 82.50—86.10; Peen
bos 10.40—13; id. wasch 19.60—21.10; Paapstelen
3.60—4; Rabarber 6; Padijs 1.60; Schelk 15; Selderie 85; Sla 0.60—2.20: Soepgroen 2.20—3.50;
Spinazie 2—5.20; Komkommers A 12; id. B 9;
—

Evenals de Néderlandseh* zwemster* voor bfis vertrek met pas
en viavoßoellijlweieii raten, zit Ragnhfld Hveger tha»s voor de»
zelfde moeilijkheden. Het staat dan ook vast dat de Deensehe roema'
ster niet samen met de Nederlandsche zwemsters naar Nederland
komen, zoo spoedig mogelijk echter zal de wereldrecordhcudster naar
ons 'a—< vertrek'.en.
*

id. C 6; Tomaten A, B en C 40; Aardbeien 223—•
246; Perziken 17—23.

