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Kiev
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Opmarsch

Uit het hoofdkwartier van den Führer meldt het opperbevel der

Weermacht
hei Oostelijk front is de Stalinlinie op al le beslissende plaatsen in een moedigen aanval
doorbroken. De uit Moldavië oprukkende Duitsch-Roemeensche legers hebben de vijand over
een breed front teruggeslagen tot over den Dnjestr. Van Galicië uit achtervolgen Duitsch-

..Aan

Slowaaksch-Hongaarsche troepen den vluchtenden vijand. len noordoosten van den Dnjestr
staan Duitsche troepen tot voor Kiev. Ten Noorden van de Pripet-moerassen is de krachtig
versterkte linie aan den Dnjepr genomen. Daar mede is het centrum van ons aanvalsfront verlegd tot 200 kilometer ten Oosten van Minsk. Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen zich
ontbindingsverschijnselen voor. Witebsk bevindt zich sedert 11 Juli in onze handen. Ten Oosten
van het Peipusmeer rukken Duitsche gepantser de afdeelingen naar St. Petersburg op.
Onze luchtmacht heeft door vernieling van het vijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu
reeds iedere verdere mogelijkheid tot het ondernemen van een tegenoffensief in groote stijl
ontnomen. De aanvoeren, die noodzakelijk zijn voor de voortzetting der operaties van onze
gepantserde afdeelingen, hebben inmiddels de vroegere Stalinlinie bereikt".
—

—

De oorlog tegen Engeland
Het opperbevel der weermacht
nog med-e d.d. 13 Juli:

Oosten

Noord-Afrika

deelt voorts

is «en nachtelijke

Britsche

van het Peipusmeer rechtstreeks be-

veroorzaakt in munitievoorraden bij Mersa Matroeh. Zij hebben te Tobroek batterijen van het
afweergeschut tot zwijgen gebracht en munitievoorraden vernield.
In den strijd tegen de Britsche scheepvaart
heeft de luchtmacht in den afgeloopen nacht voor
de Z.0.-kust van Engeland een vrachtschip van
4000 ton vernietigd. Gevechtsvliegtuigen hebben
havenwerken aan den mond van de Theems cn in
het Zuidwesten van Engeland gebombardeerd.
Aan de Kanaalkust zijn gisteren drie vijandelijke

commandant meer dan 200.000 ton scheepsrui'mte vernietigd.

ZUINIGHEID MET GAS
EN ELECTRICITEIT IS EEN
NATIONALE PLICHT
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men.

•
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DER

HetJuchtwapen

der
Berlijn, 12 Juli (DNB).
Sowjets heeft op 11 Juli 188 \hegtuigen verloren,
waarvan 163 in luchtgevechten en door afweergeschut. De rest werd op den grond vernield.
Het Duitsche luchtBerlijn, 13 Juli (DNB).
verSowjet-vliegtuigen
wapen heeft gisteren 147
nietigd, naar het DNB verneemt. Daarvan werden
oy op
er 88 in luchtgevechten neergeschoten
bedroeden grond vernield. De Duitsche verliezen
gen negen toestellen.
met
DE STRIJD TEGEN HET BOLSJEWISME.
Het Duitsche luchtwapen steunde gisteren
lJl|lthet
van
s "^raven h a ge, 13 Juli.
sterke strijdkrachten de doorbraak
De Duitsche Arbeidssche leger door de Stalin-linie. Alleen reeds rond- dienst
i'
heeft hedenmiddag op Houtrust een groote
sowvliegtuigen
fjïl Smolensk hebben Duitsche
betooging gehouden waaraan werd deelgenomen
s *00 vrachtauto's, verscheiden transporttrr.";
r
man alsmede 100 meisjes van
iw£^Ieer Arbeidsdienst.
cn 34 stukken geschut vernietigd. Deze uen Duitschen
Het geheel stond ones
z'j zonder verliezen voor het Duitsche
]uchi«'
der leiding van Obers tarbeitsfiihrer BcUimann.
twapen nvolbracht.
.
Op de eene tribune hadden plaats genomen de
BENZINETRANSPORTEN VERNIELD.
rijkscommissaris, rijksminister Seyss Inquart, de
1 <DNB).
Duitsche gevechts- bevelhebber der weermacht in Nederland, genevliegtuigen
Minsk op de b en ,..°P 11 Ju 'i ten Oosten van raal der \liegers Christiansen, de commissarisnaar Smolensk een uit ü8 generaal
voor
tankwagens bestno
bijzondere
aangelegenheden,
n benzinetransporttrein ver- Schmidt, de Oberts
nield, zoo
u
SS- und Polizeituehrer, SS
l DNB van bevoegde zijde, Gruppenfuehrer
Ruim drie kwar»
Rauter, en vele andere vertegendaarbij in vlammen o
£ liter benzine gingen
woordigers van Staat, weermacht en partij. Van
Duitsche gevechtsvliegtuig vernielde sisw
zijde waren aanwezig de commaneen belangrijke brug Nederlandsche
over de Dnjestr en
den
Ned. Arbeidsdienst, Breunese, de
van
dant
nlede den ln dczen
sector uiteengedreven Sow£!}f
der N.5.8., ir. A. A. Mussert en de leider
leider
Jettroepen
den
terugtocht af.
der N.S.N.A.P., dr. E. H. van Bappard
ROEMEENSCHE KONING AAN AAN
DE
HE FRONT
Uüj
|»t ™~vt
Bovendien werden opgemerkt StabshauptfuehBoekarest, 13 Juli (D.N.8.)
Fleitmann, Fuehrerin van den rijksarbeidsrerin
Naar
8
voor de vrouwelijke jeugd in Emsland, alsdienst
schap Rador meldt, heeft koning
van
va„ gMo
mede Stabsfuehrerin Schiltberg, werkzaam in den
Roemenië in gezelschap
front gebracht. Van
een bezoek aan het
d e ht n,_ staf van den rijksarbeidsdienstleider in Nederde
JProeth
van
sloeg
land, Oberst-arbeitsfuehrer Bethmann
hij
Oosten
veis ten
hu bezoeken nan deC
Klokslag 4 uur marcheerden de jongemannen
raties gade. Verder bracht
vliegvelden
aan
van
troepen,
en
den Arbeidsdienst het veld op, de blinkende
aa„
kwarneren der
—
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Rede van den Rijkscommissaris
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over den schouder.

Nadat de eeregasten plaats hadden genomen
ROEMEENSCHE HOSPITAALSCHIP
°P de tribune schreden de jonge meisjes naar
en en heschen
GEBOMBARDEERD.
onder gezang de beide vanen
.
Officieel wordt Va J"
r *i ksarbeidsdienst aan de hooge masten,
80-.-karest 13 Juli (D.N.8.)
Vervof"
het
e ldde de commandant de aangetreMedegedeeld,
dat vier Sovjet-bommenwerpers
den arwl!
vo.°. r C
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Groote betooging van den Reichsarbeitsdienst in den Haag

.
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dar JwintK' jarep lang met het atheïstisc.h gif heeft bewerkt, in den dood gedreven
zonder den minsten geestelijken bijstand.
Millioenen soldaten zonder één veldprediker
het nieuwste christendom.

inea.meer

:
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*

*

Een Hongaarsch
Stockholm, 12 Juli (DNB).
koopman, die na het uitbreken van den DuitschRussischen oorlog enkele dagen in Moskou heeft
doorgebracht en dezer dagen in Ankara is aangekathedraal vertoond. Nu is ook de officieele Godkomen, heeft, naar Goetborgs Morgenpost uit Anloozcnbond en de niet minder officieele godloozenpr.ipaganda en -dwang in het Sovjet-paradijs als kara meldt, een aantal belangwekkende gegevens
„niet in dezen tijd passend' ter zijde gesteld. Het verstrekt over de stemming in de Russische hoofdcommunisme heeft niets meer tegen den godsstad.
di.ms* en de radenrepubliek probeert zich als
Toen ik Moskou verliet, was de Russische kerk,
voor zoover zij nog bestaat, volkomen passief.
v
christelijke natie uit te geven.
Het officieele atheïstische dagblad „De Godlooze"
De Duitsche legers hebben thans in nog geen
voerde zijn antigodsdienstige propaganda met de
drie weken strijd een milliopn Russische
grootste intensiteit verder. De uitdrukking „fasgemaakt,
wie
krijgsgevangenen
bijna
onder
cistenhonden" wisselde in dit blad af met „chris4U0.00U in den omsingelingsslag ten Oosten
telijke honden uit het Westen".
van Bialystok, waarbij twee complete legers
met alles wat daarbij behoort.
Verder verklaarde de koopman, dat de eenige
vrij groote godsdienstoefening in Moskou de
Wij hebben daarom bij de militaire instanties
zuiverste grap is geweest. Het was geen bijgeïnformeerd, of er ook maar een pope, veldeenkomst van een aantal geloovigen, doch een
prediker of geestelijke bij de gevangenen is
aangetroffen. Én het antwoord luidde: neen.
tooneelstuk voor een fiJmconcern, dat nauwe

De Iste luitenant ter zee Scjhuetze heeft tot
dusverre in totaal 37 schepen tot zinken gebracht en daarmede als zevende duikboot-

—

SOWJETS.

Wij hebben geen enkel bericht daaromtrent
gehad.
Politieke commissarissen genoeg. Waar deze
na hun onderhoorigen
lieden konden vlucWten
in de bunkers te hebben opgésloten, opdat zij maar
daar zijn zij ook in aller ijl gezouden vechten
vlucht. Tusschen Minsk en Bialystok evenwel zijn
allen gevangen. Zoo worden de ongelukkigen, die
—

MILLIOENEN SOLDATEN ZONDER ÉÉN
VELDPREDIKER.

loofs"?

IS VERBLUFT.
(DNB).
13
Juli
New York,
United Press
meldt uit Londen, dat het bericht van de
doorbraak der Duitsche troepen door de Stagrootste ongerustheid heeft
lin-linie daar de Men
qualificeert dit Duitsche
teweeggebracht.
succes ais de verbijsterendste doorbraakactie,
ooit in de krijgsgeschiedenis is voorgeko-

VLIEGTUIGVERLIEZEN

Bolsjewisme

Herlijn, 12 Juli. De
meldt:
Nu de Sovjets optreden als bondgenoot van Encn
drie
jagers bij luchtgevechten neergeschoten
geland, ■welks koning sinds de dagen van den bevijandelijke gevechtsvliegtuigen door afweergeruchten Hendrik den Achtsten den vromen titel
schut van de marine.
In den afgeloopen nacht hebben zwakke vijan- draagt van „Defensor fidei", „verdediger des geen van Amerika, dat ook al voor den
delijke afdeelingen bommen op het kustgebied
van Noord-West-Duitschland laten vallen, zonder godsdienst pal staat, terwijl bijna 50 procent zijschade van beteekenis aan te richten. Twee aan-, ner bevolking bij den burgerlijken stand als godsnu heeft zijne exvallende gevechtsvliegtuigen werden door nacht- dienstloos is ingeschreven
officieel
Maisky
cellentie
zich
in de St. Paulsjagers neergeschoten.

LONDEN

ZWARE

Het goddelooze

—

.

te handhaven.
De veelvuldige doorbraak door de Stalin-linie
is een beslissing van beteekenis, die ver uitgaat boven het succes van den dag. Deze doorbraak heeft tegelijkertijd over voortgang en
afloop van den veldtocht tegen het Bolsjewisme in het belang van Europa beslist.

wa"t>kdTJrtKÜS
■.
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"

"

OVEREENKOMST TUSSCHEN ENGELAND rijkscommissaris.
EN DE SOVJET-UNIE.
De rijkscommissaris zeide o.m. in zijn rede tol
aangetreden jonge mannen en jonge
de
omroep
Stockholm, 13 Juli (D.N.8.)
meisjes
Naar de
'

den

uit deze gebieden hebben verdreven en kond, hebben gedaan over de bedreven gruwelen, is wel
overduidelijk komen vast te staan, dat er niets
veranderd was in het „sy*teem" en zich in de
bezette landen dezelfde tragedie heeft afgespeeld
al was het op korten termijn als in het nog geen
kwart eeuw bestaande Sovjet-rijk. De dictatuur
van het bolsjewistische Kremlin heeft er onbarmhartig huis gehouden. Volgens het beproefde systeem werden geheele bevolkingsklassen vernietigd, priesters vervolgd en uitgeroeid, de godsdienst onderdrukt en onmogelijk gemaakt wat de
uitoefening betreft, de cultuur aan bet barbarisme prijsgegeven. Het beloofde „Sovjet-Parardijs"
blijkt er een te zijn, waarin de bewoners met een
dwangbuis aan zich bewegen. In plaats van de
beloofde stoffelijke welvaart troffen de Duitsche
soldaten overal bittere armoede en diepe ellende
aan. Zou het anders geweest zijn, dan was er nog
geen reden om te juichen, waar het geweldige
verlies aan geestelijke en beschavingswaarden
veel hooger moet gesteld worden.
De jaren van het bolsjewisme zijn nog maar
kort, maar zijn weg van leed en tranen, van gruwelen en bloed een lange.
Europa en de wereld weten wat het te wachten staat, wanneer het bolsjewisme zegevierend
uit den strijd te voorschijn zou treden.

Diep onder den indruk gaan Duitsche soldaten en mannen en vrouwen van
Lemberg voorbij de lijken der onschuidigen, die door de Bolsjewisten ver(Weltbild—Holland)
moord werden

poging om een uitval uit Tobroek te doen, na
voorbereiding door krachtig geschutvuur, verijdeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben brand

dreigd.
Voorts bevat een extrabericht en weermachtSbericht nog een belangrijke mededcjeling omtrent de
teekenen van verval en ontbinding bij talrijke
Sowjetformaties. Dat moet opgevat worden als
een onmiskenbare aanwijzing, dat de voornaamste
kracht van het geweldige Sowjet-leger thans gebroken is. Bovendien hebben de Sowjet-formaties
de juiste onderlinge opstelling volslagen verloren
en de aanvoering vermag zich blijkbaar niet meer

0.30

zijn ware gedaante juist geteekend.
De revolutie, 'de burgeroorlog, de vervolging
der kerken,d e slachting onder de intellectueelen,
het leed aangedaan aan de boeren werden gevolgd met het aan den dood prijs geven van duizenden, die den dood op hun geweten hadden van
de ontelbaren, die hen waren voorafgegaan. De
huiveringwekkende processen
diverse
tegen
hooge Sovjet-functionarissen met hun gruwelijken
afloop liggen nog versch in het geheugen.
Een tijd scheen de Sovjet-Unie hermetisch
gesloten, maar in 1939 toen de oorlog uitbrak,
begonnen Stalin en de zijnen hun dubbel spel.
Het eerste voordeel was de overweldiging vanhalf Polen, de Baltische Staten en Finland en de
weldenkende wereld huiverde bij de gedachte
welk lot de bevolking te wachten stond. Er waren
er ook die meenden, dat er in de Sovjet-Unie 'n
andere koers gevolgd werd.
Nu de Duitsche troepen in snel tempo de Sovjets

Berlijn, 13 Juli (DNB)
Volgens het extrabe- te Moskou mededeelt, is het tusschen Londen en
richt van het opperbevel der Weermacht van he- Moskou gesloten accoord een „overeenkomst over
dennacht is de veelgeroemde Staün-linie aan het gemeenschappelijke handelingen der regeeringen
Sowjet-front thans op vele plaatsen door de Duitvan de Sovjet-Unie en Engeland legen Duitschsche soldaten doorbroken. Het Duitsche opperbeland". Het is op 12 Juli geteekend.
vel heeft dus nu het geheim prijsgegeven, dat de
13 Juli (D.N.8.)
Volgens Beuter
laatste week den strijd aan het Sowjet-front om- is Stockholm,
te Londen officieel medegedeeld, dat Engeland
gaf.
Het feitelijke resultaat van de doorbraak door en de Sovjet-Unie zich wederkeerig verplicht
de Stalin-linie op alle beslissende plaatsen kan in hebben geen afzonderlijken vrede te sluiten en
elkander alle hulp te verleenen.
de volgende punten worden samengevat.

In

f

De Portug|fesche staatsman Salazar heeft
eens het volgende geschreven: „Om de wreedheid te onderhouden heeft het (Russische) communisme zich gedwongen gezien om zonder ophouden de beulen te vervangen door er slachtoffers van te maken".
Met deze uitspraak is het bolsjewisme wel in

:

:

•

len.

St. Petersburg begonnen

1. Overwinning van de laatste voorbereide
Bolsjewistische verdedigingslinies en van de
groote rivierstelsels van Dnjestr en Dnjepr.
Jeder oogenbl k is de bezetting van de hoofdstad der Oekraïne, Kief te verwachten.
2. Opmarsch over den Boven-Dnjepr naar
het Oosten, 200 km. ten Oosten van Minsk en
inneming van het sleutelpunt Witebsk aldaar.
Hiermee is de helft van den afstand tusschen
de voormalige belangengrens en Moskou afgelegd en bovendien de zoogenaamde landbrng tusschen den Boven-Dnjepr en de BovenDuna opgesteld voor den verderen opmarsch
naar Moskou, daar hier thans natuurlijk noch
kunstmatige hindernissen meer liggen.
3. In den noordelijken sector wordt de belangrijkste hoeksteen van het front aldaar,
St. Petersburg (Leningrad) door het optrekken van de Duitsche pantserformaties ten

•

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

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

•

De dictatuur van het
bolsjewistische Kremlin

op

Duitsche troepen

•
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Afgezien van de voorbereiding tctf den gewaDendcn dienst, legt ook de Arbeidsdienst zelf
reeds den plicht op zich te weren, zich te verdedigen en zich in te zetten voor volk en vaderland. Wanneer het eenmaal vrede zal zijn en de
boer terugkeert naar zijn land en de arbeider
naar fijn werkbank, wanneer dan weer alle
goedgezinden hier zullen bouwen aan het groote
sociale werk van het nieuw gewonnen Europa,
dan zullen de leden van den Arbeidsdienst kunnen zeggen: „Ja, wij hebben toen het uur der beslissing meegemaakt. Wij hebben met onze achttien jaren volbracht, wat men maar v in een jongeling van achttien jaar kan eischen."
De rijkscommissaris zeide volkomen bewust en
duidelijk: Een arbeidsdienst kan slechts nationaal-socialistiscth zijn. Hij kan alleen opgebouwd
zijn en zijn taak vervullen gegrond op de bloedgemeenscihap en de eer van den arbeid.
Wij allen zijn geplaatst in dezen tijd en misschien komt hier en daar iemand, die zegt: „Met
welk recht staat gij daar. waarom wilt gij nationaal-socialisten opeens hier bevelen?" Het antwoord is dan zeer eenvoudig, omdat het gaat om
het bestaan van Europa. De oorlog heeft zijn
hoogtepunt bereikt op het oogenblik, waarop het
Bolsjewisme staat aangetreden voor den oorlog,
nl'en die thans als vijanden tegenover ons staan
Ün thans ontmaskerd als de helpers van het nihilisme, die alle krachten van het avondland,
zooals eer, trouw en kuituur, willen vernielen.
Kameraden, de beslissing is thans duidelijk.
Wie de beslissing niet ziet is niet in staat
deze te zien en men kan zich niet verontschuldigen, nu, terwijl Churchill arm in arm gaat
met het Bolsjewisme tegen Europa, met te
zeggen: „Ik doe mee, maar..." en blijft toezien. Op het oogenblik geldt alleen de daad.
Nu millioenen soldaten naar het Oosten marcheeren, geldt nog slechts: aantreden ten

rijksarbeidsdienst, dat uit hun aanwezigheid hier blijkt, dat $ii als achttienjarige jonge
menschen, uit alle gouwen van het rijk, gehoorzaam en getrouw aan het bevel van den Fuehrer
bereid staan dn den strijd, welke voor het Duitsche volk beslissend is voor zijn toestaan erwzijn
eer. Zij zijn de tweede generatie van het Duitsche
volk, welke thans aantreedt voor (j en laatsten beslissenden strijd, want het is allen duidelijk, dat
het hier gaat om het zijn of niet-zijn van hel
Duitsche rijk, doch bovendien gaat het thans niet
meer om het Duitsche volk of het Duitsche rijk
alleen. ledereen moet tbans begrijpen, dat het
gaat om het bestaan en de toekomst van Europa.
De duizenden jaren oude kuituur van het avondland, welke wij van onze voorouders hebben overgenomen en welke wij weer willen nalaten aan
onze kinderen en kleinkinderen, staat op het
spel. De strijd van Duitschland is tevens een
strijd om het bestaan van Europa en om de
kuituur van liet avondland.
De jonge menschen in den Arbeidsdienst zijn
hierbij, op de eerste plaats de jonge mimen.
Voor hen is de Arbeidsdienst tevens een voorbereiding voor een latere taak, nl. den eeredienst
met de wapens. Wamt hierover zijn allen het eens,
deze oorlog zat niet ophouden voor de Duitsche
vanen definitief hebben gezegevierd. leder moet
Inans zien, dat op dit vasteland geen macht 'bestaat welke het zou kunnen wagen tegen de Duitsche weermacht op te treden. Nu door het bolsjewisme de grootste samenzweering tegen Duitschland en Europa op touw werd gezet, nu heeft de
vechten."
Fuehrer wederom zijn soldaten geroepen, na een
Op het oogenblik is het duidelijk, dat wat
strijd van bijna twee jaar. Op het oogenblik kunnu komt, de nationaal-socialistische orde in
het
tweede en laatste bolnen wij zeggen, dat
Europa is. Om deze orde op te bouwen en de
werk van de 'bolsjewisten is vernietigd, de Duitvan het vasteland voor alle tijden
sche pantsertroepen stormen verder en verovete beveilipen, wordt Europa nationaalduur
van
ren Oost-Europa. De
den oorlog schrikt
socialistisch opgebouwd, in samenwerking
ons niet meer af. Op het vasteland zal binnende fascistische strijdmakkers en wanneer
met
kort niemand meer zijn die het zou kunnen waiemand
nog vragen wil, waar neemt gij het
gen zich te verzetten tegen de Duitsche wapens.
vandaan,
recht
dan is het antwoord: „Het
De oorlog moge zoo lang duren als hij wil, achdat is het bloed van onze vaders, broerecht,
ter de bescherming van de Duitsche wapens zal
ders en zftnen. dat thans in het Oosten vloeit.
reeds begonnen worden met den opbouw van het
hooper recht is er niet."
Ken
.-■ieuwe Europa volgens eigen ordening; buifer
Wie zich hiertegen wil verzetten, hij plaats!
rlit vas4eland zal de vijand de scherpte van de ■leb tegenover onze pantserwagens cn kanonnen
Duitsche wapens te voelen krijgen.
Wij liooren hem niet meer,, want wü voltrekken
van den

betrekkingen onderhoudt met de Russische regeering. Naderhand is dan ook gebleken, dat
deze godsdienstoefening is opgenomen met
massale medewerking van figuranten voor
Amerikaansche journaals.

het lot en daarom, kameraden vanden arbeidsdienst en meisjes, al is de dienst zwaar, wordt
hard, -want ook gij voltrekt mede het lot.
Na de rede vanden Rijkscommissaris betuigden
allen hun geloof in volk en Führer en legden de
gelofte af steeds te zullen handelen volgens eer,
trouw, moed en geloof en liefde voor den
Führer tot den dood.
Tenslotte zongen allen met ontbloot hoofd:
God, zegene den arbeid en ons -werk
God, zegene den Fiihrer en dezen tijd.
Sta ons ter züde. 'and te ontginnen,
marfkt ons bereid,
Duitschland te dienen met al onze zinnen.
God, zegene den arbeid en ons worstelen
God, zegene de blinkende spaden
I.aat het werk onzer handen slagen.
ledere steek onzer spaden
moet een gebed voor Duitschland zijn.
Hierna werd wederom ,geeft acht" gecommandeerd, de spaden werden gepresenteerd en de
Rijkscommissaris inspecteerde de jonge meisjes
en jonge mannen.
Nadat de Rijkscommissaris en de overige ceregasten -waren vertrokken,
marcheerde ook de
arbeidsdienst weer af.
Op de tribnne tegenover de eere-tribune hadden talrijke leden vanden Nederlandschen arbeidsdienst plaats genomen, zoowel van de
mannelijke als van de vrouwelijke. Boven deze
tribune was tegen een wit veld het xvapen van
deneen
een spade met twee gekruiste korenaren, geplaatst, geflankeerd door
hakenkruisvanen. Hiervoor stond op een podium
het muziekcorps vanden Rijksarbeidsdienst ongesteld. dat op voortreffelijke wijze het spreekkoor illustreerde en de zang begeleidde.

DEFILë VAN DEN REICHSARBEITSDIENST.

Aan den vooravond
's-Gravenhage, 12 Juli.
van de groote demonstratie van den Rcichsarbeitsdienst op Houtrust heeft deze dienst
hedenmiddag op het Lange Voorhout een défilé
gehouden voor Ober-t Arbiitsffihrer Bethiijan,
in Nederland.
leider van den Arbeidsdienst
Aan het défilé namen omsetreeks 1000 man deel.
Een muziekcorps van den dienst stelde zich
tegenover den Oberst op. De jongelieden marcheerden op keurige wijze in ryen van drie en
namen gedurende 't défilé den paradepas in acht.
Op het Lange Voorhout was veel belangstelling van de zijde van het nubliek. Ook stond daar
opgesteld. Met
de vrouwelijke Arbeidsdienst
twee muzfekcorpsen en in twee groepen werd
vervolgens een marsoh door de stad gemaakt.
—
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HEERLEN

Kynologenclub „Limburg”

CLUBMATCH TE HEERLEN.
van het
De Kynologenclub „Limburg" heeft Zondag een
clubmatch
gehouden in Ons Volkshuis te Heerlen,
van
waarvoor groote belangstelling heeft bestaan en
welke dan ook een onverdeeld succes is geworden. Er waren eenige schitterende honden en
De inhoud «w deie «offidëele mededeelingen" talrijke uitstekende inzendingen. De Burgemeester
valt buiten verantwoordelijkheid der Redactie. van Heerlen, de heer M. van Grunsven, gaf persoonlijk blijk van zijn belangstelling voor dezen
wedstrijd, terwijl de gemeente Heerlen ook een
prijs ter beschikking had gesteld.

Mededeelingen
Demeentebestuur

Heerlen

De Burgemeester van Heerlen maakt bekend,

oproepingen tot het inleveren van metalen
zijn of worden verzonden voor het gedeelte der'

dat

Over de inzendingen het volgende:
Van de twee aardige Martins Beige kreeg Bella
van J. Muvlkens zeer goed wegens te hooge
ouderdom. Bij de St. Bernards was geen concurrentie, terwijl van de drie aanwezige aardige
Greyhounds Tirion als de beste werd geklassificeerd. Bij de Barsois blonk Balaika Krasnoje
Selo uit met uitmuntend, terwijl Czardas Krasnoje
Selo als 2e uitmuntend verwierf. Sprint was de
eersté uitmuntend bij de Whippets; naast hem
werd Ajax Marswind als tweede uitmuntend beoordeeld. Van de teven won Cariena Marswind.
Als beste Duitsche staande werd Asta van L. Mandigers gekwalificeerd, bij de Gordon Setters
Baffle van Dr. J. v. Hoorn, bij de lersche Setters
Runner van E. Vaessen en bü de Cocker Spaniels
Joe of the Beech van J. Mommers.
Bij de dashonden was als kortharige reu Odin
v.d. Sauhatz als de beste beoordeeld, terwijl deze
hond tevens als de beste hond van de tentoonstelling werd gekwalificeerd.
Bij de kortharige teven won Edeltraut v.d.
Sauhatz en bij de ruwharige reuen Lord van Heerlener Rosenhaus als eerste met uitmuntend en
Alex van Hoensbroek als tweede uitmuntend. Bij
de ruwharige teven won Lady van Heerlener
Rosenhaus en bij de langharige reuen Gentleman's Rubin. Van de langharige teven won

Gemeente dat wordt begrensd als volgt:
de spoorlijn van Heerlen naar Kerkrade vanaf
den Voskuilenweg tot de grens met de Gemeente
Schaesberg; het Schiffelervoetpad; de Caumerbeek tot aan de Algemeene Begraafplaats en een
lijn vanaf dit laatste punt naar het beginpunt van
den Voskuilenweg.
Het inleveringsbureau is gevestigd in het overblijflokaal van de R.K. Hoogere Burgerschool aan
de Akerstraat en is geopend op alle werkdagen,
met uitzondering van de Zaterdagefi. van 9 tot 13
uur en van 14 tot 18 uur.
Op de Zaterdagen is het inleveringsbureau geopend van 9 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur.
Het niet ontvangen van een
Waarschuwing:
oproeping ontheft niet van de verplichting tot
inlevering.
De Burgemeester voornoemd, Gentleman's Nanetta.
Bg de Hollandsche herders was Jaqie Boy v.d.
VAN GRUNSVEN.
Aardboom de beste kortharige reu en Brinio v.d.
Nachtwacht de beste kortharige teef.
INLEVERING VAN METALEN EN
Undo van Schlosfelden was de beste bij de
Duitsche Herders en won tevens den titel van
METALEN VOORWERPEN.
diensthond. Van dit ras verwierf Bertine
De Burgemeester van Heerlen brengt ter open- beste
nog uitmuntend bij de teven.
bare kennis:
Bij de Collies en de Bouviers waren geen uitI. Schaderegeling voor de bedreven (fabrikan- blinkers. Van de Dobbermann Pinchers was Lux
v.h. Hazenkamp de beste en by de Airedale Terten en handelaren).
De aandacht wordt er op gevestigd, dat, ten- riers Tascha von Hummeltor, alhoewel hier ook
einde het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen, geen uitblinkers waren.
Kr was een groote inzending van Foxtcrriers.
afdeeling Inlevering Metalen Schaderegeling, tijdig van de noodige gegevens te kunnen voorzien,
Van de gladharige reuen was Krukos Bridegroom de beste met goed. Van de gladharige
aan de bedrijven tegelijk met den oproep inventarislijsten zullen worden gezonden. Deze inventeven won Krukos Beauty met goed en van de
tarislijsten moeten in 2-voud by de inlevering overigens prima gladharige teven won Krukos
worden overgelegd.
Cheerfull met uitmuntend.
Stockfield Negus werd eerste met uitmuntend
By de inlevering ontvangt het bedrijf een enquêteformulier, dat eveneens volledig ingevuld ten bij de draadharige reuen en verwierf tevens de
spoedigste moet worden ingezonden.
onderscheiding van beste terrier, terwijl Up to
Verder wordt er nog op gewezen dat inventaris- date Chantress eerste met uitmuntend werd bij de
lijsten voor bedrijven, wehke hoeveelheden inlevedraadharige teven.
ren boven 1000 kg. by een door het Rijksbureau
Frix werd eerste met goed bij de Sealyham
voor Non-Ferro Metalen aan te wijzen Provinciaal terriers en van de prima Schotten werd St. BarWairaztfn, voor accoord moeten worden ondertee- bara Garde de beste. Bij de Pekineezen waren
kend door den B«he«rder van bedoeld Provinci- geen uitblinkers en werden Saseha van 't Zonaal Magazijn, en
door het inleveringsplich- nestraaltje en 'Tommi eersten. Bij de Duitsche
tigc bedrijf het inleverings-bureau moeten wordwergpinchers waren eenige uitstekende exemplaren en werden Prinz Nago v. Richmonds, Gold
den ingediend.
Belanghebbenden worden er op gewezen, dat Xidor v. Richmonds en Gold' Xidor v. Richmonds
alle correspondentie over schaderegeling moet resp. eerste, tweede en derde met uitmuntend.
worden gezonden aan het Rijksbureau voor NonFerro Metalen, afdeeling I.M.S.
1

UITZONDERING.
Fabrikanten, grossiers, winkeliers, enz. van

en

in technische producten, zooals appendages, kranen, fittings, e.d. behoeven deze artikelen niet in
te leveren, voor zoover het betreft artikelen, waarvan de vervaardiging niet in strijd is met de bepalingen der Toepassingsverboden voor Non-Ferro Metalen 1941 ,No's 1 tot 5 welke door het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen zyn bekend gemajkt (exemplaren dezer Toepassingsverboden
tijn verkrijgbaar bij de Algemeene Landsdrukkerij
Fluweelen Burgwal no. 18 te 's Gravenhage en by
de Uitgeverij Somson N.V. te Alphen a.d. Rün.
Hiermede vervalt dus de verplichting van bovenbedoelde bedrijven tot opgave van den voorraad aan het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën, alsmede het verbod van verkoop zonder vergunning van laatstgenoemd Rijksbureau.
RECTIFICATIE.
In de op Donderdag 10 Juli 1941 gepubliceerde
„richtlijnen voor de inlevering van metalen door
het bedrijfsleven voor zoover deze bü de Gemeente moeten worden ingeleverd" moet in de plaats
van het in de voorlaatste alinea voorkomende
woord „verkoopwaarde" worden gelezen „kost-

BELASTINGZAKEN
ACCOUNTANTSKANTOOR
H. v. d. HOORN

AKERSTRAAT 1»« B

-

-

Tal. 4*OS

Woensdag 16
Twee gebroeders jubile eren.
Juli hopen dc gebroeders R. Groen, Stationsstraat
47, houwer-dienstdoend stutter en H. Groen,
Schaesbergerweg 146, stutter, beiden uit Heerlen
en werkzaam in het ondergrondsch bedrijf van
Stru, Wilhelmina te Terwinselen, hun 25-jarig
dienstjubileum te herdenken bij de Staatsmijnen
in Limburg.
Natuurlijk gestolen fietsen.
Al weer twee!
Een van zekere mej. M., die haar fiets in een
schuilkelder aan den Schaesbergerweg had neergezet en een van M., die z'n fiets onafgesloten bij
ten zweminrichting kwijt werd.
Uit de truitDiefstal van geld en lekkers.
halletjes van J. op de Putgraaf is een bedrag van
f 40 aan geld ontvreemd en tevens zag de dietot
dievegge nog kans 25 reepen chocolade en eenisie
prijs".
pakjes
hagelslag mee te nemen. De politie heeft
11. Voorwerpen welke niet behoeven te worde zaak in onderzoek.
den ingeleverd.
SCHAESBERG.
Ter aanvulling van het hieromtrent reeds gepubliceerde wordt nog ter kennis gebracht, dat Onaangenaam verlies.
Bij de politie is aangifte
door het liepartement van Binnenlandsche Zahet verliezen van een rlamesportevan
gedaan
ken een nadere interpretatie is verstrekt omtrent
inhoudende ca. f 25 en broodbonnen. Mie
artikelen, welke voorloopig niet onder de wer- monnaie
eerlijke vinder?
is
de
kingssfeer van verordening No. 108/1941 worden
irenoht tc vallen:
a) zgn. „Wellner", „Wemef" of „Gero" artikelen e.d. verzilverd, verchroomd, of vernikkeld enz. welke voor regelmatig tafelgehruik noodig zijn (hieronder vallen vorken lepels, messen, enz.)
b> Verzilverde kleine artikelen. Hieronder
vallen b.v. kleine kandelaars,, -gebakschalen, -suikerstrooiers, -lepeldoozen, -bekers;
voorts alle kleine artikelen, die regelmatig
op de eettafel gebruikt worden en verder
de kleinste gebruiksartikelen als sigarenaanstekers. briefopeners, servetringen, luciOnder groote deelneming van de geheele befersdoosjes; derhalve niet; groote presenZaterdagochtend de teraardebestelteerbladen, groote vierarmige kandelaars en volking heeft
en
plaats gehad van de slachtoffers,
ling
uitvaart
dergelijke groote stukken.
bombardement van Engeldie
doellooze
die bij het
te worden
Verder behoeven niet ingeleverdverplichting
tot
hebben gelaten. Gede
leven
artikelen, waarvan het onder
sclic vliegtuigen het
inlevering vallende metaal de helft of minder dood werden daarbij A. A. Sieperê-Müllweegt dan het geheele artikel, b.v. borstels, tafelberg, 49 jaar oud, J. H. Merkelbach,
schuiers, electrischc apparaten.
74
nimmer
jaar, J. L. S e n d e n 46 jaar, M, G. S e n
Ten overvloede zij er op gewezen, dat
een beroep kan worden gedaan op inlichtingen den--s p o r k e n 36 j.t E. NV. Nack e n
betreffende de inlevering van metalen, welke zyn S o 1 t y 28 jaar B. W. N a c k e n 7 jaar,
verstrekt anders dan door de daarvoor bevoegde
L. N ac k e n 5 jaar, A. J. Schrybers
officicele instanties.
Verder zyn ingevolge artike] 4, lid 1 onder 10 29 jaar, J. Schrijbers-Handels 26
jaar en J. P. N. A. S c h r ij b e r s 17 maander verordening van inlevering vrijgesteld:
„alle voorwerpen, welke bij voortduring ge- den.
bruikt worden en w-elker onmiddellijke verQnder somber klokkengelui trok tegen 10 uur
hanging onvoorwaardelijk noodig zou zijn,
droeve stoet, welke voorafgegaan werd door
gedeze
niet
kan
de
„voorzoover
vervanging
schieden door voorwerpen, welke niet inge- de geestelijkheid, met de stoffelijke overschotten
leverd behoeven te worden".
van negen slachtoffers naar het kerkhof van de
Indien de interpretatie dezer bepaling aanlei- parochiekerk van St. Pietersrade, St. Petrus. Stilding geeft tot twijfel of een voorwerp al dan niet
tot diep in het hart geroerd, sloegen
moet worden ingeleverd, behoeven dergelijke zwijgend en
van Chèvre m o n t,
twijfel
de
die zich
bestaat)
(waarover
door
de
inwoners
voorwerpen
hadden
inleveringsplichtigen tot nader order niet te worweg
opgesteld,
den
droeven
den
langs
den ingeleverd, mits deze voorwerpen op een stoet gade, begaan met het vreeselijk lot, dat de
daarvoor bestemde lijst worden vernield.
de slachtoffers had getroffen.
Deze lijst is gratis bij de inleveringsbureaux familieleden en
Xa aankomst op het kerkhof verrichtte Pasverkrijgbaar en moet binnen acht dagen na ontingevuld
Augustus
1941
vangst. doch uiterlijk 9
toor v. d. Goor de absoute, waarna voor
en door den inleveringsplichtigc onderteekend de zielerust van de afgestorvenen werd gebeden.
worden ingeleverd.
Onder degenen die de droevige plechtigheid bijDe Burgemeester voornoemd,
woonden merkten wy vertegenwoordiger» van 't
VAN GRUNSVEN.
gemeentebestuur van Kerkrade op, met aan het
hoofd den burgemeester, de heer Habe t s de
gemeente-secretaris, dhr. Rag e 11 i, de commissaris van politie, dhr. Geraedts, voorts
Zonsondergang
*•**
de Beauftragte van den Rijkscommissaris de heer
Tionsopgang
Schm i d t uit Maastricht met gevolg, die een
Maan onder
M*an
6-tal kransen op de baren legde, dhr. L. Hit»,
—
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KERKRADE

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

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

Kers te klasse: Harmonie „Wilhelnuna
(dir. .T. Thiissens); Harmonie „St. Michaël" (dir
.1. Claessens); Koninklijke' Harmonie (dir. P. Castermans); Fanfare „St. Hnbertus" (dir. J. Schrö.

der).

klasse: Fanfare ..Wilhelmina
P. Castermans): Harmonie ~Ster der Toekomst" (dir. N. v. Hoorn); Fanfare „Kunst na
Arbeid" (dir. J. Nijpels).
Derde klasse: Fanfare „Juliana (dir. P.
Lemaire); Harmonie „St. Cecilia" (dir. J. Smeets).
Tweede

(dir
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SPEKHOLZERHEIDE.
Heden Maandag 14
Zilveren dienst jubileum.
hoopt dhr. N. N. Schillings, wonende Heerlenersteenweg 30 alhier, houwer in het ondergr.
bedrijf van de Willem-Sophia, zijn zilveren mijnjubileum te vieren.
Zilveren jubileum.
Zaterdag, 12 Juli 1941 herdacht dhr. Jos. Schols te Spekholzerheide den dag,
waarop hij 25 jaar geleden- in dienst trad bij de
Steenkolenmijnen „Willem Sophia". Sindsdien
heeft hij onafgebroken gewerkt in de lampisterie
van de Mijn en, zooals dhr. Ir. Kruvt in zijn huldigingstoespraak aanhaalde steeds tot tevredenheid van zijn superieuren. Dnr. Schols ontving een
zilveren horloge met inscriptie en een geschenk
onder couvert.
TERWINSELEN.
Mijnjubileum.
Dhr. (ï. A. Extra, smeerder °p
bovengrondsch
bedrijf van Stm. Wilhelminü
het
te Terwinselen viert op Donderdag 17 J u '',
dag waarop hij voor 23 jaar in dienst trad dij
de Staatsmijnen in ï.imburg.
—

Juli

—

—

MAASTRICHT
Kunstzalen „Ars

et

fides”

EDMOND BEELEFROID EXPOSEERT.
Zondagmiddag zya de Kunstzalen „Ars et fides",
Br usselscliestraat 87 A, in gebruik genomen. Ze
zullen dienen, aldus verzekerde de literator Rob.
Fcanquinet, welke de eerste erin gehouden tentoonstelling inleidde „om goede kunstenaars in
een beschaafde omgeving" gelegenheid te geven
hun werk te laten aanschouwen.
Inderdaad
de reeks van vier zaaltjes, stemmig van tint, een gedistingueerden indruk na. Ze
wekken, als ruimten, herinnering van het z.g.
Stedelijk Museum aan het Vrijthof.

Robert Franauinet, die als schilder iets in den
ban van den ouderen üdmond Bellefroid geraakte. leidde dezen schilder met een enthousiaste

rede bu de talrijke aanwezigen in. Limburg een
belangrijk aandeel toekennende in de moderne
*childerkunst van Nederland, roemde hy Bellefroid als een der beste schilders van ons land,
hem ulaatsende in de rij met Hertri Jonas en
Charles Eijck.
Uat deze tentoonstelling de beste en bcjangwékkendste is die we dit jaar hiei aanschouwden
komt ons ontwijfelbaar voor. Bellefroid, die van
een vitaliteit blijk geeft, welke v>e vyftien jaar
geleden ook bij Jonas opmerkten, leeren we hier
kennen als een veelzijdig, meer en meer gerijpt
kunstenaar, voor ons Zuiden een der besten van
het moment. Na snel een reeks >an evoluties te
hebben doorgemaakt, teekent zich duidelijk het
persoonlijke af: zwaarte en materie raken overwonnen, het spiritueele, soms 1 omantisch verijlde overheerscht, vaak samengaande met krasse
sentimenten van spot en lijden. Niet alles blijkt
in harmonie en evenwicht; het spichtige der handen kan soms hinderen, doch het geheel verdiend
Hdes" een gesuperieur te heeten. Voor ~A rs
,
lukkig debuut.

Muziekfeest in het Stadspark
GROOTE

BELANGSTELLING

VAN

MUZIEK-

VEREENIGINGEN EN PUBLIEK.
in bet mooie Stadspark, dat de goede stad
Maastricht rijk is, vond 'gistci en het traditioneels
muziekfeest plaats, waaraan alle gesubsidieerde
corpsen deelnamen.

Hl elk opzicht is dit feest geslaagd: de belangstelling van de zijde van liet publiek woó groot
wat zoowel voor de talrijke bezoekers als
en
de subvoor de executanten prettig "was
dagen
laatste
was getropische temperatuur der
weken en had plaats gemaakt voor een aangenaam zomerweertje. De omstandigheden om muziek 4e maken en er naar te luisteren waren dus
zeer gunstig en de mooie omgeving in haar rijkste
zomertooi was een dankbare achtergroud om te
genieten van al 't schoons dat er werd geboden.
Negen corpsen hebben aan dit muziekfeest
meegewerkt en de eindindruk die <iit massaal
concert bij ons acliteriiei was onverdeeld gunstig
Zoowel het groote aan lui der deelnemende ver
eenigingen als de verscheidenheid in hun repertoire's laten nie< toe dat w\j in een gedétail_

RAADSVERGADERING.
De agenda van de Dinsdag te houden raadsvergadering bevat de volgende punten:
Behandeling van bezwaarschriften tegen aanslagen in div.erse belastingen; voorstel tot benoeming van een leeraar in scheikunde en natuurkunde aan de Hoogere Burgerschool; voorstel tot
ruiling en overname van grond nabij den Eburonenweg in verband met den aanleg van een
nieuwen weg; voorstel tot ruiling van strooken
grond aan den Tongerschewg, Tongerscheplein,
Hertogsingel en Calvariestraat met het Burgerlijk
Armbestuur; voorstel tot vaststelling eener verordening, houdende voorschriften ex art. 43 woningwet, voor het terrein gelegen langs de Calvariestraat, alsmede voor het binnenterrein tusschen Tongerscheweg en Hertogsingel; voorstel
tot het verstrekken van een algemeene machtiging
aan B. en NV. lot overname van stukken grond,
welke tengevolge van de vaststelling van rooilijnen bestemd zijn om aan de openbare wegen
toegevoegd te worden; rapport der Commissie
voor het Grondbedrijf over een verzoek om ontheffing van het bepaalde in art. 7 van de verkoopsvoorwaarden van bouwterreinen; voorstel
tot verhuring van gemeente-eigendommen; voorstel tot wijziging van de begrooting voor 1941 in
verband met de beschikbaarstelling van een voorschot ten behoeve van de N.V. Schouwburgvereeniging; rapport der Commissie ad hoe over de

rekeningen der gemeentebedrijven over 1940: rap-

port der Commissie voor het Slachthuis over de
rekening van het jppenbaar Slachthuis over het
jaar 1940; uitloting"van schuldbrieven in eene gemeentelijke geldleening; voorstel tot verhooging
van het voorschot voor den bouw van 32 arbeiderswoningen aan de Jekerstraat en St. Nicolaasstraat door de Bouwvereeniging „St. Servatius".
Rapport der Commissie voor het Bouw- en
Woningtoezicht omtrent een beroep tegen eene
door B. en W. geweigerde bouwvergunning;
Prae-advies van B* en W. omtrent een verzoek
van het Centraaf Bestuur van de Vereen. Arbeiderstuinen, alhier, met betrekking tot den
pachtprijs van door leden dier vereeniging gepachte volkstuintjes; Prae-advies omtrent een
ndres in zake öe toepassing van de regeling van
eleetriciteitsge-bruik:
het vastrechttarief voor
tot
van
een advies ex art.
vaststelling
Voorstel
220 der Gemeentewet omtrent eene ontwerpregeling in zake eene aan de commissarissen van
politie toe te kennen kleedingloelage; Voorstel
om over te gaan tot aanstelling van vakonderwijzers in lichamelijke oefening aan de openbare lagere scholen; Voorstel tot vaststelling
van de vergoedingen aan de bijzondere scholen
in de kosten van vakonderwijs in lichamelijke
oefening over het tijdvak, dat nog geert eigen
vakonderwijzers in lichamelijke oefening aan de
openbare lagere scholen werkzaam zijn.
De poDe oorzaak van de rijwieldiefstallen.
litic is op het spoor gekomen van twee helers
van gestolen rijwieler,, die beide Zaterdag tri i»rrest wordt», gesteld. Het zijn L. v. S. en H. J. die
de verdwenen fietsen opkochten en ze wee.- verder verhandelden.
Intusschen blijven de rijwieldiefstallen nog
steeds aan de or'V van den dag.
W. C., die Za er<la* lijn fiets even voor lie'. disliet staan en mej. S W., die de
fiets va.1 haar irunic.nw een onbewaak! oogonblik
voor een «vink'! aan de Mnntstr.ia liet ..doormaken" hebben dit weer ondervonden. Wie volgt?
—

MHEER.
Openluchtspel.

Begunstigd door een prachtig zomerweertje
hield de Jonge Boererivereéniging tc Mineer vorige
week de aangekondigde opvoering van het openluchtspel „De koel i Lutterendal" van Pastoor
Schleiden, welke opvoering een groot succes is
geworden, zoowel wat betreft de publieke belangstelling alsook het vertolkte spel.
Omstreeks 6 uur werd het feest geopend door
den Z.E. Heer Halmans, pastoor van Eckelrade.
In zijn openingswoord heelte Z. E. allen hartelijk welkom en wees spr. er op dat naast den
dagelijkschen arbeid der jonge boeren ook plaats
is voor het eultureele werk, waarvan dit feest
een mooie getuigenis is. Hierna werd dan begonnen met de opvoering Van 't tooneelspel. Het
stuk werd op schitterende wijze opgevoerd. Alle
rollen waren goed verdeeld en mooi vertolkt. '11
Woord van hulde aan den regisseur, dhr. L.
Wouters, die dit stuk heeft ingestudeerd mét
jongens van wie de meeste nog nooit op 't toouecl
zijn geweest, en dus onder zijn kundige leiding
voor de eerste maal een goed figuur hebben gemaakt.
Een hartelijk applaus bewees dan ook telkens
dat 't gebodene in den smaak viel. Na de opvoering werd door den Z. E. Heer Schleidcn, gee t.
adviseur der J.B. in mooie bewoordingen gedankt. Van 't groot aantal aanwezigen willen
wij hier noemen: Baron H. de Loë; Mevr. de Baronesse de Loë-van Mosch; Mevr. de Baronesse
de Loë-van Nispen tot Sevenaer; Graaf d'Ansembourg van Gulpen; Mevr. de Gravin d'Ansembourg-de Loë; Freule van Nispen tot Sevenaer;
Burgemeester Beckers en echtgenoote, Mheer;
Oud-Burgem. Wol/s, St. Geertruid; dhr. Sluijsmans, Margraten, techn. adv. der J.B. Mheer;
Prof. Dr. Keullers van 't Groot Seminarie Ie
Roermond; Ir. Beniclmans, geeslel. adviseur L.L.
T.8.; Dr. Bours, Directeur Kweekschool; Reclor
Luijtcn; de Z.Z. E.E. H.H. Pastoors van Mesch,
Eckelrade, Slenaken, Noorbeek en Rothem; de
Wel Eerw. H.H. Kapelaans van Slenaken, Noorbeek, Rothem, Hoensbroek, Mechelen on Sint
Geertruid; twee Paters Franciscanen en de Eerw.
Pater Peters Redemptorist.
Vermeld dient nog te worden, dat 't feest werd
gehouden in 't prachtige kasteelpark, welwillend
afgestaan door Baron H. de Loë. 't Feest werd
besloten met een Limburgsche cramignon, welke
tot aan den avond voortduurde.
De Mheerder jonge hoeren mogen op een welgeslaagd feest terugblikken en laten wij tot slot
de hoop uitspreken, dat 't niet bij deze eene opvoering van „De koel i Lutterendal" zal blijven.
EPEN
Benoeming.
Tot onderwijzeres aan de Bijl.
Lag. school alhier, werd benoemd, mej. Jacobs
—

uit Maastricht.

EYS
Aanrijding.
Toen dhr. V een dezer dagen met
zijn rijwiel de helling naar Wittem afreed is hij
door een uit de richting Wittem komenden fietser,
aangereden. Dhr. V. liep bij deze aanrijding een
sleutelbeenfractuur op. 't Voorwiel van de fiets
was geheel verbogen. Dhr. V., die rechts reed,
treft geen schuld.
—

Dinsdag 15 Juli vergadert de R.K.
R.K.0.8.
0.8., afd. Gulpen in hotel Knops te Wittem. De
agenda bevat o.a. candidaatstelling voor het
—

hoofdbestuur en de causerie over „Medische Missie", door Zr. Dr. E. Lippits. De vergadering begint om 6 uur.

SITTARD
Portemonnaie verloren.
Mej. M. had
orïseluk haar portfmnnnek inlvmid®ri.ci« ƒ
—

te verliezen. Zy deed aangifte bij de politie.

hof

i -p

STEIN.
Schade aan de gewassen.
Vrijdagavond
barMte alhier een hevig onweer los, dal gepaard ging met hevige regen en hagel. Voorr.l
de graangewassen hebben hier veel onder geleden en menig stük graan ligt plat. Ook aan
de andere gewassen werd schade aangericht.
—

GELEEN
Kringconcours L. R. V.
Dóór de L.R.V. van
den kring Sittard zal op Zondag 24 Augustus a.s.
in deze gemeente een groot kring-concours worden georganiseerd waarbij meer dan honderd
paarden uit alle hoeken van Limburg worden ver—

wacht.

Dienstjubileum.
Op 27 Augustus a.s. hoopt
de heer v. Engelshoven, werkzaam bij het ondcrgrondsch bedrijf van Staatsmijn Maurits, den dag
te herdenken, dat hij een kwart eeuw geleden in
dienst trad bij de Staatsmijnen.
Op den Itijksweg nabij de WolfAanrijding.
straat had Zaterdag j.l. een verkeersongeval
plaats, dat wonderlijk goed is afgeloopen. Mej. S.
kwam ptr fiels uit de Wolfslraat gereden en
kwam op den Rijksweg in botsing met een autobus. persoonlijk liep de wielrijdster sleehls enkele
lichte verwondingen op, doch haar rijwiel werd
—

geheel vernield.

Mishandeling.
J. H. uit Maastricht deed aande politie van op hem gepleegde mishandeling door S. en v.d. H.
deed hai,r beklag oiridat zij
Huisvrouw
door den bij baar inwonenden B. was mishandeld.
Ten nadeele van dhr. V. werd op
Brutaal.
dag een konijn ontvreemd 4iit een
klaarlichten
hok achter het woonhuis.
Uit het politierapport.
Aangehouden werd
gifte bij

(..

—

BURGERLIJKEN STAND.
t.rti. 9 Juli 1941.
P. F., die met de justitie nog een en ander tc
C. A. C, z- Lasouw- vereffenen had. Hij werd in arrest gesteld.
CiKBOHKN: Elsen-Hamakers
fi. G. werd bekeurd wegens beleediging en misJanssen J. JI. z.; Boulanger-Unekcns H. d.; MeeseOpgave van 3

—

van Bilsen R. P. H. d.; Delissen-Steüns H, F. J,
handeling. M. 0. deed aangifte van mishandeling
Eiketiboom-l'mmels G. d.; Bouvrie-Moers E. z. i V'nck- gepleegd op
eerts
haar zoontje.
Gerritsen J. d.; Op-Sassen J. 1. z.; Koolen-\V
ï" het nachtelijk duister.
H. S. en eenige
J T d.- Janssen-Nclissen F T z.; Ssmperm»n&collega's bevonden zich tusschen 0 en 4 uur zonva
dd
Dackus-Breuï*
H
Rclwiitz
M.
P. Nooü H. J. f|er eenige noodzaak op den openbaren weg en
Van den Camp J J. z.; Willcmsen-van
e, y ert
zGullkers-Eng
werden deswege bekeurd.
z.- Naus-Schiepcrs M.
z.\ BetferBila-de Boer J. 1,. d.; Óuaaden-Zegers 1.. z.;
H. Jy maakte zich in het nachtelijk duister
Laenen- schuldig
Heütigers J. P. d.; Janaen-lanweji J. M
aan burengerucht en liep een bonnetje
Hermans- op.
Willems L. z.; Jacobs-Hardy P. W. J.
Früns M. H. z.- Kuipcrs-L homme W. P. d. van
Oycn-Haniclinck I-, F. d,
Ken bakfiets met aanhangEen schadepost.
van der Blom P.
wagen beladen met melk en zuivelproducten
VOORGENOMEN HUWELIJKEN:
H. M. H, z.b.; I'ranlwn H, A
sigarenmaker
telde in dc Mauritslnan. tengevolge waarvan veel
behanger-stoffeerder, Reinders L., z.b.; Vertom me n P* kostbaars verloren ging.
W.. kellner Kerckhoffs J. C. H., z.b. Dreesens
H„ mag. bediende. Vankan M. H., z.b Gordijn j'
If ambtr. arb.inspectie, Gilissen H, M. zb- Klisters
,T. M H., vrachtrijder, Hgijsen M. E.,' hulsfioudstfr;
van Daatselanr W. J grondwerker. Wesche M. A. inpaksler; van den heiaart A. \V, A., journalist Boots
A. M. z.b.; Zoegers J. L„ mijnwerker. Kersten E.,
dienstbode.
BRAND IN GRAANMAALDERIJ.
VOLTROKKEN HUWELIJKEN: Blom A A. chauffeur en Roehroeks M. F., dienstbode; Florissen H. E.,
Een zware brand beeft d e graanmaaldcrü,
wever en Michel K. E., z.b.; Frederix M. E. steenmet pakhuis, annex woning van d«n molenaar
vormer en van den Heuvel H., tegel werkster; Aermans Th. Sanders te Meyel ernstig geteisterd, liet
j. A„ timmerman en Kesselaer A„ dienstbode; Huydat een voorraad bevatte van verschilglasetser en Holdorp J., z.b.; Rekko magazijn,
breghs A. H.
granen
veevoeders,
wagens
lende
en
Martin E., z.b.; Engelen J.. münr vrijwel geheel uit. Ledenenvan de Uuitsiobebram'de
J. H.. expediteur
Weerwerker en Habets M.. aardewerkster
echtgte macht en burgers wisten nog ruim 13.000 kg.
OVERLEDEN: Wassink M. j. C., z.b.
granen te redden, maar meer dan 10.000 kg. wervan van den Boom J.; Stal'len'berg' G. ), A., "kleermaker. 47 h, eclitgt. van Hupperetz M, H. K.; Prieken den een prooi der vlammen. Ook van bet woonhuis gina de bovenverdieping verloren, terwijl
T. M. G., oud 1 .jaar;
N'. H.. z.b., 69
erhtïot. van van den Boom M.
L.: Senden P. z. he: daarin aanwezige huisraad verbrandde. \ erb.. 69 J. ongehuwd; Meijrrs M. L.
F... z.b. b6'.i., sehillende machinerieën in de mraki?r;j werden
ongehuwd; I)lni<?n H., CAféhrtudét' 56 j.. echtgenoot van dóór het vuur
ernstig bssehadigd en zijn onBuschgens M. E. C.'; van Luütelaar ' J., z.b., 72 j.,
Verzekering dekt g«xWbruikbaar
geworden.
z.b.,
echtgenoot van .Janssen M. J,; van Sloun J. M.,
telijk
de schade.
48 j., echtgte van Schrtjnemakers J. H. W.
—
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Vijandelijkheden in
Syrië geëindigd

voor

zich als vrijwilligers

journalisten

VOOR HET NEDERLANDSCHE LEGIOEN.

TOESPRAAK VAN DEN HEER FELTMEIJER.
Vaa&seu, 11 Juli. Hedenavond heeft de vierde

—

bolsjewistische gevaar.
Zelfs vrouwen kwamen zich melden voor Roode

Kruishulp

of andere

diensten, welke door de
vrouwen achter het front kunnen worden verricht. En vanzelfsprekend werden haar diensten
gaarne geaccepteerd.
Hetmeerendeel der mannen dat zich als vrijwilliger opgaf, was van den leeftijd van twintig
tot vijfentwintig jaar. doch daarnaast waren er
tal van oud-gedienden.
Zoo zag inen een 74jarigen reserve-kapitein verschijnen en een 63jarigen kapitein van de artillerie. En zij waren
kennelijk verheugd dat zij met het legioen naar
de Sovjet-republiek kunnen optrekken. Want hoewel de leeftijdsgrenzen voor de vrijwilligers tusschen 17 en 40 jaar liggen, heeft imen voor officieren de grenzen laten vervallen. Ook oude officieren kunnen dus aan den tocht naar de SovjetUnie deelnemen. Oud-kolonialen, waaronder vele
sergeants, meldden zich eveneens.
Ook een oud-officier van het Russische leger
zag men verschijnen. Hij wilde meetrekken om
de bolsjewisten uit zijn vaderland te verdrijven
rn zijn teleurstelling was groot dat hij als nietNederlander moest worden geweigerd.
De goedgekeurden krijgen een opleiding van
ongeveer twee weken en vertrekken dan onder
Nederlandsche vlag en onder Nederlandsche officieren naar het front.

Oberbefehlsleiter Hilgenfeldt
bezoekt N.S.V.-tehuizen
s-Gravenhage, 13 Juli.
Oberbefehlsleiter
Hilgenfeldt, de leider van de hoofdafdeeling voor
volkswelvaart in de rijks' eiding der N.S.D.A.P.
heeft tijdens zijn verblijf hier te lande in verschillende plaatsen een bezoek gebracht aan tehuizen,
kinderbewaarplaatsen en instellingen voor hulp
aan moeder en kind om zich op deze wijze een
goed beeld te vormen van het werk der N.S.V.
(Nationaal-Socialistische Volkswohlfahrt) in Ne—

derland.

De heer Hilgenfeldt bezichtigde ojn. de kinderbewaarplaats, welke verbonden is aan de Duitsche

school in Haarlem en welke de N.S.V. onlangs
heeft ingericht tot een modelinrichting op dit ge-

bied.

Vervolgens bezocht de Oberbefehlsleiter in Berden aan Zee het tehuis van de Duitsche vacantieVoionie,_ het levenswerk van den heer Tweer.
Reeds sinds jaren was dit vriendelijk ingerichte

groep karwpeerende journalisten in een kameraadsdhapsavond
genomen van de
afscheid
Canneoburgh te Vaassen. Op dezen avond was
aanwezig de heer H. Feltmeyer, voorman der
Nederlamdsche SS die den journalisten op het
bordes van de Gannenburgh heeft toegesproken,
zoo meldt het A.N.P.
Het is spreker bekend, dat velen in onzen tijd
innerlijk worstelen met en trachten een oplossing
te vinden voor de problemen van dezen tijd. Het
is nu eenmaal niet eenvoudig om een overtuiging
van vandaag le veranderen in een van morgen.
Waar het in dezen tijd om gaat, is een werelddie tot vlecsch en bloed wordt.
beschouwing,
In zou er u op willen wijzen, aldus de heer
Felitmcyer,
dat er vandaag ook in ons volk
kerels zijn geweest, die de consequenties daaruit hebben getrokken, die op het oogenblik aan
het Oostfront mee te velde zijn gegaan en aan
dien strijd hebben deelgenomen. Omstreeks 2 Juli
hebben Nederlandsche vrijwilligers bij Lemberg
aan den strijd deelgenomen. Dit was niet het
resultaat van onvruchtbare debatten, van geworstel met problemen, van mensdhen, die meenen, dat het vraagstuk van onzen tijd geen ander
is dan dat van systemen, waarbij hel een de
plaats kan innemen van een voorgaand. Men moet
begrip hebben voor de enorme irootleiri van
deztn tijd, die een wendetiid is, een noodzakelijke
historische verandering van het aangezicht van
deze wereld voor een langere periode dan honderd jaar. En eerst hij, die dejsen tijd zoo verstaat, kan zich met de problemen bezig hooiden.
De heer Feltmeyer gaf voorts als zyn meening
tc kennen, dat politieke argumenten de zaak in
het algemeen vertroebelen. De Siouding van de
mensehheid is zoo, dat men innerlijk de politieke
argumenten als wapens in de hand heeft gekregen
en als het ware weet, welk register men moet
uittrekken om een ander te kunnen weerleggen.
Ons gezamenlijk lot en onze gezamenlijke toekomst moeten wij bevelen in het kader van ons
eigen volk. Ik wil er echter op wijzen, dat er
srrootere saamhoorigheid in de wereld wordende
is, als gevolg van een groeiproces, dat aan den
gang is. Dat is de groot-Germaansche gemeenschapsgedachte. Toen vroeger de Nederlandsche
gewesten tot grooter eenheid kwamen, kon dit,
omdat men bij alle verschillen iets gemeenschappelijks vond, n.l. het opstaan tegen het gemeenschappelijk gevaar. tosn Spanje onze gemeenschap bedreigde. Zoo is het ook nu. Geen eenheid als een fictie van eenheid, zooals een internationaal proletariaat, maar wel een eenheid 00
basis der lotsverbondenheid van menschen die
bun cultuur hebben hoos te houden en te verdedigen tetten krachten als het bolsjewisme en het
internationale kapitalisme. Een dergelijke lotsverbondenheid kan slechts bestaan bij menschen
van hetzelfde ras en van denzelfden nard. F.n
wanneer hef nu gaat tegen de Soviet-Unie, dan
is dit niet slechts te beschouwen als een toevallige
eoisode. maar men bedenke, dat reeds i"
1788 duizenden Nederlanders de Oekraine ziin
binnengetrokken, die daar welvarende dorpen
stichtten, waarvan de molens en d* golvende
korenvelden nog de getuigen zijn. Dit was het
werk van Nederlandsche voortrekkers. E>- ontstond een ruimte van de Nohrdlzee tot den Oer«i.
waar Germaansche menschen bü geboorterecht
de leiding hadden, omdat leiding slechts kan uitgaat) van menschen van dit ras. Het is heerlijk
in dezen tijd te leven, nii een geschiedenis voor
eeuwen wordt gevormd, zoo besloot de heer Feltmever.
■■' VJ$ Spï ?
De algemeene organisatieleider van dp zomerIfamnen voor ïotimalHfen. de hef- A. M-eyer
ook dere urop.p der VamoecSchwencVe,
rrnde vulo enridders aan tafel in de groote zafl'

.een

•

tehuis een yacantieoord voor vele Duitsche jongens en meisjes vooral uit het Roergebied en uit van het oude ridderrot toetesoroken.
Berlijn, die door de Duitsche kolonie in Nederland
in samenwerking met de N.S.V. werden uitgenoodigd in deze schilderachtige en gezonde omgeving
eenigen tijd door te brengen.

De tocht werd hierna voortgezet naar Amsterdam, waar de heer Hilgenfeldt in Krasnapolsky
geruimen tijd vertoefde temidden van vele Amsterdamsche moeders, die in den loop der laatste
maanden eenigen tijd een welverdiende rust hebben genoten in N.S.v .-tehuizen in Duitschland. De
Nederlandsche vrouwen gaven uiting aan haar
dankbaarheid voor het prettige verblijf in
Duitschland door den neer Hilgenfeldt een schaal
van Delftsch aardewerk aan te bieden, terwijl de
in Amsterdam wonende Duitsche moeders, die een
vacantie in het vaderland hebben genoten hem een
boekwerk overhandigden De heer Hilgenfeldt
inrichtingen van
l>ezocbt vervolgens nog enkele
de NS V. waarna de tocht werd besloten met
een bijeenkomst van referenten voor de algemeene
verzorging van het_ volk b'J de gevolmachtigden
van den Rijkscommissaris en de knnglciders der
N.S.V.

Wat anderen zeggen
Weer actueel geworden
brieven
De LIMBURGER KOERIER drukt twee brieaf, ten vnia den oud-opperbevelhebber van
'aiicl- on zeemacht, generaal Snijders, en een van
n gewezen chef van den goneralen staf, 'uue'"'/generarat Seyfrardt. welke het blad in 1936
N n 8«n
heeft, naar aanleiding van een ailij^-l
"aar'n bet, naar aanleiding van hel binnenDuitsche troepen in de gedeniilitariVi)n
,hel Rijnland, den &taf gebroken
hnd ovp'r'vi
1 Errfnsch-Russische verdrag, dat
kort tevor»
®£!,oten was
Generaal'sS ri"^
ers schreef:
Het
a
a ", versailles was geen vr\je
overeenkomst
verantwoordelijke' en 'wee gelijkgerechtigde en
d h een
op ,eu
genarhtige gronden
veerden
dwangmaatdoor
de
regel
overwin
lecenstander opgelegd ars den maciiteloozen
teekening met bedreigin^n"^®™ 11 diens onder.aff?eP ers t
Dit tractaat is, wat de
perking der bewapeningen betreft d
rijk nimmer iragekomon.
£T, Erankhet
Locarno-vcrdrag
krachtens
d
rechtsgelijkheid is nimmer ten

yen
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het sluiten van militaire verdragen, Hie
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metalen voorwerpen

Naar de „Volkskrant" meedeelt, heeft haar
hoofdredacteur, de heer J. B. VESTERS, na een
*

DE OMZETBELASTING OP
Vichy, 13 Juli (D.N.8.)
Naar het mipisterie
De wnd. secretaris-generaal
van Oorlog mededeelt, hebben de onderhandelin- Financiin
heeft bepaald, dat
den
gen tusschen
Franschen hoogen commissaris van tabaksfabrikaten uitstel

TABAKSFABRIKATEN.
van het departement van
bü deze aan winkeliers
van inlevering van het
in Syrië, generaal Dentz, en den Britschen opper- aangifteformulier voor de omzetbelasting over df
bevelhebber, generaal Wilson, tot den wapenstil- maanden Mei en Juni 1941 wordt verleend. Betaling
stand geleid. De overeenkomst is gisterenavond van de over die maanden verschuldigde belasting kan
geparafeerd. Het Syrische conflict is dus geëin- mitsdien vooralsnog achterwege blijven.
digd na 34 dagen geduurd te hebben.

FRANSCHE OORLOGSSCHEPEN IN
Vichy, 12 Juli (D.N.8.)
Toonaangevende
kringen in Vichy hebben verklaard, dat zij nog
geen steekhoudende gegevens hebben betreffende
de juistheid van het in 't buitenland verspreide
bericht, volgens hetwelk een aantal Fransche
oorlogsschepen Turksche havens zou zijn binnengevlucht. Dientengevolge kan men geen standpunt vernemen van toonaangevende kringen ten
aanzien van de in de buitenlandsche berichten
genoemde cijfers, die schommelen tusschen de vijf
en de vijfentwintig, evenmin als ten aanzien van
de bewering dat een deel der bemanningen door
de Turksehe autoriteiten is ontwapend.
Ankara, 12 Juli (D.N.8.)
Onder in de
haven van Alexandrette aangekomen elf
Fransche oorlogsschepen bevindt zich ook,
volgens een bericht van het Turksche persagentschap. een schip van 10.000 ton.
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Japan

Zwaar

—

Het Italiaansch Weermachtsbericht

—

—

La Linea gebombardeerd

—

—

Britsche duikboot vernield
—

Mijnen voor de haven
New York
—

constitutioneele monarchie.
De constitueele nationale vergadering verklaart,
dat alle Montenegrijnen, dankbaar voor de bevrijding van hun land, dank zij het optreden der Italiaansche strijdkrachten, in herinnering aan de
nauwe banden, die bestaan tusschen de dynastie
van Petrowitsj Niegos en het Huis van Savoye, in
vertrouwen op het wederopbouwwerk, dat steeds
en overal door den Duce wordt ontplooid ten gunste van het fascistische Italië door met Italië banden van zeer nauwe solidariteit aan te knoopen.
De constitueerende nationale vergadering heeft,
bij ontstentenis van een titularis voor den jjpst
van hoofd van* den staat besloten, over te gaan tot
de instelling van he» regentschap en Zijne Majesteit den Koning van Italië te vragen, een regent te

,

,

~

I
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10 spannende werken Fl. 12.50 l
VAN
DEN BEKENDEN WILD WEST

l

SCHRIJVER

MAX BRAND

nog gebonden in keurige linnen banden en geïllustreerde stofomslagen

Betaalbaar met f 1.» per maand of meer

benoemen voor het koninkrijk Montenegro.

Engelsche bommen
OP ITALIAANSCH HOSPITAALSCHIP.
Tjjdens den aanval op
Rome, 12 Juli '(DNB)
Tripolis op 9 Juli hebben de Britten, naar thans
bekend is geworden, ook bommen geworpen op
een Italiaansch oorlogsschip. Dit schip, dat voorzien is van het roode kruisteeken, dat van veraf
duidelijk zichtbaar is. las verwijderd van de haven en van ieder ander voor den oorlog belang—

rijk

doel.

De Britsche vliegers troffen het schip nadat zij
verscheidene keeren er overheen hadden gevlogen, beschadigden het en verwondden verscheigewonde

,

,

soldaten zwaar.

FORMAAT DER BOEKEN 20 x 14 c.M.
blz.
1. Dan Barry de Ontembare
6. Het Keerpunt
221
2. De Vreemdeling a. d. Poort
202
7. De Vuurgeest

Amerika en de oorlog
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BESTELBILJET
Ondèrgeteekende wenscht franco te ontvangen van Boekhandel G. J. GRAAUW, Keizersgracht 168, Amsterdam-C., Telefoon 44505, Postgiro 48600. Gem. Giro G -021
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10 DLN. MAX BRAND, gebonden in linnen banden a f 12.50.
te betalen in maandelijksche termijnen van f
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230
224
212
208
218

De dood van Dan Barry
215
8. Geluk
Dan Barry's Dochter
208
9. De Tuin van Eden
5. De Oude Wet.
10. Scherpschutters
228
Dat is een serie, waarvan een ieder zal genieten, die nog niet de romantiek van het leven
vergeten hebben, die nog meeleven in de wilde jachten, woeste gevechten, waar deugd
wordt beloond en trouwe liefde overwint.
Het is ontspanningslectuur van de beste soort, frissche, kerngezonde kost.
•
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ENGELSCHEN BESCHIETEN FRANSCH SCHIP.
De kapitein
San Sebastian, 13 Juli (DNB).
van het bij Monte Gueldo gezonken Fransche schip
„Virgo Fidelis" heeft medegedeeld, dat het schip
des nachts door een Britsche duikboot is aangevallen. De duikboot beschoot het schip ook met machinegeweervuur. Een opvarende werd gewond,
verscheidenen vonden den dood in de golven.

VAN DE DUITSCHE EN NEDERLANDSCHE
POLITIE.
Hedenavond hebben
's-Gravenhage, 12 Juli.
de Duitsche en Nederlandsche politie te 's-Gravenhage een kameraadschapsavond georganiseerd
BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEV DUITSCH
in Diligentia. De zaal was geheel gevuld met Nederlandsche en Duitsche politiemannen: OrdnungsGEBIED.
politie, ge.ndarmerie, marechaussee en Haagsche
Berlijn, 14 Jali (DNB).
De vijand is in den
politie, velen met hun dames. Ook merkten we afgeloopen nacnt met zwakke strijdkrachten
West
enkele leden van de Nederlandsche SS op.
Duitschland binnengevlogen, zoo wordt aan het
DNB gemeld. Op eenige plaatsen ontstond, voor
zoo ver tpt dusver kan worden overzien, materieele schade van geen belang in woonwijken.
weer in
ZWARE STORMEN IN ZWITSERLAND.
Hevige stormen
Bern,
13 Juli (Stefani).
VEEL DOODEN EN GROOTE SCHADE.
hebben vanmiddag overal in Zwitserland geTokio, 13 Juli (DNB)
Het Zuiden van Japan woed. Twee mensohen zijn omgekomen en aan
is de laatste dagen door wolkbreuken en stormen de velden
is groote schade berokkend.
geteisterd. Te Tokio kwamen 15.000 huizen blank
te staan: het treinverkeer tusschen Tokio en Kobe DE STRIJD VAN ’T NATIONAAL SOCIALISME
is herhaaldelijk gestremd door grondverschuivinTEGEN HET BOLSJEWISME.
gen- Volgens de tot dusverre ontvangen berichten
's-Gravenhage, 12 Juli.
Ir. W. L. Z. van
ZÜn in het geheele land 19 menschen om het leven
gtkomen, terwijl er vele vermist worden. De der Vegte zal Maandagavond van 19.45—20 uur
schade aan de velden, de bruggen, gebouwen enz. over dfin zender Hilversumm I een rede houden
WEER EEN AANVAL OP CYPRUS.
is nog niet te overzien.
over: de strijdd van bet Nationaal Socialisme
Home, 13 Juli (Stefani).
Het 4Ö3e commutegen het Comimunisime.
niqué vau bet Italiaansche hoofdkwartier luidt:
PERU EN BCUADOR AANVAARDEN BEIn bet Oosten der Aliddellandsche Zee hebben
afdeelingen
vliegtuigen
de
onze
herhaalde malen
MIDDELING.
vijandelijke basis van Famagosta op Cyprus aanBuenos Aires, 13 Juli (DNB).
Ook Ecuador
gevallen.
thans, naar uit Quito wordt gemeld, het
Juli
heeft
12
(D.N.8.)
Madnd,
De
Noord-Afrika
aan
Gibraltar
zijn
grensector
In
Tobroek
in den
Spaansche stad La Llinea is in deu nacht van bemiddelingsvoorstel van Argentinië, Brazilië en
vijandelijke aanvallen,
werden ondernomen zende
Vrijdag op Zaterdag door een vliegtuig van onbekende de V. S. aangenomen, nadat de Peruaansche amen
gesteund
met tanks
door krachtig artillerie- nationaliteit gebombardeerd.' Verscheidene
huizen bassadeur alhier, Benavides, aan den minister
vuur, afgeslagen met zware verliezen voor den werden
vernield, Vüf personen werden gedood
van Buitenlandsche Zaken, Ruina zu, eveneens
vijand. In de Egyptische woestijn hebben onze
Onder de Spaansche bevolking heerscht groóte vertoestemming van zijn regeering had
borameuwerpers
vooruitgeschoven vijandelijke ontwaardiging Na nauwkeurig onderzoek en volgens principieeOe
meegedeeld.
van luchtvaartdeskundigen wordt verluchtbases getroffen, alsmede stellingen en op- de verklaringen
De beide regeeringen hebben intosschen efk een
dat deze aanval op La Linea een Britsche proslagplaatsen te Alersa Matroeh, waar brandstof- moed,
vocatie is geweest.
büzonderen vertegenwoordiger naar Washington
voorraden in brand geraakten. Tusschen Sidi el
gezonden, die onderhandelingen moeten voeren
Barrani en Boegboeg hebben jagers gemechanimet onderstaatssecretaris Sumner Welles en de
seerde Britsche strijdkrachten met machinegeambassadeurs
van Argentinië en Brazilië.
weervuur bestookt. Verscheidene gepantserde
autó's werden onbruikbaar gemaakt en vernield.
De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op BenBerlijn, 12 Juli (D.N.8.)
Gisteren, zoo verBURGERLIJKE STANDEN
ghasi eu Derna. Te Deraa werd
militair hosneemt het D.N.8., is een Britsche duikboot ten
pitaal getroffen.
In Oost-Afrika weder?ijclsche bedrijvigheid der Zuidwesten van Plymouth door Duitsche geROERMOND.
vechtsvliegtuigen ontdekt en aangevallen. De
artillerie in den sector Wolsjefit (Gondar). Tende
Opgave
over
week
van 4 tot en met 10 Juli.
duikboot
vijandelijke
gevolge van de
kreeg in halfgedoken toestand vier
luchtaanvallen die
GEBOORTEN 6 als: Hendricus J. M. z. van Ch J
onlangs op Tripolis zÜn gedaan, zün 22 menzware treffers, waarop een felle explosie ontschen, onder wie 14 Italianen, omgekomen en 54 stond. Korten tijd later verscheen een steeds A. H. van Heü-Hendrickx; Elisabeth M. 'd, v J 'H.
personen, onder wie 34 Italianen, gewond.
grooter wordende olievlek op de oppervlakte, die Bremmers-Balvers; Henricus C, z. v. L.' H.' vin der
Goor-Watrinj Gerarda J. H. M.'d. v M H A E Corer op duidde dat de duikboot was gezonken
beü-van Dinter; Maria W. J. v. W. j. H. HofmanSIR WILLIAM
MITCHELL AFGETREDEN.
v. d. Heuvel; Gerardus H. A. H. z. v. A. C. H Dahmen.
Volgens een berichl
Berlijn, 12 Juli (D.N.8.)
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN' 3, als: P. J. F.
Meijs en G. J. M. Majoiée, beiden alhier; P. H, de
van den Engelschen nieuwsdienst is Sir William
Groot en M. M. van de Beek, beiden alhier; H, H.
Mitehell, die tot dusver opperbevelhebber was
Nelissen en A. Cox beiden alhier.
luchtwapen
het
van
Engelsche
in het Middenvan
HUWELIJKEN 5 als: C. Schimmel en M. P. A.
Oosten, als zoodanig afgetreden.
Pollaert, beiden alhier; H, J, H. Claessen en E. J. H.
Langenhoff. beiden alhier; G. J. van Dillen te ZwolWashington, 12 Juli (DNB).
Het ministerie le en Th. M. Hofman, alhier; R. J. P. Verheggen te
Maasniel en A. H. Janssen, alhier; J. A. van der
van Marine heeft bekend gemaakt, dat aan den Sanden
én A. J, M, Ronts,' beiden alhier.
ingang van de haven van New York, in het gebied
OVERLLIDENS
M. M. Leurs vr. oud 39 jaten noordwesten van het lichtbaken van Sandy- ren, echte, van 4, als: van
Neer; J. Ch. JSalkenhol
G.
H.
hook, scherpe mijnen zijn gelegd. Het leggen der oud 3 dagen,
van M. Balkenhol-Melgers*
DE KONING VAN ITALIË GEVRAAGD EEN
z.
H. H.
mijnen is op 18 Juni begonnen en zal worden Golsteijn m. oud 42 .iaren echt. van
P. H. Lemmen;
voortgezet tot 30 September.
REGENT TE BENOEMEN.
jaren
echte, van H. Kievits.
M. B. Cremers vr. oud 58
Cettigne, 12 Juli (Stefam) —De onafhankelijkheid van Montenegro is geproclameerd.
De constitueerende nationale vergadering, die
het Móntenegrijnsche volk .vertegenwoordigt heeft
8. J. Braauw, Boekhand»!, tataars gracht 188, A'dam (C.) Tel. 44505 Postrekening 48605
op 12 Juli 1941 daartoe besloten:
Montenegro wordt opnieuw gevormd als souvereine en onafhankelijk 6 staat in den vorm van
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don
doen den- redac?rn°
recht
Ö'dtschland's
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ree. W are
n
de
naar
v r )let onde^vcrp „Internationale politiek
dat hie
betrouwbare inlichtingen heeft verklaard, dat de Ver.
aan de orde
Staten
gevoelshet voornemen hebben de patrouille ter zee uit
was, dan zou men nog het
te breiden van IJsland tot Engeland om de Britsche
4 n ar v °ren kunnen brengen, nJL de
voor vloot vrij te maken voor het Kanaal en den Atlantiveront^"
i'
Westverontwaardiging
ve het fe it, dat een
scben Oceaan, wordt door de New York Journal Ameriverdrag
6
een dergelijk
can onder reusachtige opschriften gepubliceerd Wheein
en me de „bende", die thans het
ler verklaarde, dat, naar in het bericht van genoemd
Sjanghai, 13 Juli (D NB
n
v
groote Russische
bericht dagblad wordt gezegd dat het plan reeds door Amevolk terrosireert. Maar met ge- uit Batavia heeft de
nen en cn raet begrippen van recht en men besloten tot goedkeuring
rikaansche en Engelschc ambtenaren is besproken
k.»
f
Associated Press meldt dat de versterkingen van
gebied
invoering
men
betreffende
van
milijfrin
niet
het
den
op
«'ch
«n
I e jn'ernationale
Dakar gevechtsklaar worden gemaakt om een eventubegeven:
gëworien eele landingspoging te verijdelen. Tegel tfkertyd maaikt
noodra
Sdoelloos zjjn op ditpolitiek
W?
mtgaven v»n 30 mUlioen gulden rijn kelük
punt nader in ÏÏLÏÏTfc
eveneens inge- het blad melding van de versterkingen der PortngeetV 3S8H,
6
wuugd»
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Kameraadschapsavond

TURKSCHE HAVENS.

PATROUILLE VAN IJSLAND TOT ENGELAND?
wordt voorloopig
P
men door den
eersten
New York 12 Juli. (D.N.BJi. De voorspelling van
reoacteur van het blad. heer G. HOL,
den democratischen senator Wheeler die op grond van
'

deze liter lever-gal vrtj te doen vloeien en n zult
geheel ander mensch voelen. Onschadelijk, plantaardig,
lacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
Eischt Carter's Lever-Pilletjes bö apothekers en
drogisten f 6.76.

—

dene

De Volkskrant
"'

lederen dat moet uw lever een liter lever-gil ln uw
Ingewanden doen vloeien. Wanneer deze stroom van
lever-g'' onvoldoende ia, verteert uw voedsel niet. het
bederft. D voelt u opgeblazen, u raakt verstopt. Uw
lichaam Is vergiftig#, u voelt u beroerd en ellendig,
u ziet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen ztin slechts lapmiddelen.
O moet CABTEK'S LEVER-PILLETJES nemen om
u een

nemen.

Montenegro onafhankelijk

Het Rijksbureau voor nön-ferro-metalen deelt
mede, dat, zooals bekend, artikel 6 (1) van de
verordening van den Rijkscommissaris betreffende de inlevering van metalen bepaalt, dat de
vergoeding, welke voor de ingeleverde metalen
voorwerpen zal worden uitgekeerd, in het algemeen niet hooger zal zijn dan een bedrag overeenkomende met de metaalwaarde dier voorwerpen. In de uitvoeringsbeschikking van 27
Juli 1941 is in artikel 28 (1) deze metaalwaarde
voor de verschillende metalen, waaruit de ingeleverde voorwerpen bestaan, genoemd.
De bovengenoemde verordening van den Rijkscommissaris opent in artikel 6 (2) echter tevens
de mogelijkheid om in bijzondere gevallen een
vergoeding te betalen, welke boven de metaalwaarde uitgaat. Het desbetreffende verzoekschrift
moet dan vergezeld gaan van een rapport omtrent
de waarde van het voorwerp, opgesteld door een
beeedigd deskundige.
Teneinde teleurstelling te voorkomen, wordt er
uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat deze
mogelijkheid tol het verkrijgen van een hoogere
vergoeding dan de metaalwaarde meer speciaal is
geopend ten behoeve van bedrijven. Met betrekking tot particulieren diene, dat een
hoogere vergoeding, als hier bedoeld, slechts in
uitzonderingsgevallen zal kunnen worden toegekend, aangezien:
le. Het feit, dat de aanschaffingsprijs van een
voorwerp, dat wordt ingeleverd, hooger is geweest dan de vergoeding op grond van de metaalwaarde, óp zichzelf geen voldoende reden is voor
een hoogere vergoeding, daar dan vrijwel alle
voorwerpen hiervoor in aanmerking zouden
komen;
2e. Voorwerpen, als bedoeld in artikel 5 der
verordening, hier kortheidshalve genoemd antiquiteiten en kunstvoorwerpen, niet voor een verzoek tot uitkeering van een hoogere vergoeding
dan de metaalwaarde in aanmerking komen, daar
men deze op de lijst model 2 dient te vermelden
en dus niet behoeft in te leveren.
Men bespare zich derhalve de kosten van het
deskundigenrapport.

u

—

ALS uw lever niet voldoende
LEVER-GAL afscheidt.

—

Vergoeding voor ingeleverde

"

—

.

rood worden en vervellen.

o»" stve
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GEITENHANDEI.

's Gravenhage, 12 Juli.
De bijzondere omstandigWAPENSTILSTAND GETEEKEND.
heden hebben in den laat sten Ujd aanleiding gegeven
tot het ontstaan van een levendigen handel in konijnen
Vichy, 12 Juli (D.N.8.)
Naar het Franen geiten. Hierbij worden vaak buitensporige winsten
sche ministerie van oorlog mededeelt, zijn
gemaakt. De handel strekt zich zelfs uit tot pasgeboren nestkonvjnen, die vroeger nooit als handelswaar
de vijandelijkheden in Syrië hedenmiddag om
in aanmerking plachten te komen.
3 uur gestaakt.
De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat het
Generaal Dentz is met den Britsehen ophier een ernstige overtreding van de prijsvoorsehriften
betreft. Zoolang voor konijnen en geiten geen afzonderperbevlhebber, generaal Wilson, te Si. Jean
lyke regeling tot stand is gekomen, gelden in dit opd'Acque bijeengekomen.
zicht de algcmeene bepalingen, welke verkoop tegen een
hoogeren prijs dan op 9 Mei' 1940 verbieden. De conHet Britsche opperbevel heeft uitdrukkelijk trftlc op de
naleving der prijsvoorsehriften door de inverklaard ermede accoord te gaan, dat geen Gaul- specties voor de priisbeheersching zal zich ook met dit
listische leiders aan de onderhandelingen deel- gebied bezig houden. Men zü dus gewaarschuwd.

'

W.PÜROL
tegen zonnebrand.
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PRIJSOPDRIJVING IN DEN KONIJNEN EN

U ZIET
ER SLECHT UIT
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Amsterdam, 12 Juli. (A.N.P.).
De oproepen
van den Rijkscommissaris en van generaal Seyffardt tot vorming van een „Vrijwilligerslegioen
Nederland" hebben in de hoofdstad weerklank
gevonden.
Talrijke Amsterdammers van allen rang en
stand hebben zich reeds spontaan gemeld en in 't
inschrijvingslokaal heeft men voortdurend werk.
ilonderden menschen, zoo vertelde men ons bij
het inschrijvingsbureau, hadden nadere inlichtingen verzocht en ongeveer tweehonderd hadden
zich reeds spontaan laten inschrijven. Hier vond
men mannen van verschillende politieke overtuiging, doch één in hun afkeer van het bolsjewisme, dat zij gezamenlijk als Nederlanders wilden bestrijden.
Het vrijwilligerslegioen Nederland neemt hen
allen gaarne op. Men vraagt bij het legioen niet
naar politieke of godsdienstige overtuiging, dóch
verwacht alleen de principieele bestrijders van 't

Officieel

nieuws

Amsterdammers melden Het zomerkamp

EERSTE BLAD

DAGBLAD

Autobusdienstregeling

R.K. DAGMEISJE
gevraagd, Zondags vrij.
Van een PERMANENT Adr.: Bleijerheidestraat
moet U de heele zomer No. 46, Kerkrade.
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iets hebben.
Laat U
daarom vakkundig bedienen bij

Heerlen Nuth Schinnen Beek Lutterade
•

■
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Ingaande Maandag 14 Juli 1941.
Vertrek
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Ingaande Maandag 14 Juli 1941.

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

SALON

8.40
8.45

11.35

11.40

13.50

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16.05
16.10

x

16.35

X 16.40

+
+

x
x

18.35

18.40

18.55
19.00

van LINDENHEUVEL, LUTTERADE naar HEERLEN.
K.M. LINDENHEUVEL
9.00
12.00 14.00 + i6.30 x 17.05 + 19.00 x 19.15
+ 19.05
RIJKSWEG ZUID
9.05
12.05 14.05 + 16.35
X 17.10
x 19.20
2.6 LUTTERADE
9.10
4.7 NEERBEEK
12.10 14.10 + 16.40 X 17.15 + 19.10 x 19.25
9.15
7.5 BEEK
12.15 14.15 + 17.45 X 17.20 + 19.15 X 19.30
12.3 SCHIMMERT
9.25
12.25 14.25 + 16.55 x 17.30 + 19.25 X 19.40
+ 17.05
17.6 NUTH
9.35
12.35
14.35
x 17.40 + 19.35 x 19.50
WIJNANDSRADE
+ 17.10
9.40
12.40
14.40
+ 19.40
X 17.45
x 19.55
+ 17.15
9.45
12.45
14.45
22.1 SWIER
x 17.50 + 19.45 X 20.00
18 HEERLEN
9.55 12.55 14.55 + 17.25 x 18.00 + 19.55 X 20.10
+
Alleen op Zondagen.
op werkdagen.
Alleen
X

+
+

"net

20.00
20.10
20.15
20.20
20.30

20.40
20.45
20.50
20.55

oorlogsschade

+
+

+
+
+
+
+
+
+

21.10
21.15

RADIO

21.20
21.25
21.30
21.35

REPARATIES
na vooraf prijsopgave
en schrift, garantie, aan
alle toestell.. nog steeds
Eerste Limb. Radio-rep.

21.40

21.45
21.55

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

GETROUWD:
Dr. F. J. KAISER, Seheik.
en

W. M. Q. THYSSEN, Semi-arts

llle VERZEKERINGEN

3

GEVRAAGD

'

TE KOOP

Klaar

B

SET PENSION

Enfl VAN OPPEN, Heeriet
Olie molenstraat 28 Tel. 4527

Stofzuigers

De Prov. Voedselcommissaris voor Limburg
maakt het volgende bekend:
Alle aanvragen voor toewijzing kunstmest voor
het 3e bemestingsjaar moeten worden ingediend
vóór 1 Aug. 1941.
De regeling der kunstmestdistributieperiode
1941/1942 wijkt iets af van de vorige regelingen.
Kunstmest zal worden toegewezen op basis ter
bedrijfsgrootte, maar tevens op grond der geteelde gewassen voor den oogst 1941.
Alle grondgebruikers, welke meer dan 10 Aren
cultuurgrond hebben en een toewijzing kunstmest
wenschen te ontvangen, mtfeten een aanvrage in-

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

ij

"|1

jjj

Schoenenkerkhof!
Kijk: een éérélid van de Club van Schoenenmoordenaars / De man met de koude of natte
de man van de vlugge droog- en stoomvoeten
methode. Schrijver van de brochure-, „Hoe vermoordt men het vlugst z'n schoenen?"
Schande
.».

]

...

gevraagd]

I|||f

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

Modern HEERENHUIS
of VILLATJE
te koop gevraagd in
Heerlen of directe omgeving.
Brieven met

BROODROOSTERS,
RIJWIELEN,
WASCHMACHINES,
KRONEN,

het

voor

.

.

.

—

prijsopg., ligging, enz.,
onder No. 3670 aan het
huurkoop. Bureau van dit Blad.

LAMPEKAPPEN.
Ook

op

OELLERS

WELKE

KERKPLEIN 14

Jv'o.

i van de

„Spaar-UtV-Schoenen''-serie

van

GROND-

EIGENAAR
wil (braakligg.) grond
verkoopen (oppervlakte
dienen.
75—100 M 2.) voor
DANK
Het invullen der aanvraagformulieren geden
aanl. van een sportd.
Maagd,
H.
Ana.
schiedt door den Plaatselijken Bureauhouder en toniusH.en H. Gerardus terrein
(watersport) in
zal bekend gemaakt worden op welken dag, plaats
Geleen, Lutterade of divoor
uitkomst.
goede
en uur deze aanvraagformulieren onderteekend
recte omgeving. Liefst
moeten worden. ledere aanvrager diént kunstmest
boschrijke (bepl.) omVERLOREN
aan te vragen voor het getheele bemestingsjaar.
geving. Uitv. brieven m.
werkschoenen,
een
paar
In afwijking van vorige jaren, zijn de kunstprijsopg.
onder no. 1640
Eys-Trintelen.
mestbonnen verdeeld in vijf verschillende series tusschen bezorgen te- a. h. Bureau v. d. Blad.
Terug
te
en zijn de kunstmestbonnen voorzien van een op»—Wjg^—r—BWli I—l Jm,as—i
gen belooning bij Meesdruk 1, 2, 3, 4 of 5. ledere serie wordt slechts voor sen,
Te koop gevraagd
166
Trintelen.
No.
een bepaalden tijd geldig verklaard. Na den vergebruikte, goed onderh.
valdatum zijn de bonnen dezer serie dan waarRADIO
deloos. Alle kunstmestbonnen van een geldig ver(Philips of Telefunken)
klaarde serie moeten zoo spoedig mogelijk worSerie 1938/'39, 1939/'4O,
den ingeleverd bij een handelaar of Afd. L.L.T.B.
of
Brieven onBETREKKINGEN der 1940/'4l.
Op deze bonnen kan niet direct kunstmest beaan het
No.
82
L
trokken worden, doch kan men alleen gebruiken a
van dit Blad.
Bureau
voor de bestelling van kunstmest. Ktwstmest kan
AANKOMENDE
OPLEIDING voor alle Gymnastiekbevoegdheden.
men alleen betrekken op het ontvangstbewijs, dat
GASFORNUIS
BAKKERSKNECHT
aanmelding voor de NIEUWE CURSUS
de leverancier verplicht is af te geven voor de bij of leerjongen gevraagd. te koop gevraagd, goed Spoedige
gewenscht.
ïnlichtingen bij het Secretariaat
hem ingeleverd kunstmest bonnen. Men zorge dat Bakkerij O. Haemers, onderhouden, of
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ware dit
Het Bestuur.
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Kruisstraat, Heerlen.
gedurende
<<e
seigrondgebruikers
Indien
het
voor bezorgen v. brood
zoen 1941/42 het bedrijf of een gedeelte van het gevraagd. Leeftijd 16—
bedrijf, waarvoor een toewijzing werd verstrekt, 18 jaar. Adres onder
verlaat, moeten de kunstmestbonnen. eventueel het No. 1627 Bur. v. d. Blad.
ontvangstbewijs voor de ingeleverde kunstmestSCHILDERSKNECHT
bonnen of de reeds geleverde en nog niet uitgestrooide kunstmeststoffen aan den nieuwen grond- gevraagd. Adres: Baut- =3
m
gebruiker worden overgegeven. Voor perceelen, scherweg No. 19, Heerlerbaan.
worden,
moet
welke slechts voor 1 jaar verpacht
350 KIPPEN
de aanvrage geschieden door den verpachter/
Witte
Leghorn, broed
NET R.K. DAGMEISJE
eigenaar.
1940, te koop. Adres
kunn.
gevraagd,
zelfst.
Grensbedrijven komen alleen voor een toewijL. Kuypers Talmastr. 38
Uitgave April 1941.
zing kunstmest in aanmerking, indien de vruchten werken, van 8%—2 uur. Telefoon 4972, Heerlen.
van het bedrijf voor Nederland bestemd zijn. In Zondags van 10—2 uur.
alle tegenovergestelde gevallen wordt geen kunst- Adres: Staringstraat 17,
Een losbladige catalogus van de volledige
TE KOOP
Molenberg-Heerlen.
mest tóegewezen.
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32, Heerlen,
blijvend van waarde, ook bij verandering
De eerste toewijzing brandstof voor landbouwvan tarieven.
werkzaambeden (maaien, ploegen en zaaiklaar
maken in herfst en voorjaar) is (of wordt binnenOver deze nieuwe uitgave schreef een
kort) den aanvragers toegezonden.
groote adverteerder ons:
de
geheele
Vele bedrijven zullen wellicht niet
toewijzing voor de e'erste maand kunnen gebrui„Over het losbladig systeem met gegevens
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ken, omdat in de maand Juli alleen hoofdzakelijk
van de bij U aangesloten bladen, hebben
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AÉfcr
fr«.
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gemaaid wordt. Het restant is bedoeld als een
wij niets dan lof te zeggen. Wij hebben
voorschot; om. wanneer de drukkere werkzaamhet onmiddellijk voor ons gebruik toegeheden beginnen niet vast.te komen zitten.
past en laten voor alle andere tijdschriften
QBBHH
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Wij wijzen de landbouwers erop zeer zuinig met
en bladen welke niet bij Uw Bureau zijn
BWSl^^Pw
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brandstof dorschen of laten dorschen, erop attent
Verkrijgbaar ad f 4.25.
maken, de mijten zoo bij elkaar te plaatsen, dat.
om deze te kunnen bereiken, geen of zeer weinig
(storting op P os r ekening No. 1539 van
brandstof noo>dig is. Natuurlijk moet u erop letpenningmeester der Nederlandsche
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in strijd handelt met een besluit
ten. dat u niet
Amsterdam).
Dagbladpers
andere
van een of
instantie b.v. P.I.C. of BrandHEERLEN
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De Heer en Mevr. Kaiser-Thyssen danken,
ook namens wederzjjdsche ouders, voor de
belangstelling by hun huwelijk ondervonden.
Heerlen, 14 Juli 1941.
Caumerbeeklaan No. 54.

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

OFFICIEELE PUBLICATIE

Centraal Liéurgsch Instituut
voor Lichamelijke Opvoeding

[aangeboden!
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van het Departement van Landbouw en Visscherij

BINDTOUW VOOR HET BINDEN VAN
STROO BIJ HET DORSCHEN
VAN GRAAN.

TE KOOP 1
fAANGEBODEN

'

CEBUCO'S

-

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in
Oorlogstijd brengt het volgende ter kennis van

belanghebbenden:
Zooals destijds bekend gemaakt, is vezelbindtouw uitsluitend ter beschikking gesteld voor het
binden van graan, indien dit gemaaid wordt met
graanmnaiers/zelfbinders.
De distributie hiervan is in vollen gang en
voor zoover men nog geen machtiging verkregen
heeft, zal deze binnen korten tijd aan aanvragers
kunnen worden toegezonden.
Voor het binden van stroo achter de dorschma-

chines is geen vezelbindtouw beschikbaar, doch

papier.-bindtouw.

Dit papier-bindtouw wordt niet gedistribueerd,
doch kan op de gewone wijze via den gewonen
worden

I

KUNSTMEST.

PEUTZ-TIS SIJV

handelaar/leverancier

Telefoon 4920

AANVRAGEN TOEWIJZING

De Heer en Mevrouw

uitsluitend

—

[woningen]
—

=

Eikenerweg, Heerlen.

DAGMEISJE

gezocht, door een zich
te Heerlen vestigende
Inrichting
man.
Liefst in
Sittarderw. 24. Tel. 3763 jongearbeidersgezin
met
R.K.
Heerlen.
huiselijk verkeer è ƒ 11
659
Telef.
Markt 33
p. week (zonder wasch)
Lutterade.
Brieven onder No. 3725
a. h. Bureau v. d. Blad.

=

Ondernemers: GEBR. MULDER,

door:

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

Vertrek

—

Net Dienstmeisje

-

+

+

13.55

BECKER,

gevraagd voor direct
HOOFDSTRAAT No. 5, Adres: Mevr. Voncken,
Kerkrade
Telef 2960 Akerstraat 46, Heerlen.
dan kunt U verzekerd
dienstmeisje"
zyn van iets chics en
voor terstond gevraagd,
houdbaars.
boven 18 j. Adres: Ruytersstraat 9 Schaesberg.
uw
Laat
HUIS
net dagmeisje
met INBOEDEL
Adres: Niergevraagd.
PERSOON
en UW
sprinkstr. 28, Kerkrade.
verzekeren tegen

van

25.5 LUTTERADE
RIJKSWEG ZUID
28 LINDENHEUVEL

!

betrokken.

Belanghebbenden worden aangeraden hun bestellingen dienaangaande zoo spoedig mogelijk bij
hun gewonen leverancier te plaatsen, opdat deze
tijdig bij de touwfabrieken de benoodigde hoeveelheden papiertouw kan bestellen.
Nadrukkelijk zij nogmaals gewezen__op de bepaling van het bindtouwbesluit, waarbij het verboden is om vezelbindtouw voor het binden van
stroo te gebruiken.

VOORRADEN AARDAPPELEN
OOGST 1940, BIJ TELERS.
De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Limburg maakt bekend dat:

COURANTEN-CATALOGUS

:

-

:

j

{

'

TWers welke nog aardappelen van oogst 1940 in
voorraad hebben, welke bestemd zijn voor den
verkoop en waarvoor nog geen aanzegging tot
inlevering heeft plaats gevonden, dienen zich alsnog vóór 15 Juli 1941 te wenden , tot de Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten
voor Limburg, Afd. Aardappelen, Landbouwhuis
te Roermond.

assurantie.
Indien mogelijk de
trisch net.

FEUILLETON

DRAMA IN EEN FLATGEBOUW
EEN GEHEIMZINNIG VERHAAL MET SPANNENDE WENDINGEN

1

kreeg. Eenvoudige gevalletjes voor den politierechter, branden, ongelukken op straat, kleine
diefstallen of inbraken, dat was misschien voor
sommige menschen erg sensationeel, maar vooral
voor diegenen, die daarin betrokken waren. Je
kon er toch niet meer dan twintig, dertig regels
copy uithalen. Maar nu was voor hem de kans
gekomen en Triffit maakte er van wat hij kon, Dc
redacteur voor het dagelijksch nieuws prees hem
nogal en zei, dat hij voorloopig de zaak He apath
voor zijn rekening mocht nemen. Sedert at, dronk,
rookte én sliep Triffit met de zaak. Dat was het
eenigé, wa. '-over hij nadacht. Het was nu half 2
in dén middag na den derden dag van hetgeen
men het begin van de zaak kon noemen. Friffit zat
in een donkeren hóek van een lunchroom in Kensington een broodje mét ham te verorberen en 'n
kop koffie te drinken terwijl hij somber, zoo niet
wanhopig, aan het nadenken was. Twee en ccn
half uur had hij doorgebracht in het naburige ge.
rechtshof, luisterende naar alles wat <i/egd en
verklaard werd betreffende den moord op Jacob
Herapath en hij had niet gehoord, wat hij al niet
lang wist, toen de rechter in zijn zetel plaats nam,
de jury inspecteerde en het onderzoek heg >n
waarna de zitting geTwee en een half uur.
schorst werd voor de lnnch
en de> zaak .vas
nog even jjêl'éirnz'nnig als te voren, (leen -nkele
getuige hnd iets nieuws verteld, geen enkel feit
was voor d?n dag gekomen, waarvan mb knap

„Wat wilt u dan, dat ik doe?"
stond op en ging naar een bureau,
waarvan hij eenige papieren nam. „Ik verlang,
dat u deze documenten zult onderteekenen," zei
hij. „Daarna pas zal ik u de geheele geschiedenis
raededeelen. Is die niet naar waarheid, dan zijn
de documenten waardeloos. Hoe denkt u daar

Burchill

over?"

„Goed," zei Bartfiorpe, „geef ze hier!"
Het was' één uur in deri nacht, toen Barthorpe
het huis verliet. Maa'r de 'oogen, die hem hadden
gade geslagen, toen hij erin ging, zagen hem heen.
gaan en dé schaduw volgde hem door de stille
straten, tot hy iyn woning bereikte.

HOOFDSTUK XIII.
De zitting geschorst.

Sedert Triffit zoo'n mooie kans had gehad in
verband met het mysterie Herapath. was.zijn toe.
stand er een van tijdelijke zegepraal geweest, die,
naar hij hoopte, door zijn ijver en doorzicht een
voortdurende zou worden. Voor den morgen, toen
de moord ontdekt werd, waarvan hij een heele kolom in den Argus (groote letters, extra vet r*edrtiVO Had kunnen opmaken. Kid TrWt. een
jongere verslaggevers, niets bijzonders gedaan.
Hij zei altijd dat hy nu nooit eens een kansje
-

Herengracht 258

Tel. 43045 34670

-J

v

doen.

VERBODEN)

-

-

Er zijn natuurlijk landbouwers, die om een of
andere reden aan ons verzoek niet kunnen rol-

(NADRUK

20)

CEBUCO

mijten plaatsen bsj het elec-

verslaggever een goed

ken.

stuk

copy

had kunnen ma-

„Beroerd," mompelde Triffit, terwijl hy zijn
koffie dronk. „Reusachtig vervelend! Er wordt
iets achterbaks gehouden
dat geloof ik zeker."
Op dat oogenblik kwam een andere jongeman
naar den hoek, waar Triffit zoo zat te mijmeren...
gekleed in een nogal opeen blozende
zichtig costuum en een sportjas; in het lint van
zijn kaasbolletje stak een veertje. Triffit kende
hem, het was een van zijn vakgenooten, verbonden aan een oppositie-blad. Hij meende hem dien
morgen al in de gerechtszaal te hebben gezien.
Haastig maakte hij plaats voor hem en riep:
„Hallo!"
,Hallo", antwoordde de jongeman. Hij wenkte
een kellnerin, terwijl hij aan het tafeltje van Triffit plaats nam en zei: „Heb je zoo iets als een casinobroodje?"

Jawel, mijnheer. Versch ge„Casinobrood?
bakken van vandaag."
„Zoek er dan een mooi, gaaf uit, snijd het overlangs door, besmeer de twee helften met versche
roomboter, leg er een flinke snee ham tusschen en
breng mij dat met een heele trekpot vol versch
gezette, zeer heete, echt Chineesche thee."
„Nou, daar kun je het mee doen," zei Triffit.
„Wil je je maag overladen, Carver?"
,Ik weet niet, of je ooit in Yorkshire geweest
bent, Triffit," zei Carver, op zijn gemak plaats
nemend. „Als je daar eens op een Zaterdagmiddag
naar een voetbalwedstrijd was gegaan, dan zou je
er kooplui hebben gezien, die zulke casinobrooden
met ham verkochten. Ik geef je mijn eerewoord,
dat niets zoo goed is r>m het uit te_ houden als je
vroeg ontbeten hebt en laat zult dineeren."
„Wat ik verlang," bromde Triffit, „dat is niet
iets om mijn maag te vullen, maar iets om mij op
te vroolijken. Ik heb met alle twee mijn ooren geteisterd naar dat onderhoek v«a de Herapftth-nak

of er geen nieuwe feiten te voorschijn zouden
komen. M. aa r n ®®,n
niets!"
vroeg Carver. „Hm, ik zou zoo
„Denk je dat',
zeggen, dat er een heeleboel nieuws was."
,Niets, wat ik niet reeds wist. Dat heb ik allemaal van het begin af geweten. Ik was immers de
de eerste, die op de plaats zelf de eerste informaties kreeg."
„Zoo, ben jij dat geweest?" zei Carver met voorgewende onverschilligheid. „Wel, kerel, dan heb
je geboft! En n heb je alleen gehoord
„De herhaling van al hetgeen ik vernomen had.
Ik kende al die bijzonderheden al, voor ik naar
de rechtszaal ging. De concierge... de politie... de
bedienden van Portman Square de politie-dokter... allen. En ik vermoed, dat er vanmiddag
de zaak zal wel geweer niets zal uitlekken
schorst worden."
„O, natuurlijk," zei Carver, op zijn casinobrood
aanvallend, „dat zal nog wel eens meer in deze
zaak gebeuren, Triffit. Maar hebben een of meer
bijzonderheden je niet speciaal getroffen?"
„Wat mijn aandacht vooral getroffen heeft,"
antwoordde Triffit, „is, als de dokter gelijk heeft
...en heb je wel opgemerkt hoe zeker hij van zijn
zaak was?... als hetgeen hij beweert, de waarheid
is, dat de oude heer Herapath doodgeschoten is
0m... even voor middernacht, dan kan hij het niet
geweest zijn, die naar Portman Square gegaan is."
:s Pi*eekt vanzelf. En even klaarblijkelijk is het, dat hij die naar Portman Square
ging, ook vandaar naar het kantoor in Kensington
teruggekomen is. Niet waar?"
„Waarom denk je, dat dat zoo zeker is?"
„Omdat de persoon, die naar Portman Square
ging, de met bont gevoerde jas en den slappen
vilten hoed van Herapath heeft gedragen, en dat
die ternmevonden nin op het kantoor in liet flatgebouw," beweerde Carver. „Ik stel mij de zaak
aldus voor: De moordenaar, na zr* slachtoffer
_
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OPA BOL VAN DEN
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is als een zeer mooie uitgave in kleurenEen aaneensluitend
druk verschenen.
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SLECHTS 35 CENT
Franco per post 42 cent na ontvangst
van dit bedrag.
Fan aangename en nuttige verpoozing,
Een prachtgeschenk voor Uw kinderen
dat langen tijd zijn waarde behoudt!
Verkrijgbaar uitsluitend bij vooruitbetaling aan het Bureau van
dit blad en bij onze bodes

gedood te hebben, heeft diens jas aangetrokken en
hoed opgezet, zijn sleutels genomen en is naar
Portman Square gegaan. Daar heeft hij het een
of ander gedaan, wat, dat is nog onbekend, daarna
ging hij weer terug naar Kensington heeft op het
kantoor jas en hoed achtergelaten en de becnen
genomen. Dat beste vriend, is absoluut zeker.
Maar er is weinig ophef van gemaakt voor den
rechter van instructie. Volgens mijn meening Trifcfit, houden zij, de politie en de lui van het gerecht
iets achterbaks. Maar," ging Carver voort, vertrouwelijk fluisterend, „mij is alleen opgedragen
een eenvoudig rapport op te maken voor ons
verlicht en vooruitstrevend blad. Ik heb er cc.V>ter
terdege over nagedacht en er zijn twee .-dingen,
die ik wel eens zou willen weten. Ik zeg je, 1 riffit, als je mij soms wilt hebben om te helpen ze
uit te vinden... twee weten meer dan een... dnn
ben ik je man."
Vroeg Triffit
„Welke zijn die twee dingen.
voorzichtig, „wie weet, ZÜn het wel dezelfde waar
ik me mee bezig houd."
„Ten eerste dit: iemand een taxi-chauffeur of
den man, die voorgaf Jacob Herakoetsier moetteruggebracht
hebben naar of in de
path te zijn,
nabijheid van het flatgebouw. Hoe komt hpt, dat
die nog niet gevonden is? Je hebt toch in het eerste extra nieuws betreffende den moord special
de aandacht op hem gevestigd. Weet je, wal ik
denk? Hij is wel gevonden, maar hij mag voorloopi? niet voor den dag komen of spreken. Dat
is het eerste punt."
„Goed," mompelde Triffit. „En het tweede?"
„Waar.is de man, die dien nacht met Jacob Herapath uit het Parlementsgebouw kwam, de nun,
door den chauffeur opgemerkt? Ook die nnn
moet gevonden ziin, maar ook hem wordt het
zwijgen opgelegd."
„„

(
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TWEEDE BLAD

De Distributiewet en
handel en nijverheid

bedrijfsleven. Echter is er een onverbrekelijk
verband tusschen de overtredingen in de industrie en de houding van het publiek.
De beteekenis van de strafbare handelingen,
die het publiek begaat, mogen niet worden onderschat. Een ongeoorloofde transactie, waarbij
t
de consument geen bonnen of een onvoldoend
I,
Utaantal bonnen aan zijn leveranciers ter hand stelt,
Vóór het begin der vijandelijkheden in Septem- is op zichzelf meestal van te verwaarloozen beber 1939 had de Nederlandsche regeering een aan- teekenis.
Gegeven echter het feit, dat breede lagen
tal -wettelijke maatregelen genomen, die haar de van verbruikers bereid zijn aan deze praktijken
bevoegdheid verschaften in het economisch leven mede te werken, is het totale quantum goederen,
in te grijpen, indien oorlog, oorlogsgevaar of andat op deze wijze aan de distributie wordt ontdere buitengewone omstandigheden daartoe aan- trokken, van zeer aanzienlijke beteekenis.
leiding zouden geven. Onmiddellijk na het intreEen belangrijk deel van de overtredingen, die
den van den oorlogstoestand werd het noodig in het bedrijfsleven worden begaan, spruit ook
van sommige van deze bevoegdheden gebruik te voort uit den wensch van den producent om aan
de vraag op de zwarte markt te voldoen. Het
maken teneinde de kans op storingen in het ecouit
te
mogelijk
zooveel
schakelen.
dat de consument sticht, woekert op deze
kwaad,
leven
nomische
De toestand van bezetting en blokkade, die in wijze door tot ver in de productie.
Uit dit alles volgt, dat de overheid de beschikMei 1940 intrad, maakte het noodzakelijk aanzienking moet hebben over vele middelen, welke haar
lijk dieper in te grijpen dan voordien was geschied. Sedert het oogenblik, waarop ons land op in staat stellen, de handhaving der distributie__
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De Rijksdienst

voor

het

Nationale Plan

—

Aan 'n onderhoud met dr. Ir. B a k k e r Schut,
benoemd tot directeur van het Bureau van den
ons zeer dicht bevolkte land in de toekomst het
Rijksdienst voor het Nationale Plan, is het volgenmogelijke nut zal trekken voor de vier doelmeest
de ontleend:
einden:
het werk, het wonen, de ontspanning en
Als onderdeel van den Rijksdienst worden inhet
verkeer.
gesteld een Raad van Bijstand, een vaste commissie, en andere commissies, welke naar behoefte
worden gevormd en in de vierde plaats een bureau. In de praktijk zal het wellicht zoo zijn, dat
de raad van bijstand, een groot lichaam, in een
aantal kleinere commissiën wordt onderverdeeld
b.v. voor de wegen, voor de industrie, voor den REGISTRATIE VAN MIJNWERKERS IN ENGELAND.
agrarischen kant, voor de cultuurtechnische bej>e Britsche autoriteiten hebNew York, 12 Juli.
langen, voor het natuurschoon enz.
gisteren bevel gegeven, zoo wordt uit Londen geben
Het bureau wordt onderverdeeld in drie af- meld
alle Engelsche mijnwerkers tusschen de UO
deelingen en wordt gehuisvest te Den Haag. In en 60 dat
jaar, die sedert 1935 minstens 6 maanden in
de eerste plaats de planologische afdeeling met münen gewerkt hebben, doch thans andere betrekkinals leider een planoloog, ten tweede een afdee- gen hebben, zich moeten laten inschrijver voor arbeid
ling voor sociaal-economisch en economisch-geo- in steenkoolmijnen.

MIJNWEZEN
—

.

..

zijn taak aanvangen. Allereers
r'e inschrijving van de ondernemingen,

Na de inname

het treffen van verdere maatregelen onontbcerliik is.i Nadat deze voltooid is, wordt
c Pgave verlangd van de voorraden aistrum
goederen, welke de ingeschreven onderneminge
in
voorraad hebben. Een gedetailleerd inzicnt>an
Rijksbureau
gr voorraadsituatie is voor het

van

Lemberg.

—

Duitsche rijwielsoldaten in de straten der
J tad

(Scherl-Holland)

DE OOSTHOEK VAN EUROPA

Qii
al deze regelingen is
geen betoog
steeds de ontoereiken? n le bes teden op een wijze, die voor
e bevolking
het hoogste nut afwerpt.
—-

—

di- «eheefo

Plan

uit

den Tsarischen tijd, dat tien jaar
onuitgevoerd bleef

Onttrekken aan verplichting.
rschriften
dat n den loop deT
laatste maanden°
(üstributiewet
is afgekondigd, i s°? otgrond van de
aynzlenll Jke hoogte geDanzig, Juli (V-P.8.).
,
Stegen. Op velerlei
yn voortbrenging, hanNaast de berichten over den vernietigenden slag
verbruik
del'en
aan b an rt
g ele « d ** b taan
van
tal
in het gebied van Bialystok heeft het algemeen
echter
rn
hU VerP,iChti "«de aandacht getrokken, dat ten zuiden van het
Visschers-schiereiland een torpedojager van de
Sovjets door een bom van een vliegtuig tot zinken
In de ecrsle plaats kan een
doen
inschrijven
te
is gebracht, terwijl een tweede torpedojager
laten zich
dat de onderneming
medebrengen
zwaar beschadigd is.
kan
over haar de onbeHet Visschers-schiereiland, waarvan hier spra
lemmerde beschikkingsmacht
waardoor zij
zich geheel ke is, ligt 2000 K.M. ten Noorden van Bialystok,
den blijft uitoefenen,
distributieregeling stelt
aan de IJszee, en behoort tot het bevestigde gebuiten de
op de
bied van Moermansk. Hier treft men twee belangEen verdere inbreuk
distributievoorwanneer de onderneming rijke Sovjet-bases
aan: de ootlogshaven Alexanschriften doet zich voor,
drowsk aan den linkeroever van een diep het land
onnauwkeurige of onvolledige gegevens
Bt
inloopende baai en de daartegenover gelegen stad
een ten deele gekan ook uitgrootere
het eindpunt van den Moermanskproductie Moermansk,
een
spoorweg.
blokkeerden voon-aad
zu kan haar
n oorlogshaven aan de IJszee? De bewindvervaardigen dan is toegestaan of productie,
die
een
voor
grondstoffen gebruiken
Kremlin hebben in deze noordeverboden is ZK kan haar producten verkoopen in nliik .regionen een politiek voortgezet, die begongrootere
hoeveelheden dan .is
wrrpirfAll ier den taal sten Tsaar Nicolaas. In den
andere dan de uitsluitend toegelaten afnemers.
S
as
der Russische OostLangs ai c j ezc vve gen zouden groot
de
jl'"
dateren
vau
den Atlantischen
te
heden ko stb;lr e grondstoffen en producfenaan Oceaan
aa
hij voer de door het operatieterrpin v™ J
worhun wettige
U
bestemming onttrokken kunnen
marlne Toenmaa | S
den en aan de belangen van de
kwam bij de
toevolksgemeenschap zou groote schade worden
gebracht.
stationneeren in de wateren van
Moermansk, van
publiek.
en
waar uit een onbelemmerde vaart naar het westen
Bedrijnleven
De belangrijkste overtredingen der distributie- mogelijk as. De Russische oorlogsharen KroonWet worden zonder twijfel aangetroffen in het stad is de Fuvacbe Golf stond to den wereldoor'

>

.

Sïken?

«

-uVn6 Kik on"
-

"

1 De^S^fd

.

Voorra-

ver?

De'onderneming

.

*f

zee\doot°nQ.

Nederlandse

®

Het ministerie van oorlog heeft volgens de
Associated Press bekend gemaakt, dat in Alaska
en andere voorposten in het hooge Noorden aan
de daar gestationneerde Amerikaansche troepen
dagelijks twee vitaminepillen worden verstrekt.
De tabletten dienen ter bescherming tegen maagziekten en bevatten behalve vitaminen ook nico-

tinezuur.

HET AMERIKAANSCHE VOLKSLIED.

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

HANS STOSCH

SARRASANI OVERLEDEN

De diretecur van het bekende Circus Sarrasais zooals gemeld plotseling overleden, kort na zijn aankomst te Berlijn, waar heit circus een voorstelling zou geven.
Eenige jaren geleden aldus de N-R.Crt. zaten
wij op een middag op het vliegterrein Waalhaven geschaard om den toenmaligen circusdirecteur Hans Stosch Sarrasani, den jongen
Hans" zooals hij in de wandeling werd
ge»
noernd. „Wü" d.w.z. Sarrasani's perschef, zijn
bedrijfsleider hier te lande en schrijver dezes.
Wij hadden den jongen Hans naar het vliegterrein vergezeld, vanwaar hij terug zou vliegen
naar Praag, waar een andere onderneming van
hem voorstellingen gaf. Per vliegtuig ook was
hij hier gekomen en hü vertelde ons bij die gelegenheid met zekeren trots, hoe hij onder zijn
collega's verreweg den grootsten afstand per
vliegtuig had afgelegd. In Zuid-Amerika. waar
hij ook na den dood van zijn vader, den grooten
Hans Stoscih Sarrasani, had vertoefd, liad hü
voortdurend gevlogen en een journalist, die
over zijn onderneming -wilde schrijven en niet
goed wist, onder welk een titel, had hü prompt
den raad gegeven: „Maak er van „Het vliegende

ni. Hans Stoch-Sarrasani,

ONGEVAL MET DOODELIJKE AFLOOP.
Circus".
Deze büzonderheid teekent den jongen Hans
Vrijdagavond k de 38-jarige mej. G. E. Henstra in haar woning aan de Bergscheüaan te Stosch Sarrasani.
Rotterdam door een duizeling bevangen en van
Toen wij hein nog kenden onder de schaduw
de trap gevallen. Met een hoofdwond bleef zy van zijn sterken, grooten vader, dezen droomerbewusteloos liggen. Zij werd naar het ziekendirecteur, die niet voor winst leefde maar voor
huis ann den Bergweg gebracht en mot een zijn droomen van groote zaken doen, hoe riskant
schedelbreuk opgenomen. Korten tijd na het on. of zelfs fantastisch ook, zie, toen was de jonge
geval is zy in het ziekenhuis overleden.
Hans een bedeesde figuur in tegenwoordigheid
zijn papa dien hü blindelings vereerde en
van
TE
GRONINGEN.
BRAND
onder wiens ongewilder! druk hü gewillig boog.
Door tot dusverre onbekende oorzaak ont- Hem was toen de tractie van het circus opgestond Zaterdagmorgen om elf uur brand op den dragen en krachtmensch en werkezel als hij
zolder van een bovenwoning, bewoond door de was, deed hü dit natuurlük goed, maar in elk
familie S. J. Ritsema aan de Mr. P. J. Troelstra- woord, dat hü tot zün vader richtte, klonk het
laan. Het vuur greep zoo snel om ach heen, dat geluid van een onvoorwaardelijke aanhankelykde bovenwoning in eem ommezien in lichter- heid.
laaie stond.
Maar toe® dan de oude Hans van den hemel
De brandweer bestreed de vlammen met drie der circusdirecteuren, als een meteoor, een feJ
stralen, maar kon niet meer voorkomen, dat de streep licht achter zich latend, verzwond, kon
bovenverdieping geheel uitbrandde. De inboedel, de jonge Hans zich geven voor alles wat hü
welke hier stond ging verloren. De benedenverwaard was. Ook na diens dood, gedreven door
dieping leed veel watersdhade.
een volkomen respect voor het werk van zün
De recherche stelt een onderzoek naar de vader, zette hy'
dit met de nalatenschap van den
oorzaak van den brand in.
ouden Stosch in Z. Amerika voort en de man
van tractie, die altüd een ondergeschikte rol
OUDE MAN IN EEN WATERPUT VERDRONKEN.
had vervuld, werd opeens een leider, sterk
forsch
en even ondernemend, even vol durf r.Js
Zaterdagochtend is de zeventigjarige D. B. te
zün
vader.
Dat respect, dat verlangen om zich
Asten bij het waterscheppen in een regenput de Sarrasani-erfenis
waardig te betoonen heeft
gevallen en verdronken.
den jongen Hans nimmer verlaten.
BIJ HET BADEN VERDRONKEN.
Maar
de tüden waren anders geworden dan
in de dagen dat de vader, toen nog 'n jongen,
Vrijdagmiddag zijn te Leeuwarden twee meisjes II en 10 jaar oud, die verpleegd werden in zicih met een paar aapjes en een biggetje een
een inrichting voor onverzorgde kinderen, bij 't weg baande tot de glorie van een van 's werelds
grootste circusdirecteuren. Met dien tijd heeft
baden in de Dokkumer Zee verdronken. De lijkde jonge Hans als circusdirecteur het zeker niet
jes zijn laat opgehaald.
getroffen en tallooze zün de moeilijkheden van
De 18-jarige H. J. Rook uit Kampen is Zaterdag bij het baden in den Yssel, ter hoopte van 1 allerlei aard geweest, waarmee hü heeft (e worstelen gehad en waaronder een ander, niet zoo'n
Wilsumer veer, in de diepte verdwenen en verdronken. Na eenigen tijd dreggen is zijn lijk op- pooteling als hij, zou zün bezweken.
Ook Nederland heeft het circus van den jongehaald.
Bij het baden in de Nieuwe Maas is Vrijdag gen Hans binnen zün landspalen mogen zien.
te Rotterdam het 8-iarige knaapje J. H. Roos, Het debuut was niet gelukkig. De directeur zelf
was er niet bij
en zoo één bedrijf, dan is
wonende aan de Hotvingerdijk, verdronken.
waarvoor onvoorwaardecircusbedryf,
COMMUNISTISCHE GEHEIME ORGANISATIE het het
lük geldt, dat alleen het oog des meesters het
ONTDEKT.
en wij kregen een voorpaard vet maakt
Uit Parijs wordt gemeld: Een communistische stelling, die werkelijk den grooten naam „Sargeheime organisatie is in Atgen ontdekt. Zes en rasani" onwaardig was. Maar niet zoodra hoordertig mensehen, die sedert twee Ynaanden comper vliegtuig haastde de jonge Hans dit of
te
hy zich naar Holland. Dat trok hy zich aan:
propaganda
pleegden
rministische_
en vlugschriften verspreidden, werden gevangen genomen.
de naam „Sarrasani" ging hem boven alles. En
in een paar uur redderde hy de heele boel zaMAN STAK ZIJN VROUW.
kelijk en forsch en vertrok dienzelfden dag weer
Bij een huiselüken twist in het gezin van R. te op de hierboven aangegeven wijze.
Wapenveld, greep de man een mes en stak er zyn
Nu heeft dan de rustelooze zijn rust gevonvrouw mee in den hals. Het slachtoffer werd den. Ook over djt veelbewogen leven is de
ernstig gewond en moest naar het zieikenhuis te koele hand van den almachtingen Dood gegaan,
Zwolle worden overgebracht.
alles effen strykend. Hij was een mensch en
had zijn feilen. Maar ook zün deugden, zün
groote deugden. Zij directeurschap noopte hem
offers van de Tsaristische politiek. Twee jaar, tot hardheid en onverbiddelijkheid. Maar zün
nadat met het werk was begonnen, werd de laat- hart was warm en menichelijk en grenzenloos
kon zyn hartelykheid zijl. En de liefde vcor zijn
ste dwarslegger geplaatst. Toen kwam de Russische revolutie, de Moermanskspoorweg werd ver- vader is den „jonge Hans" niet alleen tot een
geten en het tweede deel van het program, de steun maar ook tot een sier geworden van heel
uitbreiding van de haven van Alexandrowsk, zijn leven.
werd vooreerst niet uitgevoerd.
De Sovjets waren reeds tien iaar aan het be- OUDE INDIAANSCHE TEMPEL GEVONDEN.
wind, toen zij zich het Tsaristische plan weder
In het Columbiaansdhe gebied van San Agostin
herinnerden. Zij herdoopten Alexandrowsk in zijn opgravingen gedaan die archaeologisch irlaPoljarnow en begonnen met de verwerkelijking teriaal va waarde hebben opgeleverd. De leider
van de plannen uit den wereldoorlog. De Moerder opgravingen is dr. J. Arango, de bekende
manskspoorweg werd voor een groot deel van Columbiaansclie archaeoloog en Indianenkenner.
dubbel spoor voorzien. Daarbij werd een kanaal Tot een der interessantste vondsten behooren de
aangelegd, dat van de Finsche Golf naar de IJszee resten van een Indiaanschen tempel, die aan de
liep. De landen tusschen de Oostzee, het Ladogavoorzijde twaalf steenen, vier-meter hooge zuilen
tneer, het Onegameer en de zich in het noorden heeft. De tempel is van binnen bedekt met gedaarbij aansluitende meren werden doorgegraven kleurde dunne steenen en gouden platen, die elen op deze wijze kwam een verbinding tusschen kaar afwisselen. Inplaats van een altaar lieeft
de twee zeeën op betrekkelijk eenvoudige wijze men een grooten halfronden roodgeschilderden
tot stand. Vervolgens zette men baggermachines steen gevonden. Deze steen verschilt belangrijk
aan het werk, om de vaargeul naar Alexandrowsk van die, welke men tot nu toe in andere tempels
en Moermansk uit te diepen.
heeft aangetroffen en die klaarblijkelijk voor
Het kleine visschersplaatsje Alexandrowsk hetzelfde doel hebben gediend. Verder is een
werd in weinige jaren hervormd in een stad van steen gevonden, waarop teekens voorkomen, van
100.000 inwoners; het is een marine- en arbeiders- welke men vermoedt dat zij een l&lender voorstad geworden, omdat de Sovjets hun werven aan stellen.
Omtrent de oudheid der vondsten tast men in
de Oostzee sloten en naar Kola verplaatsten. Faaan. hier te doen te
brieken en inrichtingen voor hét vervaardigen het duister docli men neemt
een voor-Columbiaansche
uit
hebben
met
resten
van oorlogsmateriaal werden in voor Sovjet-Rusdie aan de Inca-periode is voorafgegaan.
land buitengewoon korten tijd gebouwd. Deze cultuur,
vondsten van dr. \ran?o worden thans naDe
hadden tot taak, te voorzien in de
aan der bestudeerd. Zij zijn inmiddels door de rege&.
materiaal voor de naar Alexandrowsk verplaatste ring
tot staatseigendom erk'aard.
Sovjetvloot. De Sovjets hadden zich in het hoofd
MIJNONGELUK IN ENGELAND.
gezet, hel schiereiland Kola te hervormen in een
uitvalspoort, van waaruit de Sovjet-strijdkrachD.N.B. meldt uit New York: Volgens een bericht
ten den weg naar het westen zouden inslaan, zoo- uit Londen is Vrijdag in Rhigos, een mijn in het
wel te water als te land. Dit plan is hun evenwel graafschap Glasgow «een zware ontploffing ontstajm.
even weinig gelukt, als het uitbreiden van hun Vijftien mijnwerkers werdén daarbü gedood. Verscheidene schachten zijn ingestort.
imioed 05 Europa.
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By een ontploffing in Satory in de nabijheid
van Versailles zijn vijf arbeiders om het leven
gekomen. Op een groot veld waren zij bezig met
het doen springen van projectielen, toen plotseling en projectiel tot ontploffing kwam. De
vijf arbeiders werden op slag gedood. De ontploffing vernielde in verren omtrek de ruiten der
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Distributie-regelingen.
voor elk artikel zal
distributieregeling
Hoe de
welke beperkinluiden, met andere woorden, aan
worden
en
handel
onderworvoortbrenging
gen
de omstandigheden, die
pen wordt bepaald door
geval sterk uiteenloopen. De meest
van' 'eval tot regeling
is, dat koop en verkoop,
voorkomende
eventueele andere been
productie-bewerking
verboden, terwijl verworden
driifshandelinr'en
verbod op betaalde
voW-ns van dit algemeene
worden
verleend. Hierdispensaties
voorwaarden
bedrijfshandelingen,
alle
door wordt bereikt, dat
vrij
in normale tijden door
e
en onbelemmerd worden uitge
de overheid
nen worden verricht, voorzoover
daarmede uitdrukkelijk accoord g. •
r
Nadat de distributiebeschikking belaste r:ijkssdigd, kan het met de uitvoering

°°J e heleekenis.
ng van

.

Ook sloeg de bliksem in Jiet zwembad in de
Yssel te die Steeg. 2 personen per aai lon bewusteloos en moesten naar het ziekenhuis te
VeJp worden vervoerd.

distributie-wet. Later werd deze taak geleidelijk
uitgebreid tot de medewerking aan de uitvoering van verscheidene andere wetten (o.a. de
prijsopdrijvings- en hamsterwet). Hun voornaamste taak is echter nog steeds gelegen op hel gebied der distributie.
Op het terein, dat door bet departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart wordt bestreken, zijn thans twintig Rijksbureaux werk_.

BRAND OP BOERDERIJ.
Vrijdagmiddag ontstond tengevolge van hooibroei brand in de kapitaie boerderij van den
heer G. van der Ploeg te Rouwerd. De brandweren van Rouwerd en Bar redcel die spoedig
aanwezig waren, konden niet verhinderen, dat
de galieele niet hooi gevulde schuur afbrandde.
Het voorhuis wist men echter te redden. Een
kostbare stier kwam in de vlammen om. De
verzekering dekt de söhade
DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN EN
GEDOOD.
Zaterdagmiddag brak te Dieren een korte,
maar hevige onweersbui los. I n de nabijgelegen
Havikkerwaard werd de 22-jarige P., die in het
hooiland bezig was, door den bliksem getroffen

en gedood.

Taak der Rijksbureaux.
uitvoering
der
De
distributievoorschriften is
opgedragen aau de Rijksbureaux voor Handel en
Nijverheid. Deze Rijksbureaux zün overheidsorganen en vervullen een officieele functie. De werkzaamheden der Rijksbureaux bestonden van het
begin af in de uitvoering van de bepalingen der

zaam.

ONTPLOFFINGSONGELUK.

—

R?ssen hefnl

'

gelijk met het Duitsche Kiel; van
deze laatste vlootbasis onderscheidde zy zich echter doordat zij in den winter geregeld door het
ijs werd geblokkeerd. Daarvan was hel practische gevolg, dat de Russische zeemacht in den
winter onbruikbaar was, hetgeen dan ook in den
wereldoorlog vaak genoeg was te constateeren.
Moermansk echter is, door den golfstroom, die
er la£gs loopt, vrij van ys.
In het tweede Jaar van den wereldoorlog begonnen de Russen met de voorbereidende werken
voor het verplaatsen van hun oorlogshaven. Hel
eerste deel van het program bestond uit 't aanleggen van een spoorlijn» die in St. Petersburg begon en welker laatste station zich aan de Noordelijke IJszee bevond. Deze 15öq kilometer lange
spoorlijn loopt van St. Petersbürg om het zuidoostelijke gedeelte van het Ladogameer heen,
buigt dan naar het noorden, doorloopt het gebied
van het Onegameer, loopt dan verder naar hel
noorden langs de westkust van de Witte Zee en
ten slotte dooj- het schiereiland Kola tot aan
Moermansk.
Voor den aanleg maakte men gebruik van coionnes dwangarbeiders en Duitsche krijgsgevangenen: er moest voortdurend in een geweldig tempo
worden gewerkt. Het moordende klimaat, de
slechte behandeling en de gebrekkige verzorging
eischlen ontelbare offers. De arbeiders stierven
als vliegen; de graven aan weerszijden van den
Moermanikspoorweg bergen tienduizenden slachtlag ongeveer

,

—

voorschriften te verzekeren.

GEMENGD NIEUWS

J

overzeeschen aanvoer niet langer kon rekenen,
trad een geheel nieuwe situatie in. Onder deze
omstandigheden stond de overheid voor de taak
door verstrekkende
de economische
belangen van bet Nederlandsche volk zoo goed
mogelijk te beschermen.
Onder deze economische maatregelen, welke
elkander in snel tempo opvolgden, zijn sommige slechts van beteekenis voor kleine groepep
van personen, zonder dat het groote publiek eimede in aanraking komt. Tot de categorie van
maatregelen, welke voor de geheele bevolking
van rechtstreeksch belang zijn, behoort in de eerste plaats de distributie.
Nu zal men bij het begrip distributie in de
niees-te gevallen denken aan gerantsoeneerde levensmiddelen. Er bestaat een groot aantal distributie-regelingen, welke met de voedselvoorziening niets te maken hebben. Voedselvoorziening
behoort tot het terrein van het departement van
Landbouw en Visscherij. Ook het departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart heeft een zeer
U'tgebreide taak met betrekking tot de distributie. Het publiek moge van dit gedeelte der distributie-maatregelen als regel minder gewaar worden dan van de voorschriften, die op het dageook deze relijksch menu betrekking hebben
gelingen zijn voor een goeden gang van zaken
van de gróótste beteekenis.
Distributiewet 1939.
De Distributie wet 1939 stelt de overheid in staat
zoowel de productie als den handel te regelen en
aan gedetailleerde voorschriften te binden. Deze
wet opent de mogelijkheid voorschriften te geven
aangaande de samenstelling en den omvang der
productie, omtrent de hoeveelheid, die mag worden afgeleverd, omtrent de afnemers enz. Deze
voorschriften zijn vele en velerlei en kunnen op
een groot aantal manieren in den gang van zaken
ingrijpen. Onder de huidige omstandigheden wijken de voorwaarden,' waaronder de productie
verloopt, zoo sterk af van wat men in vredestijd
gewend is, dat vergaande overheidsbemoeiing een
levensquaestie vormt.
Deze omstandigheden maken het onvermijdelijk,
dat productie en handel georganiseerd worden
op een wijze, die inet de bestaande schaarschte in
overeenstemming is. Van iedere grondstof en van
ieder product, waarvan de voorraad onvoldoende
is, moet worden vastgesteld, voor welke doeleinden zij het best kunnen worden gereserveerd.
Het spreekt vanzelf, dat hierbij allereerst afstand moet worden gedaan van alles, wat als
luxe kan worden beschouwd, teneinde daardoor
zooveel mogelijk grond- en hulpstoffen te sparen
voor die behoeften, welke van wezenlijke beteekenis zijn. Dit vcreischt een ingrijpende omschakeling van de geheele productie, een omschakeling, die slechts door de overheid tot stand
kan worden gebracht. De bepalingen van de Distributiewct stellen de overheid hiertoe in staat.

grafisch onderzoek, wederom onder leiding van
een deskundige, ten derde het secretariaat, dat
den inwendigen dienst en juridische kwesties zal
behandelen. Wat het werk zelf betreft, zullen de
vaste commissie en het bureau zich bezig houden
met ten eerste het maken van een nationaal plan,
het toezicht op streek- en uitbreidingsplannen
BRAND DOOR BLIKSEMINSLAG.
hierbij zij opgemerkt, dat aan de provinciale besturen grootcrt# bevoegdheden
worden ingeTijdens een kort onweer sloeg Vrijdagavond
ruimd bij de tof stand brenging van streekplan- de bliksem in 'n dubbelwoonhuis te Doorwerth.
nen, welke bevoegdheden in een uitvoeringsbeEen der bewoners sloeg tegen den grond, doch
sluit nader zullen worden geregeld
en ten- bekwam geen ander letsel dan dat zijn hoofdslotte zal het bureau in samenwerking met de haar schroeide.
verschillende genoemde instanties het onderzoek Beide woningen branddej) tot den grond af.
verrichten als basis voor de ruimtelijke ordening.
Niets kon worden gered.
Bij dat onderzoek zullen de universiteiten een
BETRAPT BIJ EEN FRAUDULEUZE
belangrijke rol spelen. Het is niet slechts de beSLACHTING.
doeling sociaal-economen en economische geografen in te schakelen, maar ook zooveel mogelijk
Vrijdagnacht
te Apeldoorn een groep
andere studie-inrichtingen, waarbij ook moet wor- personen, welkewerd
bezig was met het slaakten,
den gedacht aan de hoogescholen te Delft en van een zware koe van meer dan 400 kg. en het
Wageningen, waar vele onderdeelen, zooals stede- vleesch
in den clandestienen vleescbhandel
bouw, landmeetkunde, wegenbouw, geologie,
op heeterdaad betrapt. Het vleesch
brachten
landbouw, landschapsarchitectuur voor het na- werd in beslag
genomen en zal aan den distritionale plan van het hoogste belang zijn. Een butie-dienst
overgegeven. Tegen drie
worden
speciale opleiding tot stedebouwkundige is er
opgemaakt.
werd
personen
proces-verbaal
eigenlijk
zijn
land
hier
aantal
niet. Er
een
in ons
vaste bureaux met uitstekende vakkundigen op
EIEREN IN BESLAG GENOMEN.
dit gebied, maar het aantal jongeren, dat zich
In een hotel te Nunspeet heeft de centrale
speciaal toelegt op stedebouwkundige, indien men
crisisoonitroledienst
600 clandestien opgeslagen
neemt
den
in
ruimeren zin van ruimtedit woord
eieren in beslag genomen. Deze waren gekocht
lijke ordening, is betrekkelijk zeer gering.
Zooals wij zien, blijft dus de decentralisatie bij voor dertien cent per stuk. Proces-verbaal is
hel doorvoeren van stedebouwkundige maatrege- opgemaakt.
len bestaan en dat is bij deze materie ook noodig
HOTELHOUDERS BEKEURD.
voor een snélle en goede uitvoering van de planBij een controle van den centralen crisisconnen. De vaststelling van het nationale plan zal
men niet binnen zeer korten tijd mogen verwachtroiedienst in de hotels te Rhenen zijn vyf
ten, er is veel voorbereidend werk te verrichten, hotelhouders bekeurd, omdat zij voorraden fraude inschakeling van dit nationale plan voor het duleus geslacht vleesch voorhanden hadden.
gebruik van den bodem, moge er toe leiden, dat
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TWEEDE BLAD

SPORT EN SPEL

DE RONDE VAN ELSLOO

en degradatie

Overwinningen

N.V.B.
R.K.K.V.C.-Palemig

2-2.

bij resp.

C. Bakker efl Gust Saes
Nieuwelingen Amateurs en Profs

van v. d. Kerkhof,

Het gelijk spel gttfl de verhouding góed weer.
Heide partijen wogen goed tesen elkaar op, de bewakers wircn over *t algemeen sehotvaardlger dan de
Schitterende course van Saes, die
thuisclub maar Schfllings vormde een onoverkomelijk
steeds in de voorste rijen te vinden is
«tnükelbiók. De ■wedstrijd begón onder leiding van dhr.
Hermans na de gebruikelijke bloemenhulde even over
tiid en bleken beide partijen een invaller te hebben.
en liet juiste moment ueet fe kiezen.
Het was eén op- en neergaand spel waarbij de thuisDe overmoedige Steenbakkers ivordt
club op goedkoópe wijze aan de leiding kwam toen
na een half uur spelen de Palemig rechtsback in
met de Bste plaats bevoor zijn
'igen doel trapte. Voor de rust gelukte het geen partil meer verandering ln den stand te brengen. In de
loond. De Maastrichtenaar Schwéittweede helft pakken de bezoekers flink aan en reeds
spoedig gelukt het den linksbinnen de gelijkmaker te
zer maakte een goeden indruk, doch
scoren. Dan kriigen w\j een tüdfe van Palemi «-overwicht, doch Schillings is in topvorm. Als de thuisclub
vergde te veel van zijn krachten.
rian weer fn de meerderheid komt volgt succes als. de
Om I nor starten 35 Nieuwelinge* die 15 ronden van 1200 Meter
roodwitte doelman een bal niet klemvast hondt en moeten rijden en die er aanstonds
een Hink tempo inzetten cn w«wirBrul het leer in doel loopt. Van de aftrap stormt de bij
v. Straten, iokhoven en v. d. Kerkhof den toon aangeven. Al»
J'alemig-voorhoede op het doel der eastheeren af en
er 5 ronden zijn gereden neemt v. d. Kerkhof het initiatief om er
met een prachtschot brengt de linksbinnen de parvandoor te gaan en een kleinen voorsprong tc nemen die hij ge'
tijen weer op geliike voet. Het resteerende kwartier
teidelijk weet te vergrooten. Als er 12 K.M. gereden zijn heeft hij
brengt aan weerszijden nog een paar goede kansen reeds 20 sec. voorsprong
op de groep die door v. Bokhoven getrokdie niet benut worden.
ken wordt en er dan vandoor gaat. 'n de 12de ronde heeft v« d.

durf

•

STER 0-2.
De gastheeren trappen tegen wind in af en brengen "t Sport Ster-doel direct in gevaar. Wilbrink weet
drie maal toe *n zeker schonend doelpunt te voorkoenen. KEV komt terug, na schiet H. Capelle keu; n de hoek, maar weer
r'
brengt Wilbrink keurig
redding. Aan belde kanten ontstaan ettelijke corners,
die eren wel allen niets opleveren. Als Sport Ster 'n
zeer .goede aanval opzet schiet de linksbuiten keihard
tegen de paal. Afwisselend zijn beide elftallen in de
aanval doch de wind doet veel afbrei/k aan 1 spel.
Rust ×ö.
Dinect na de hervatting van t spel *n snelle KEV»
aanval. H. Capelle lokt de keeper uit 't doel doch
schiet dan naast. De thuisclub heeft op *t oogcnblik *t
beste van 't spel. J. Reining zet steeds de voorhoede
aan 1 werk. doch gepingel is oorzaak, dat de doelpunten uitbleven. De aanvallen van Sport Ster daarentegen ztJn veel gevaarlijker. Bif *u snelle aanval
schiet de rechtsbinnen tegen de lat en de toegesnelde
linksbuiten geeft Sport Ster de leiding fV—l. KEV
doet er nu nog een schepje op, zelfs P. Sifstermans
gaat mee naar voren, doch 't helpt niets. Bü *n Sp.
Ster-*anval schiet Cremers tegen de paal, *t blükt
echter slechts uitstel van executie te zjjn. want als de
gasten weer voor *t KEV-doel verschijnen geeft Cremers Bloemlnk met 'n formidabel schot *t nakUken

o—2.

Nog *n laatste poging van KEV om den achterstand
fn te loopen. doch Wilbrink komt als overwinnaar uit
den stiijd. Einde o—2,
STANDAARD—E.B.C. 2—5.
Nadat de eerste aanvallen van St, xön afgeslagen,
71 en we RBC aardig aan het St.-doel opereeren, doch
de schoten vliegen rakelings over. Om beurten beleven
de resp doelen dan benauwde oogenblikken waarbü
St eenigsiins de toon aangeeft evenwel zonder resultaat RBC wordt actiever en leidt dit weldra tot een
doelpunt door .Beens o—l. Standaard probeert op te
halen doch het -pel is te langzaam, waardoor zeer
uiterst
fraaie' kansen verloren gaan. RBC treedt dan
gevaarlijk op doch Ummeis keert subliem ten koste
van een aantal corners welke voorloopig worden afgeslagen RBC geeft echter niet op en uit een corner
scoort'Willekens dan ook o—2, waarmede rust ingaat.
N'a een goed agressief begin van St. in de tweede
helft, waaruit geen resultaat kan geboekt worden,
komt RBC weer opzetten. Na een geharrewar voor bet
St.-doel scoort Beens dan o—3. De gasten blijven domineeren doch doelpunten kunnen hieruit niet geboren warden. BU een St aanval valt de thuisclub een
vrüe trap ten deel, die Co rt enra ede goed inschiet, doch
hack van Al redt. Een snelle RBC-aanval volgt en van
een malaise in de St. achterhoede profiteert Bogers om
o—4 te scoren. St. geeft niet op en Cortenraede ziet
kans de e«r te redden I—i, waarna even later v. Dam
bij een algemeen opdringen van St. in eigen doel trapt
2—t Het spel golft dan op en neer en Beens brengt
den "stand op 2—5 Hermans mist dan vlak daarop een
toegekende penaltö voor Standaard. Het spel zakt
rienderoogen en even roor einde brengt Dekkers nog
den eindstand op 2—6.

Pienotiecotnpetitie

aanvoert.

Na 10 K.M. krijgen we de eerste uitlooppoging van Lodewijks
en Saes, doch eerstgenoemde moet Saes laten gaan die op zijn
eentje den strijd tegen de groep aanbindt* doch in de groep komt
v. Amsterdam eens mee aan de leiding en Saes laat xich weer
inloopen. Bij K.M. IS doet Steenbakkers een poging en neemt een
kleinen voorsprong, doch dan gaan Saes* Janssen en Schweitzer
zich van de groep losmaken en na enkele ronden hebben deze drie
dm overmoedige te pakken. Met zijn vieren nemen ze tbsus het
initiatief maar Wijdenes en «iofman weten xich ook uit de groep te
werken en aan op jacht naar de leiders, doch dexe houden voorloop ig stand. Steenbakkers kan het tempo echter niet bijhouden
en zakt terug in de hoofdgroep evenals Hofman en Wijdenea die bet
ook niet kunnen bolwerken* vooral als v. Amsterdam ea Motké
xich er eens voorzetten. De drie leiders weten hun voorsprong nog
te vergrooten en hebben thans 30 sec.
Vooral de Maastrichtenaar Schweitzer die
eerste koers bij de
Onofhankelijken en ?rofs rijdt doet uitstekend werk en blijft het
tempo goed volgen.
De overmoedige Steenbakkers gaat opnieuw aan den haal en
doet eeg geweldige jacht op de uitloopers. Aan de 45e K.M. is
Steenbakkers 17 sec. acL'cr op den kop, op 22 sec. volgen Wqdenes
en de Groot, terwijl aet hoofdpeleton op 30 sec. volgt.
Steenbakkers wordt ingeloopen door de Groot en Wijdenes die
geweldig er aan trekken.
Schweitzer die tot dan toe schitterend beeft gereden moet lossen
en valt terug in de hoofdgroep. De beide koploopers worden ingeloopen door Steenbakkers, Wijdenes en de Groot, zoo dat we thans
bben die een voorsprong vao 23 sec. bebben op
5 man op kop
de hoofdgroep.
Een groepje van
renners vinden elkaar en wel v. Amsterdam,
Kuijper, Motké en Hofman, die tot den aanval overgaan en geleidelijk terrein winnen en na 10 ronden weten deze de leiders in te
loopen. Hopstaken moet dan opgeven wegens lekken band.
We hebben thans 2 groote groepen die met 55 sec. uit elkander
liggen.
We bebben thans 85 K.M. gereden en dan volgt er weer een
nieuw offensief.
¥

-

n.l.

data van de wielerwedstrijden
werden vastgesteld.

WEGKAMPIOENSCHAP

die reeds

elders 3

COR DE GROOT GAAT ER VANDOOR.
WEER SAES DE ONVERMODIBARE.
Nadat er 10 K.M. zijn gereden nemen een viertal renners de
been en en elkander goed aflossend hebben ze reeds spoedig 20 sec.
Als de Groot een 50 tal meter genomen heeft springt -Saes er
voorsprong op de groep. Deze 4 renners zijn J. Palm Heerlen, Lust
Wij den es aan zijn wiel en loop en de Groot' ia en dit
Oostzaan, C. Bakket Zaan dam en Dumoolin Tilburg. Het duurt achter met
is dan de beslissende alag.
echter niet lang of Palm moet lossen van de drie eersten en wordt
Wel probeert Kniper nog mee te gaan doch dit lukt niet*
door de groep ingeloopen waar Pepels en Halders den toon aanGeleidelijk weten de 3 vluchters voorsprong te nemen 10» 20»
geven.
sec.
v. Amsterdam en Janssen doen nog enkele pogingen om den
De 3 koploopers jebjen na 20 K.M. reeds 30 sec. voorsprong
achterstand
te reduceeren maar Saes die met de overwinning in
op de groep. Reeds is een groepje door hen ingehaald en gedubbeld
zicht rijdt en in v. Amsterdam een gevaarlijken concurrent weet
en deze moeten den strijd dan opgeven. Bij de 25e K.M. la de stand
voert bet tempo steeds op zoodat de anderen geleidelijk meer ach'
als volgt: op kop Rust. Bakker en Dumoolin, ©p 25 sec. Schellingenhout, die zich uit d« groep heeft weten los te maken ea flink terstand oploop en.
De moedige Steenbakkers is in een valpartij gewikkeld evenals
jacht maakt op de leiders, op 30 sec. volgt Keizer, waarna de groep
Kuijper en dan missen we plotseling Motké. Gevallen? We weten
volgt.
maar zien hem niet meer opdagen. Zoo raken we aan het
Schellingenhout kaas het echter niet bolwerken en wordt weer het niet, krijgen
einde en
we een eindsprint waarin Saes zich de snelste toont
door de groep ingeloopen.
voor de Groot en Wijdenes.
Als er 35 K.M. gereden zijn hebben de 3 vluchters nog 30 sec.
voorsprong op de groe.»
De uitslag luidt air volgt:
In 1 uur werden 37 K.M. 200 Meter afgelegd.
Er zijn nog slechts 14 renners in den strijd. De kopgroep blijft
1. Guua Saea Weert in 2 uur 43 min. 49 sec. 2. C» de Groot
stand houden niettegenstaande de groep alles in het werk steld om Amsterdam op 1 wiel. 3. Wijdenes Oudekerk op 1 wiel. 4. M. Jansbij te komen. Enkele ronden voor het einde weten Smits, Lakeaan sen Eindhoven op 1 min. 40 sec. 4. A. v. 'Amsterdam Princenbage
en Keizei zich uit de groep loa te maken en alleen weg te komen, op 1 wiel. 6. Ch. Hofman Roermond op 1 ronde. 7. A. Kuijper Am»
20.2 sec, 2. U.Z.C. 1, 4 m. 30.2 sec.
zoodat wc thans drie groepen hebben die elkaar onderling den strijd sterdam op 1 ronde. S. Steenbakkers St. Michielsgestel op 1 ronde*
4 X 100 M.
borstcrawl dames: 1. Meeuwen 5 min. 25.6 sec.
betwisten. In de laatste ronden trekt Bakker er nog geweldig aan 9. A. Lodewijks Oegstgeest op 1 rondel 10. Chr. v. Gent Rotter5 min. 25.8 sec.
U.Z.C.
2.
ronde.
Buoron
11. L. Dietvorst Amsterdam op 1 ronde. 12.
en weet met 25 Meter voorsprong -Is eerste te passeeren gevolgd dom op 1
door Dumoulin. Rust heeft moeten lossen en volgt op 20 sec. In de Bergen op Zoom op 1 ronde. 13. H. Maas Geldrop op 1 ronde.
DE DUITSCHE KAMPIOENSCHAPPEN.
14. Pepels Stein op 1 rondei 15. H. Montfroy Arnhem op 2 ronden.
2de groep die op 25 sec. volgt is Piet Smits de snelste voor LakeWeen en, 13 J„U (A_N.P.)
man ea Keizer, terwijl bij de 3de groep Vos de snelste is.
16. Schweitxer Maastricht op 3 ronden. 17. Banken Waubach op
Heden wtrda te Weenen de Doltgche kampioenschappen
De uitslag hüdt:
3 ronden. 18. W. v. Walen Geldrop op 3 ronden. 19. J. Buets
gehouden. De crawlslagzwemmer Weraer
plath alt Berlijn slaagde er in op verschillende afstanden het kam1. C. Bakker Zaandam in 1 uur 16 min. 26 sec. 2. Dumoulin Heerlen op 3 ronden.
poenschap te verwerven. Hij vestigde hierbij de volgende tijden:
De eenzame in deze koers was de renner Moonen uit Noorbeek
Tilburg op 25 Meter. 3. Rust Oostzaan op 20 aec.4. P. Smits Te100 meter crawl 1 min. 2,3 sec. voor Schwarz uit Heidelbergj
gelen op 25 sec. 5. Labeman Amsterdam op 1 wiel. 6. H. Keiezer die reeds in het begin moest lossen en geheel op zijn eentje de
200 meter in 2 min. .4,3 sec. voor Schroeder (Kriegsmariae Kiel)»
Amsterdam op 1 wiel. 7. Schellingenhout Zaandam op 1 wiel. 8. rit voortzette en voor zijn moedig volhouden kreeg hij diverse pre400 m ttr ia 5 min* 2 »ec. en 1500 meter in 20 min* 20,5 aec. Op de
T. �. Dun gen Den Bosch op 40 sec. 9. F. Vos Den Bosch. 10 mies te incasseer en hetgeen hem de noodige strijdlust gaf om tot
schoolslag werd Balke kampioen op de 200 meter ia 2 min. 45
Schenkelaar Eindhoven. 11. v. d. Sommen Eindhoven. 12. J. Palm het bittere einde vol te houden» hetgeen hem dan ook een kleine
sec. De 100 meter
Heerlen,
ƒ 20 aan premie» opbracht.
rugslag werd op verrassende wijze gewonnen
noteeren.
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PAROCHIE MEERS.
DTNSDAO 55esweken<1. voor j«<»b.u Poulis-seu-

WOENSDAG 7 u. Inx. voor Antoon Brouns en
Jofaanna Catharina Smeets om lialf 8 lm. vo<jr
Lambert Op de Camp.
DONDERDAG lm. ter eere van den H. Gerardus

r
J

Boy»

ZATERDAG lm. voor Henry Leosens rn Carolina Janssen.
A.s. ZONDAG Algem. 11. Communie voor de
vrouwen der H. Familie
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Familieleden der vermoorden
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1

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

2

De Sportkroniek meldt de volgende Indeeliogi
District L U kkiKi A.D.0.. Ajax, D.F.C.. D.0.5., D.W.S.,
E.D.O, Feijeooord. Stormvogel», V.U.& en Xerxts.
District O* le klassei Blanw-Wit, D.H.C.» Enms, t Gooi, H*«r-l«. H.B.S-, Hermes-D.V.S., R.F.C. Spertn en V.S.V.

AMBTENAREN BRUNSSUM—„SCHINCK 2SO-T3.”

De vorige week werd doe wedstrijd voor ten flink
speeld. Direct ontwikkeld* Kick te* geweldig te»po,

publiek gevooral vm

ook de
de lijd* der Gem. Ambtenaren. Dexe laatsten namen dan
leiding
leiding. Nog voor de nut sunti de „Sckmcfc-Boyn" de
over. Int I—2.
voorsprong
Direct os dc mst vergrootten de „Schn»ck-Boys" b««
e
rt
tot
I—6
regelmatig
op
delta
Zij
voerden
stand
tot I—3.
Gem. Ambtenaren er 2—6 vu maakten. De „Scbunck-Bory»" scoor___

Wi^

**

den nog 3 maal xoodat dc eindstand 2—B werd. De gehecle
..Schaadt"-voorhoede doelpuntte om bennen. De kleine Sehonekkcepcr Sterk weerde ziek oitatekend.
De ..Schonck-Bers" speelden dit laar retdi 10 wedstrijden. Dc
•tand iat
10 gesp-, 7 gew., 1 gel., 2 ttrl, 30—29.

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

HEERLEN.

De binnenplaats van een der GPU-gevangenissen
te Lemberg
(Foto Assoc.

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.
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GEVESTIGD: Coeijmans J. H. H„ bnnkw., Rees'r.
94! Fraik'n
38; van Düke P. J., raUnw., Caume'rwegRogter
Alida
P. M. J. waterbouwk. Schelsberg 95;
Ap., cast!naaister, Akerstraat Nrd. 116; Servais J. H.
A., landb.knecht, Dr. Schaepmanstraat 33; de Wni)
G.j meubelmaker, Caumerweg 94. g ek van Schaesber:,
gezin; Defwick geb. Brune E. Ch. z.b,, Bongerd 10,
gek van Oüsseldorf Dld. gezin; weduwe Regout geb.
Berger E. J. leidster O. N. pension. ValkenburgerLaanderstraat 31,
weg 4S- van' Berlo W. H.,
gek. v.'Krefeld Dld.. S" in Durlinger M. A. H.. rector Gasthuisstraat 45; Hoogakker A, C„ landb.kn.,
Bloemenstr. 3; Onlnk Joh., grondw.. Jan Steenstr. 7,
gek. van Amsterdsm,vangezin; Schrömpers P. J„ Imdb,,
27;
Breda T chauffeur. WilgenMusschenbroek
arbeider, Parallelweg 12; Maessen
straat 5; NU S j*.
los arb., Sittarderweg 12; Ziilstra Joh., electricien,
M.
Valkenburgerweg 76 gek, van Hoensbroek, qezln; van
Voorst Jac. Joh mifnw Elfmorgenstraat '48- de Jong
J. J. bakker, Weltertutynstraat 16- Heidens P„ miinw.,
Hei-Carlsborgerweg 94 gek. v. Übach over Worms,
gezin; Schrijvers Fr. j münw, Laanderstraat 65 gek.
v. Voerendaal gezin.
VERTROKKEN: van der YVoerdt A. W., van Geerstraat 36 naar Kerkrade; Crott Jozef,
van'Kempkensweg la naar idem; Franssen M.. van Hamerstraat 'i
na*r Hoenrbroek.
.
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BURGERUJKE STANDEN

Door de athletiekvereeniïing A. V. *34 Maastricht
tal Zondag 20 Jolt a.a. In het Gemeentelijk Sportpark
.Heer" een regionale wedstrijd georganiseerd worden,
be wedstrijden beginnen om 2 uur en zullen bestaan
uit: Heeren athleten: 100 M., 400 M,, 800 M., 1500 M.
en 3000 M. hardloopen, benevens 4 x 100 M. estafette.
Verder hoogspringen m. aanloop; verspringen ra. aanloop kogehtooten discuswerpen, speerwerpen.
D-ltlasse (voetballers): 100 M. en 1500 M. hardloopen en verspringen met aanloop.
Dames: 80 M. hardloopen. 4 x 80 M. estafette en
verspringen.
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DINSDAG 15 Joli 1941.
HILVERSUM I, 415.5 M.
6.45 Gramofoonmuziek 6.50 Ochtendgymnastiek 7.00
Gramofoonmuziek 7.46 Ochtendgymnastiek. 8.00 BN'O:
Nieuwsberichten 8.15 Schriftlezing en meditatie (Voorbereid door de Christelijke Radio Stichting) 8.25 Gramofoonmuziek. 9.15 Voor de huisvrouw 9.25 Gramofoonmuziek 11.00 Declamatie 11.20 Orgelconcert 12.00
den arbeid.
Amusementsorkest. 12.25 Het kwartier van economische
12.40 Almanak, 12.45 BNO: Nieuws- en
berichten. 1.00 Planovoordracht. 1.30 Sprankelend?
middagklanken. 3.30 Zang met pianobegeleiding. 4.00
Curgis „Ons geloof en ons werk" (Voorbereid door
het Wrlizlnnig Protestantscb Kerkcomitél 4.20 Gramofoonmnzlek. 4.45 Sport en spel voor de jeugd. 5.15
8.N.0.: Nieuws-, economische- en beursberichten. 5.30
De Mandolinisten 6.00 Causerie „Ons Planetarium"
6.15 Vrooljik programma 7.00 8.N.0. Nieuwsberichten
«.15 Spieeel van den dag. 8.30 Amusementsorkest en
solist. 9.30 Berichten (Engelschl 9.45 8.N.0.: Nieuwsberichten 10.00—10.15 8.N.0.: Uitzending in do Kngelsche taal: Economie News from Holland".
HILVERSUM 11. 301.5 M.
6.50 Ochlendiïvmnflstiek 7.00
6.45 Gramofoonmuz'ek.
Gramofoonmuziek 7 45 Ochtendgymnastiek 8.00 R N.0.:
Nieuwsberichten. 8.15 Gramofoonmnziek. 1020 Zang
met pianobegeleiding. 10.40 Declamatie
11.00 Molto
Cantabile en Tliano-metodieSn. 12.00 Rerichfen. 12.15
Orkest Mnlando cn solist. 12.45 8.N.0.: Nieuws- en
economische berichten. I.OÓ Ramblers. 1.30 Gramofoonmnziek, 2.00 De Hanmiemsche orkest vereen igin? en
gramofoonmuziek. 3.30 Voor de zieken. 4.00 „Muziek
langs de oevers van de Gon-ro". causerie (met eramofoonmuziek). 4.30 Gramofoonmuziek 5.15 8.N.0.:
Nieuws-, economische- en beursberichten 531 Fnseoible Jonny Kroon. 6.00 Gramofoonmuziek 6.15 Cyclus
„Land en landseban". 630 Pianospel. 6.45 De ieugdsportclnb. 7,00 R.N.O.t Vragen van den dag 7.15 Causerie ..Sport en lichameliike onvoeding voor de vrouw".
7.30 Gramofoonmuziek, 800 R N.0.: Nieuwsberichten
8.15 Gramofoonmnziek 830
925 Gramofoonmnziek, 945 BNO.:
Nieuwsberichten. 10.00

Avondwijding (Voorbereid door bet Vriirinnig
Kerkconiité). 10,05—10.15 Politiek weekpraatje.
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ABDISSENBOSCH-WAUBACH
MAANDAG en DINSDAG best. leesmis voor gel.
zielen tot int. I\. Steynen.
WOENSDAG best. leesmis ter eere van den
H. Antonius int. fam. v.d. Broek.
DONDERDAG best. leesmis voor Overl. tot in I.
M. Krichelberg.
A.s. Zondag generale 11. Communie voor de

leden van de congregatie.

»
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R.B.C.
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door de studieclub gemeentelijke documentatie in samenwerking mot
dc vereeniging van archivarissen, zijn o.m. geslaagd:
J. W. Kessels, Nederweert en W. Geraerdts, S walmen.
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GEM, ARCHIEFVERZORGING
Voor het examen voor gemeenUtrecht, 12 Juli.

Donderdag vond in het siagersvakschooigebouw te
Utrecht de uitreiking der diploma's plaats aan de
leerlingen der Eerste Nederlandsche Slagersvakschool,
die met goed gevolg het eindexamen van den 53c n
Dagcursus dezer school had afgelegd.
Na een woord van welkom van den directeur der
school den heer P. A. M. T i s s e n bood dr. Buitenhul Sj gccomitteerde van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bij de vakexamens zijn
hartelijke gelukwenschen aan de leerlingen aan.
ZWEMMEN
De heer Tlsscn richtte vervolgens aan den besten
leerling van dezen cursus, de heer Adr. P. A. Bouwense,
NATIONALE ZWEMWEDSTRIJDEN TE AMERSFOORT.
Kortgene de S.V.O. gildepenning uit. Ook dc heer A.
In Pesie'B Bsd hadden Zondagmiddag
Amersfoort. 13 Juli.
J. Fasen te Etten en J. J. W. H. Leenders le
door
en
P.C.
A.Z.
nationale zwemwedstrijden plaats, georganiseerd
die resp. het op één en twee na hoogste aanBijna alle bekende zwemvereenigingen uit het westen en ook uit Vaals,
tal punten
behaalden, richtte spr, enkele persoonlijke
andere de elen vsn het land waren vertegenwoordigd o.a. „De
woorden van waardeering.
Meeuwen", „A.D.Z.", „De Dolfijn", „H.Z. en P.C. „Z.I.A.N.
Van de 63 cursisten konden er 2 wegens ziekte den
en „U.Z.C."
cursus
niet
van
Seton
Een van de meest opvallende prestaties leverde W.
Van de 61voleinden.
leerlingen z(jn er 52 geslaagd en 9 afge„Z.1.A.N." op de 200 M. schoolslag heeren. Met den Butterfly'
•leg bleef hij zijn concurrenten Heetveld van U.Z.C., v. Feggelen wezen, welke aan het einde van den volgenden cursus
her-examen kunnen doen.
van „De Meeuwen" en de Bakker van H.Z. en P.C. glanssrijk de
Van de 10 candidaten, her-examen slaagden er 6 en
be>as en won onbedreigd. Tony Byland maakte een zeer goede tijd Op
de 200 meter schoolslag, hetgeen een schoone belofte inhoudt voor werden opnieuw 4 afgewezen.
Geslaagd zijn o.nJ.: A. M. H. America Kerkrade;
de komende nationale kampioenschappen.
De wedstrijden hadden een vlot verloop en trokken groote J>€- J. W. H. Leenders Vaals; H. H. G. Seegers Grubk n gstelling.
ben vorst; A P. M. Toebosch Venlo,
De uitslagen luidden:
EINDEXAMEN
100 m. borstcrawl heeren: 1. C. v. Leeuwen (U.Z.C.) 1 min.
5 sec. 2. H. Holsbergen (H.Z. en P.C.) 1 min. 5.4 sec. 3. H.
Eindexamen diploma B R.K.
Maastricht, 12 Juli.
Thomas (idem) 1 min. 5.8 sec.
H.B.S, voor jongens te Maastricht. Geslaagd: J. Betier,
100 M. rugslag dames: 1. I. v» Feggelen (Meeuwen) 1 min. 17.8 .1. van Dongen, J. Durlinger, J van Engelshoven, P.
2. M. van Dijk (A-D.Z.) 1 min. 22.4 sec.
Gadet, H. Gits, J. Kramer, 11. van <ler Laan, M,
100 M. rugslag heeren: 1. P. de Groot (H-Z* en P.C.) 1 min. 16.4 Meijer en
P. Verhagen, allen te Maastricht; A.
2. J. H. W. Ruehl (A.Z. en P.C.) 1 min. 18.6 sec. 3 P. Brouns te Meerssen'; C. Horbach te Gulpen; K.
V. d. Hoek (H.Z.
en P.C.) I min. 18.6 sec.
Meerveld te Wyiré- M. Quaedvlieg te Valken100 M. borst crawl dames'*: 1. A. E.. v. Scha ik (Meeuwen) 1 min. burg;
H. Su\jlen te Hout hem. Afgewezen geen.
9 »«c. 2. A. Wiersma (U.Z.C.) 1 min. 13.8 sec. 3. A. Veldhuizen
EINDEXAMEN GYMNASIUM.
(Robben) 1 rain . 15.4 sec.
200 M. schoolslag heerent 1. W. Seton (ZH.A.N.) 2 min. 44.9
Gymnasium Venraü: geslaagd de heeren H. van
sec. . B.
Lleberegen, Venlo; H. v. d. Me(js, Haarlem; W. v. d.
Veldhuizen (Robben) 3 min. 2 sec.
200 M. schoolslag dames: 1. T. Byland (H.Z.C. 3 m. 0.6 sec. Munckhof Venraö;
H. van Pelt Deest; J. Tack?,
2. W. Hoverlach (Robben) 3 m. 2.6 sec.
loeiden; C. Verbiest. Rotterdam. De examens zijn be3 X 50 M.
wisselslag heeren, pers.: 1. A* F. Rnimschotel (H.Z. eindigd. In totaal 17 geslaagd; afgewezen 2.
P-C.) i
min 58.4 Bec 3 j. H W Ruehl (A.Z. en P.C.)
EINDEXAMEN H. B. S.
2 min. 7 see.
3 X 50 M. wisselslag dames, pers.t 1. M. v. Dijk (A.D.Z.)
St. Thotnascöllege Venlo afd. H.B.S. Geslaagd voor
2 min. 8.6 sec. 2. A. Veldhuizen (Robben) 2 mio. 11 see.
diploma A 17 candidaten: G. Berings, Meerlo; F. de
Venlo J. Haanen, Blerick; F. van Haren, Venmin. 25.2 sec.
Bruin,
korstcrawl
en
P.C.
1.
H.Z.
2
heeren:
tt
5, 2 min. 27.2 sec. 3. U.Z.C. 2, 2 min. 38 sec.
U.Z.C.
2 »r
H. Jacobs, Venlo; J. Joosten, Venlo; J. Koopraü;
X
M. borstcrawl dames: 1. U.Z.C. 1» 2 min. 57.8 sec. mans, Tegelen;' J. Krekel Venlo: C. van Meegeren,
2. Robben, 3 min. 6.5 sec.
Venlo; A. Poels Venraij: J. Spee, Blerick; L. Tniijens,
4 X maal 100 M. borstcrawl heerem
H.Z* en P.C. 4 min. Blerick; J. VerJieücn, Venlo en J. Wilders, Blerick.
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VAN DUITSCHLAND.

Augsburg 13 Jui (A.N.P.)
Heden werden te Augsburg de
wegksmpioenschappen voor amateurs gehouden* vurua ondanks
den oorlog velen deelnamen. De afstand, welke gereden werd bedroeg 241 K.M., waarbij de renners een tamelijk zwaar parcours
hadden af te leggen.
Winnaai en kampioen werd Frans Bronold uit Chemnitz In 6 uur
53 min. en 55 sec. De beslissing viel pas op het laatste gedeelte,
waarbij Bronold in den sprint zijn slag wist te slaan es daarmede
de overwinning te behalen. Op het oogenblik, dat Bronold tot den
aanval overging bestond hst leidende peleton nog üit negentien
renners. Tweede werd Preiskeit, die bijna tegelijkertijd met Valenta
uit We en en aankwsm.
Bronold heeft eeds bewijzen geleverd van xijn groote kracht en
was in verband hiermede ook reeds opgenomen in de nationale
ploeg.
De voornaamste resultaten luiden: 1. Bronold (kampioen) 241 K.M.
in 6 uur 52 min. 55 sec. 2. Hans Preiskeit (Chemnitx) ia 6 uur 54
min. 12 sec. 3. Valenta (Weenen) in 6 uur 54 min. 20 see. 4. Wiener (Berlijn). 5. Kessler (Nuernbera) ea 6. Saager (Berlijn).

Juli

Uitslagen van Zondag 13
APDEEtING rv.
ProtnoticcmpcMtle 2e kl
timkorgU-Mlr-d.
Staadanrd-R-BX.

Kerkhof 25 sec. voorsprong op v. Bokhoven en 30 sec. op de
groep die door de Mooy wordt aangevoerd, lilt de groep gaat dan
v. Strafer er tusschen uit en .veet bij Bokhoven te geraken» doch
v. d. Kerkhof is niet meer te bereiken en weet zij voorsprong nog
te vergrooten. De twee volgende strijden voor de 2de en 3de plaats
welke in het voordeel van v. Straten uitvalt en deze beiden weten
nog 10 sec. voor het peleton binnen te komen. Deze betwisten elkaar
de volgende plaatsen in den sprint en hier blijkt Kuileman iets
sneller dan de Mooy en Luyendijk. De nitslag luidt:
I. v-d. Kerkhof Helmond in 28 min. 34 sec. 2. G. v. Straten
Rotterdam op 30 sec. 3. v. Bokhoven Den Bosch op 1 wiel. 4.
Koilemana Beverwijk op 40 sec. 5. de Mooy Assendelft op 1 wiel.
6. J, Layendijk Sommelsdijk .7. F. v. d. Heuvel Den Bosch. 8.
Goossens Eindhoven. 9. A. Huisman* Mmastricht. 10. K. Grcviug
Amsterdam.
Een 45 tal Amateurs binden den strijd aan over 40 ronden van
1200 Meter of 48 K.M. Al aanstonds wordt er een flink tempo
ingezet wat tot gevolg heeft dat er aanstonds achterblijvers zijn te

de groep

van Tegelen
gaat niet door

I

K. E. V.—SPORT.

Een 30 tal Profs en Onafhankelijken worden hierna de baan
opgestuurd om 85 ronden of 102 K.M. te rijden.
Van meet af wordt er reeds flink gereden ea het is Kleintjes die

door Gerstenger, die er in slaagde den favoriet op dit nomroer,
Schroeder van de Krlegsmarine Kiel, te slaan en daarmede beslag
te leggen op den Duitschen kampioenstitel. Hij noteerde op dezen
afstand den fraai en tijd van 1 min. 10,1 sec.
Bij de dames deden zich geen verrassingen voort Ursnla Polsck
(Spandan 04) werd wederom kampioene op de 100 meter crawl
Naar wtf vernemen zal de 6de Ronde van Tegelen,
1 min. 10,5 sec. De 100 meter rugslag leverde een overwinning
welke was vastgesteld op 10 Aue, a.s., niet doorgaan. in voor
op
Ilse Weber (Bayrenth) in 1 nin. 19.9 sec. De wereld'
Op dazen datum zullen
ook de nationale kamkampioene op de 200 meter Schoolslag Anni Kapell werd tegen haar
pioenschappen in Zandvoort gehouden worden. Een verwachting in opnieuw in het open bad geslagen door Inge
poging om de Tegelscbe Konde naar een anderen dag
te verschuiven mocht ntet gelukken, in verband mek Schmldt, die hiermede ook voor dit {aar den Duitschen titel in haar
bezit kreeg daarbij de 200 meter schoolslag afleggend in precies
de

Wielerronde

H.BS

Promotie

WIELRIJDEN

Bij hun intocht in Lemberg vonden de Duitsche
troepen in één enkele der vijf Lembergsche
GPU-gevangenissen 3500 mannen en vrouwen,
die door de GPU deels doodgeschoten, deels
op bestiale wijze ter dood gebracht waren.
duidelijk
De hierbijgaande foto's geven
beeld van deze verschrikkelijke gruweldaden
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