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BEZETTING EN ROUTE

overdaad

GENERAAL MAC ARTHUR MORGEN
Met <3e bezetting van Japan zal vandaag
worden begonnen. Een geweldige vloot van
100 oorlogsschepen, beschermd door IL'OO
vliegtuigen, is reeds in de baai van Sagami
gearriveerd. Onder de schepen bevindt zich
ook hot Ned. hospitaalschip „Tjitjalengka".
Vandaag zullen de eerste luchtlandingstroepen in Japan worden neergelaten en
morgen zullen troepen de schepen verlaten
Van onzen
oui zich van de haven Jolcosoeka en het
vliegveld bij de stad meester te maken. Ca.
Het onnoemelijk aandeel dat Rusland heeft
de bevrijding van West'
10.000 Amerikaansche en 250 Britsche mariEuropa, verplicht niemand over te hellen naar de levensbeschouwing van
niers zullen aan deze actie deelnemen. In
het communisme.
totaal zuilen 500.000 Amerikaansoh© soldaten
naar Japan worden overgebracht, waarmee
Niet het communisme heeft Dukschland verpletterd, maar de eendracht
naar men verwacht, een half jaar gemoeid
van drie groote machten, wier
hemelsbreed van
zal zijn. President Truman wil voorloopig
elkander liggen
de jongemannen van 18—22 jaar voor den
dienst blijven oproepen aangezien z.i. in den
Bezuiden Parijs zijn de weiden dezen zo- heb ik het mijn dochter» herhaald: IJaat de Pacific nog vele gevaren schuilen.
mor wit geel, 011 grazen do witte koeien Duitschors! ISn dezen leoren het thans aan
Goneraal Mac Arthur vloog van Manilla
naar een boomblad. Do rijpende druiven zijn hun kinderen: Haat da Duitschers! Maar naar Oklnawa en zal morgen in Japan aankrenterig klein en schraal, maar zoot. Hot nu ben ik naar mijn dochters geweest, en komen. "Vandaag zal ook luitenant-admiraal
zal eea goed maar karig wijnjaar zijn. De heb hun gozegd: Haat allo Franschen, die Helfricl», de bevelhebber der Nederl. strijdaardappeloogst is er 10 tot 20 % van de Ia Franco Ouvrttre den opgang beletten. krachten in het Verre Oosten, als vertenormale opbrengst en het graan, koren Wij, vrouwen, hebben vijf jaren gotobt om genwoordiger der Ned. regeering bij de
voowol als tarwe, haver en gerst haalt nauonzen mannen eiken dag voedsel te geven. overgave van Japan, naar Tokio vertrekken.
welijks de 23 %. De Eoire is een vorzande En onze mannen vonden het vanzelfspre- Luitenant-generaal van Oyen treedt als
bedding en nergens in de bergen van de kend
De
dat zij voedsel zagen
als zij thuis plaatsvervanger van den admiraal op.
Mordan etroomt er nog een beekje. Zoo kwamen. Zonder onze mannen hebben wij overgave-besprekingen in Itangoon verloopen
zeldzaam is hot water dat de leidingen door dat hier in de streek gedaan. Wij trokken vlot. Russische oorlogsschepen zijn de hado gemeenten eiken avond worden afgesloer op uit. Wij hebben het klaar gespeeld. ven van Port Arthur binnengeloopen, waarten tot 's morgens zeven uur.
En ook nu zullen wij het klaar spelen. Wij, uit zij in 1904 door Japan werden verEr ia dezen zomer een buitengewone droogdo vrouwen van Frankrijk. Want wij zijn dreven.
te in Frankrijk geweest, zoodat in hot communiste, monsieur. Xn 'SU was ik dat
grootst» gedeelte des lands de oogst misnog niet
lukt Is. Ook dientengevolge geven de koelen
Is het ta verwonderen I
GOEDE VERSTANDHOUDING.
weinig meik en heerscht er op voedselgec c
f!>!ed met het oog op den komenden winter
Russisch-Chineesche vriendschapsverHot
Wat zeggen ons de tientallen kathedralen drageen zenuwachtige zorg.
is thans door beide landen geratifivan
het
sehoono
Fransche land en de honIn normandiS en Bretagne is 't wat beter.
ceerd. Volgens dit verdrag zullen de Rusgehavend of sen binnen 'drie maanden Mandsjoerije ontDaar bracht hot graan 50 % op oti in het derden romaansehe kerkjes
niet
als zij hoofdzakelijk relikwieschrijNoorden van Frankrijk ruiia hetzelfde.
ruimen en aan China overlaten. Ook N.
het verleden
bewaard China, waar de communist Mao tot nu toe
Daarom ziin duizenden Parijzenaars naar nen zijn, •waarin
Bretagne getrokken, maar bevolken zij ook wordt en er van het heden weinig of niets den scepter zwaaide, is tot Chineesch gein leeft omdat er amper nog mensclien zijn bied onder Tsjang Kal
overal elders, tot in het Rhönedal, de hoSjek verklaard. Port
grootsch en harmonieus willen
leven?
telkamers. Daar eten zij zonder bonnen van die
wordt een vlootsteunpunt voor China
Arthur
zegt het ons oï er in een land veel
Rusland, maar over 30 jaar (zoolang als
de zwarte markt, terwijl de stad, welke zij ofWat
weinig verwoest is. of er nog gebrek en
het verdrag voorloopig geldt) zal de haverlieten, gevuld Werd met vertier zoekende
soldaten. In de bars van Montparnasse en wordt geleden, als de meesten zelf van geen venstad geheel aan China overgaan. Over
overal op de boulevards, maar vooral in de aanpakken weten? Ite toestand waarin een den status van Buiten Mongolië zal een
cabarets en de taveernen wemelt hot van volk zich bevindt moet worden gemeten volksstemming worden gehouden. De c<jade tricolore. Daar jengelen gramophoons of naar zijn innerlijke kracht en zijn saaramunisten-leider Mao gaat nu toch zelf haar
In
Frankrijk is een andere Tsjang ICai Tsjek's hoofdkwartier en de
jazz-bands tot tegen den morgen de „Sainbre hoorigheid.
et Mouse" en staat alle jolijt in het teoken kracht groeiende, die heelemaal on-Fransch Amerikaansche gezant, in Tsjoengking is
is en niets te maken heeft met Vrijheid,
der liefde voor Frankrijk en do geallieerden. Gelijkheid
reeds op »veg
naar Jenan om hem op te
Broederschap.
en
Frankrijk halen.
De paardencoursen, de gala's, de tennieuwe
streeft
naar
oen
waarin
Grondwet,
toonstellingen,
de premières en de films
hot communisme
WAPES TEGEN ATOOMBOMMEN?
zich wil
worden zeer drulc bezocht. De Metro kan deze kracht
Volgons den Washingtonselien oorresponamper de menschenmenigte verwerken. En vastleggen. En de weerstand van hot Franwij zullen
liet dezer dagen dent van de „Evening Standard" heeft de
toch, ga een weinig, vooral in den avond, sche volk
is te zwak om dit te beletten.
Amerilcaansche marine een langei afstandsbezijden do groote boulevards en zelfs op zien
Montmartre zult ge' leego straten vinden.
.TRIJAN KUYPERS.
kanon dat door „radar" wordt gecontroHet leven
dat der tienduizenden soldaleerd en dat op een afstand van vijftien kiten
concentreert zich rond hot stadsmidlometer met absolute trefkans een naderend
Dit zou dus een
vliegtuig kan neerhalen.
den en de breede allee's. Daar viert het festijn bij do duizenden pinkelende lampen aan
tegenwapen tegen aanvallen met atoombommen kunnen zijn. (A.A.)
carroussels, schommels en schiettenten. Daar
liggen de föOOÜ gerequireerde kamers voor
POLEN T EERST.
de troepen. Daar wordt vooral door burgers
Radio Warschau lieeft meegedeeld, dat
Dezer dagen zeifle de Minister van Ondie het kunnen doen, gegeten alsof er geen
oorlog geweest was en neemt men diners dorw. Kunsten en Wetenschappen, Prof. Br. Polon het eerste land is, dat dit jaar nog
van. 900 tot ,'iOOO frs. In de volkszaken, waar G. v. d. Leeuw voor de radio: „Ken ding schadevergoeding van Duitschland zal ontvangen in den vorm van machinerieën en
moot over de studentenzuivering worden opfle gewone Parijzenaar ook een avondje dansen wil. betaalt hij 80 frs. voor een glaasje gemerkt. Zuivering is noodzakelijk op elk geheele fabrieksinstallaties, ter waarde van
bior. Langs de straat koopt hij een broodje terrein, ook op dat der Universiteiten en ÏOO millioen dollar.
zonder boter, maar met een tomateitschijfje Iloogescholen. Zij moet worden aanvaard,
NIEUWTJES.
maar ook worden beëindigd. De student, die
en legt 24 frs. neer.
Do Spaanache republikeinen in hot buizijn wachttermijn heeft volbracht, moet weer
regeein de academische
gemeenschap tenland hebben in Mexico een nieuwe
Maar Parijs is Frankrijk niet. Alles wat geheel
ring gevormd onder Giral. De communistiopgenomen."
worden
hij
Verdeila Parijs en buiten Parijs in de hotels dooideelde
sche partij van Negrin heeft geen zitting in
mede, dat hij aan alle senaten van universide Parjjzenaar» geconsumeerd wordt is diefteiten
en hoogescliolen gevraagd heeft orn de het nieuwe kabinet omdat Negrin weigerde
stal aan het Fransoho volk, dat honger lijdt.
het vl'ce-premierschap te aanvaarden.
Gabriet Dheur schreef in „Temps Pre- examencisehen van hen. die hun candidaatsIn Berlijn is een ernstige typhus-epiachter den rug hebben, aanmerkelijk to versents": „Tegenover iedere goed onderhouuitgebroken. Lange colonnes Duitdemie
lichten.
een
uitgeputte huisden courtisane staat
Polen en Duitsche krijgsgevansehers
uit
TREINEN.
vrouw, tegenover iedere slenterende solgenen uit Rusland zijn allen op weg naar
flaat oen slecht gevoed werkman, tegenover
Door de geallieerden zullen, behalve de
iedere pierewaaier een jonge kerel die door kolenwagens, die in Limburg worden ge- Berlijn.
Generaal Pangalos, de Grieksche dictaTBC wordt bedreigd.'
bruikt, 150(10 goederenwagens ter beschik- tor van 1924—'25 is gearresteerd wegens sais
niet.
Parijs
Frankrijk
liet Fransche king worden gesteld. Verder zullen 8 reimenwerking met de Duitschers.
volk klaagt daarover. Het krijgt een grief zigerstreinen, elk
met 8(10 zitplaateen, beHills (Californië) is de
—• Te Beverley
tegon zijn eigen mannen, de honderdduizenschikbaar komen n.l. 5 treinen voor het W„ beroemde Oostenrijkëche schrijver Frnnz
den die
onder het voorwendsel dat zij onO.
en 'X.O. en 1 voor het Zuiden AVerfel in zijn woning op 55-jarigen leeftijd
2 voor het
der de wapenen zijn
drinken, eten, rooken van ons land.
plotseling overleden.
en reizen met auto's en niets anders doen
van morgen tot morgen.
Piorro Duma» schreef in „Reveil" aan het
adre» van minister Pleven: „Er zijn thans
meer officieren in Frankrijk dan wij in 1914
hadden voor een leger van drie millioen
Dinsdag IJ September zal voor liet ftij/.onder Gerechtshof te 's-Clravehhage het
wan. Er zijn thans meer gegradeorden dan
proces beginnen tegen Max Blokzijl, liet inocst mogelijk zijn, dat met hein ook
soldaten Zij bezetten de helft van de hoalle brandende kwesties konden worden opgeruimd. Hel aantal problemen, waartels. Dit alles wordt door het volk betaald.
voor de regeering zal thans gesteld ziet, is niet gering. Wat moet zij b.v, met het
Waarom stuurt men ze ni'ct naar de kaleger van 180.000 politieke gevangenen doen? Prof. Schermerhorn heelt aangekonzernes?"
digd, dat de lichte gevallen in vrijheid zullen worden gesteld. Maar daarmede
Parijs is Frankrijk niet. Tusschen de N(V
zijn «ij er niet. Het tempo der berechting dient versneld te worden! We moeten
tre Dame en de S-acré Coeur
twoé curioons de schande van een gouden Tribnnaalsieest besparen. De beruchte schildesiteiten voor de meesten die heden in Parijen-vervalsclier, Han van Meegeren, werkt thans op een atelier in Amsterdam
kruisen
elkander maar twee geri,}» z\jn
aan een nieuwe Vermeer om zijn vaardigheid als vervalscher te bewijzen'
dachten, twee begeerten: genieten en verZondag, de winkeliers mogen dien dag
De Posterijen werken Vrijdag als
dienen.
hun zaak sluiten.
Uit alle macht wordt gewerkt om vóór het eind van het jaar bij Arnhem een
Ts het te verwonderen dat hot volk huioeververbinding voor het wegverkeer tusschen Zuid en Xoord tot stand
IJszekere
len Parijs niets van de regeering wil wet« brengen. Zoowel Engelsclie als Nederlandsche officieren verwachten, dat begin
de
die
boeven,
Duitsohe krijgsien, niets van
19-16 alle mijnen in ons land zijn opgeruimd. Binnenkort zal eeu geregelde vrachtgevangenen in dienst nemen, omdat zij goedNew York —Iïotterdam worden geopend voor den aanvoer van steenkool.
dienst
•kooper zijn dan het eigen werkvolk, en dat
Pater lector J. Dito 0.P., die sedert 1930 aan den K.R.O. was verbonden en
'de bevolking rich laat bepraten door degesedert 1938 als voorzitter fungeerde zal in opdracht van de kerkelijke autoriteiten
nen die steels parasite eren op elke wante Home een studiereis naar Amerika ondernemen voor het Intern. Kali». Kadioverhouding?
en Televisiebureau. Als nieuwe voorzitter van den K.K.O. is titans benoemd p#of.
pater B. J. KOliS O.P. te Nijmegen. Een Si-jarige Utrechtenaar stelde zich voor
Zij wft3 een vitale vrouw trots haar D5
den 25sten kep* binnen 3 jaar beschikbaar voor bloedtransfusie. In totaal werd
jaftr. Ken kleine, vinnige franeaise, die hard
die drie jaar 14 liter bloed afgetapt. Dit was een record. Overigens blijven
hem
had gewerkt, haar leven lang-. ~Toen lk
wij van meenlng; „Menseli, erger Je niett"
kind was, zeide zij mij, leerde ik op school:
Haat (l.e> Dultschersi Toe» ik moeder was
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Op 15 en 16 September a.s.
In onze reportage van liet Kroot 9
volksfeest te Sevenum op 29 Juli j.1.,
meldden we, dat binnenkort In sittard
een
groot volksfeest georganiseerd
zou worden door het Ward Instituut
met zijn dansgroepen De Spar en do
Sparappel. Thans kunnen we rnededeew
len, dat dit feest van volksdans en
volkszang zal gehouden worden op do
Markt te Sittard op 15 en 10 Sept. a.a.
De medewerking van gemeentebestuur
en tal van particulieren is zeer groot,
terwijl het aantal deelnemers nu reeds
alle verwachtingen overtreft. Ëa toch
is de inschrijving nog open tot uiterlijk 6 Sept. Het belooft dan ook eea
hoogstaand
cultureel
i-olksfcest ta
worden. Inlichtingen kan Uien verkrijgen bij het Ward Instituut, Sterstraat
24 Roermond, of dhr J. dïr: l.ooijeii,
Rijksweg N 210 .Sittard.

Haele is vädig
DER NATIONALE FESVIERING.
Hitele is viidig. Vriedig truk es God
om veer ure der optoch dae oxu
dreej ure waed opgesteld. Jederinne
hat zio bes gedao en vier wacht© nod
aaf wat kunt. Vier liont heej en dao
Ins gekieke en schnappe der nieks van
woe de luuj noch alles zonger bons en
punte beejee hont konne lsriege. 't Za£
ginne lla-eiesche zie dae zich in inno
hook liet dujje. Es Ooze Leeve Heet"
noe noch aan der Hillige Pietrus zal
opdrage om. Vriedig de zon boete ia
zette en der waterkroan neet aópe t»
driene dan
Haelesehe de vaan oei,
de zörg oj> zie, 't i» fes.
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OP TE
DOLENBERG
DEN

Met ingang van Maandag 3 September u.s. zal op den Molenberg aan da
Gerard Bruningstraat 110. 8 een Uloschool voor Meisjes geopend worden,

staande onder het bestuur der Parochiale Schoolvereeniging Heerlen. Begonnen zal worden met liet eerste en
tweede leerjaar, om dan het volgend
jaar de school uit te breiden met het
derde leerjaar. De school zal toegankelijk zijn voor meisjes van den Molenberg en omgeving. De leerlingen,
die voor toelating in aanmerking wenschen te komen dienen zich zoo spoedig mogelijk op te geven bij het hoofd
der school, de Eerw. Zuster M. Hola na.

HET GEVAARLIJKE GOED.

—

—

—

De zuivering in de Studentenwereld

—

—

—

—

—

HIER IS NEDERLAND!

—

—

of!

EEN ULOSCHOOL VOOR MEISJES

HEERLEN.

Tijdens het ruimen van mijnen onder
do gemeente Heeze is bij het lossen van

een vrachtauto met het gevaarlijke
een mijn ontploft. De truc vloog:

goed

met da heole lading in de lucht. Drie
Kngelsehe soldaten en twee vrijwillig;»
ïaijnruimers uit Geldrop werden gedood. Vele anderen werden gewond.

PRINS BERNHARD EERELLD

NED.

JAGERSVER.

Door Z. Iv. H. Prins Bernhai d der
Nederlanden werd het eerelid maatschap van do Noderlandsche Jagera»
vereeniging aanvaard Door het Departement van Landbouw werd medegedeeld. dat de Patrijzenjacht dit seizoen geopend ?al zijn van 1 Septerab.
t.m. 31 Dec. 1!);15.
PROP. EXAMEN MEDICLINEN.

Aan

de

slaagden

Rijksuniversiteit te I.eidea

voor hot propaedeutisch exa-

men medicijnen de volgende hoeren:
ij. Crobach, ,T. Lelkons, L. Fransen, W.
Bour, J. Oud, allen Heerlen; «T. Borghans, Hoensbroek; H. Baggen, Schinveld; A. Heynen en Tï. America beiden Kerkrad e.
MJSKBXjKN'. In hot kader van d»
Feestviering Kullen er op
Hondag 2 September behalve athletiek,

Nationale

hockey- en voetbalwedstrijden, oolc
concerten en andere vermakelijkheden
plaats vinden.

Jn de hal van het Raadhuis t»
Heerlen wordt de herdenkingstentoonstelling gehouden van werken van
—

Hcnri Jonas. De expositie zal door
den burgemeester van Heerlen worden
geopend
op Donderdag Jiü Augustu»
a.s. om 5.30 uur n.m. en duurt tot en
met 15 September. De Heer K I'ranquinet houdt een korte inleiding. Zooals steeds is de tentoonstelling, ook de>

openingsplechtigheid,

vrij.
KEHKUABE.

voor

iedereen

Gisteren werden in da
Raadsvergadering 0.1.v. loco burge»
meester J. Spierts de leden preiïnstal-

beëedigd.
Tot wethouder#
werden gekozen de heeren J. Spierts»
A. Schoeien, Hubben en J. Kerros.
SCHAKSBF.RO. Onze dorpsgenoot
A. Wetzel», Pieterstr. 17, behaalde op
de universiteit van Cambridge (Engeland) het diploma in de Engelseiis
taal. Voorwaar een mooi succes.
OIRSBEEK. In de op Vrijdag gehouden vergadering van B. on W.
werd dhr. ICarel Peulen lot loco-burgemeester benoemd,

leerd en

?

I

ZILVEREN
BAL.

Het HOOFD van het CENTRAAL VRIJWILLIGERS-BUREAU, Dep. ,te»
HENRI LORENZO FREDERÏK
rrent van Marine en Oorfoo, maakt hiermede bekend, dat bet
zoon van den Heer en Mevrouw
BUREAU VRIJSTELLINGEN EN UITSLUITINGA, G. Brom-'Getlisscfl,
VAN OPKOMST IN WERKELIJKEN DIENST
Heerlen 26-8-'45. St. Franciscusw. 31 met ingang van 16 Augustus j.l. is VERPLAATST van Keizersgracht 6.
Tij'del. St. Joz.-Ziekenhuis, Heerlen. Eindhoven, naar het DEPARTEMENT VAN OORLOG, PLEIN 4, DEN
HAAG.
De voorgeschreven wijze van het indienen van desbetreffende
Geboren :
JOHANNES JULLANA ANTONIHS verzoeken ondergaat hierdoor geen wijziging.
Geboren

|

RICHTPRIJZEN GRAAN.

WAUR. BOYS WINNAAR
Hot Hoofdbedrijfschap voor AkkerbouwDooi- een 3—2 zege op Kimbria in Je producten maakt bekend, dat de richtprijzen
beslag
Waub.
«ien
op
Boys
finale legde
voor gerst en haver wederom zijn verhoogd,
Zilveren Bal.
zoodat thans do na te noemen richtprijzen,
inclusief bewaarloon, dienen te worden beWEERBERRCHT.
rekend: tarwo f 17.50, roggo f 17.25, gerst
Oostenwind. Zonnig, vrij warm weer. f 17.25, haver f 15.
alle prijzen per 100 kg.
Later toenemende kans op onweer of Dezo prijzen zijn thans de officieel geldende
plaatselijke onweersaehtige buien.
richtprijzen voor den oogst 1945, waarin
f 0.50 per 100 kg bewaarloon reeds Is opgenomen. Allo vorige richtprijzen voor graan
voor oogst 1945 zijn hiermede vervallen.
—,

OFFICIEELE EN

DISTRIBUTIE-MEDEDEEIJNGEN

—

zoontje en broertje van

3 September a.s. begint de nieuwe DAGSCHOOLCURSOS in het gebouw
der Ambachtsschool. Adspirantlecrlingcn die zich voor den nieuwen cursus
heJbben opgegeven zijn voor het toelatingsexamen opgeroepen. Zij die geen
oproep hebben ontvangen of door omstandigheden aan dezen oproep geen
gevolg konden geven, worden Woensdagmorgen 29 Aug. om 10 uur ver.
Oud-leerïingen, die op 3 September niet
wacht in het schoolgebouw.
aanwezig zijn en waarvan alsdan geen deugdelijke schriftelijke verklaring
ia ons bezit is, zullen al 9 'eeriiingen worden afgeschreven. Het plaatsen
van de nieuwe leerlingen geschiedt nadat de Amer. autoriteiten het gebouw
definitief hebben vrij gegeven (omstreeks 1 September).
NIJVERHEIDS-AVONDSCHOOL HEERLEN.
Tot 15 September a.s. zijn in het schoolgebouw aangifteformulieren verkrijgbaar. Alle oud-leerlingen, die de school geregeld en op tijd (Maandag,
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 6.45 tot 9-15 uur) kunnen bezoeken,
zich opnieuw opgeven.
moeten
Onderricht wordt gegeven aan
METAALBEWERKERS.. BOUWVAKBEOEFENAARS. ELECTRICIENS,

M, Brosky-van Dijk,

Kenk.

25-8-'45. Benzenradcrw, 60.
Tijdelijk:
Kamer 32.
Heerlen,

HEERLEN.

AMBACHTSSCHOOL

A. Brosky.

Geboren
HOOI INLEVERING OOGST 1945.
CHRISTINA MARIA HELENA
De Prov. Voedselcommissaris voor LimBEKENDMAKING.
dochter van
burg maakt bekend namens het BedrijfJo«. Velraeds.
SchocnreparaUebon. In do bonaónschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder, dat
M. Velraeds-Scholtcs.
Zaterdag
j.l.
opgenomen
is
wijzins van
Truusje, Mathieukc.
allo gebruikers van 1 H.A. of' meer grasbon 236 Reserve voor schoenreparatte.
land ermede rekening moeten houden, dat Kerkrade, 26-8-45. Marktstraat 16.
Dit moet zijn bon 236 Algemeen.
beschikking Tijd. Pav. St. Joz.-Ziekenh. Kam. I,
Centr. Distr.kantoor Insp. Limburg hun do verplichting tot het ter
Geboren :
GERDIE
houden en inleveren van een nader te beDISTRIBUTIE KAAS.
palen hoeveelheid hooi van oogst, 1915 zal dochtertje en zusje van
L, J. Logister,
In overleg met het Bedrijfschap voor worden opgelegd.
A. M. Logister-Ritzen,
die
niet
gebruikers
grasland,
nog
Be
van
bij
de afleveZuivel, is vastgesteld dat
Wiliy, Mia.
hooi
van
den
v>
volledige
hoeveelheid
ring van kaas aan het publiek kan de
Nieuwenhagcn, 24-8-'45. Dorpstr. 8.
worden verstrekt: 50 pet. vette én 50 rigeii oogst hebben geleverd, hebben bovenGeboren
ANNE-MARIE
:
pet. magere kaas. Voor de magere kaas dien rekening to houden met do mogelijkdochter van
P. J. Habets-Jaman.
kan door den detaillist Leidsche kaas heid, dat do door hen ln te leveren hoeveelNuth, 26-8-'45. Pastorijstraat 2.
heid hooi van oogst 1945 dienovereenkomwerden afgeleverd, waarmede het puGeboren
stig wordt verhoogd.
bliek genoegen dient te nemen.
JOHAN MATHIJS CORNELIUS
Met bedrijfsomstandigheden, veroorzaakt
Cöntr. Distr.kantoor Insp. Limburg
zoontje van
J. Kreijcn.
door oorlogsomstandigheden, wordt rekeMia Kreijen-Schols.
VOORSCHOTTEN TABAK.
ning gehouden.
Geleen. Ma urit slaan 55.
In de week van 27 tot en met 30 Aug. VERANTWOORDINO KRIJGSGEVANGEN Tijd. Vroedvrouwensch. Kam. 27 Hrl.
Distrib.-diensten
Heerzullen door de
OFFICIEREN.
Geboren :
JANNIK
len, Kerkrade, Brunssum en Schaesreserve-, gepensiozoon van
Officieren
J. A. Goosscns.
(beroeps-,
berg aan alle tabaksdetaillisten voorTh. Goossene-Bex.
neerde-) alsmede adspirant-offieieren, na 15
schotten voor tabak verstrekt worden.
Juli I'JiO in krijgsgevangenschap geveerd of Neerbeek-Beek* 25 Augustus *45
Het in ontvangst nemen van deze voorAïderJiofstraat 34.
dio van de „Commissie Verantwoorschotten 1;n vanaf heden geschieden gegaan,
ding Krijgsgevangen Officieeren der Kon. Tijdel. adres: Vroedvrouwenschool.
bij de plaatselijke Distributiekantoren.
MIA H. LAVEN
nog geen vragenlijsten toeHet ontvangstbewijs MD 242/01 van de Landmacht",
JACK L. BARTH
gestuurd kregen, worden verzocht naam,
laatste inlevering dient te worden
huwelijk.
rang en adres schriftelijk op te geven aan: geven kennis v. h. voorgen.
Overgelegd.
21, Den Haag Inzegening en plecht. H. Mis heden
Binnenhof
C.V.K.0.,
Secretaris
in St. Pancratiuskerk
Centraal Distributiekantoor,
om 10.45 uur.
Heerlen, Kloosterkoolhof 15.
Insp. Limburg, Sectie IV.
Mundelein, Illinois U.S.A.
HET
TER VOORLICHTING AAN
Ondertrouwd :
PUBLIEK EN AAN DEN DETAILBEKENDMAKING.
MINNY PAULY en
HANDEL IN TEXTIEL.
MATHIEU VERRIET
De Militure Commissaris voor JliddenSedert Dinsdag j.l. hebben wij dageLimburg maakt bekend, dat is ingesteld een Huwelijksinzegening Maand. 10 Sept.
lijltsch telefonisch met het Distributieadviescommissie voor zuivering van leden om 10 uur, in Parochiekerk H. Cornelius, Heerlerheide.
kantoor Stationstraat in verbinding geder Kon. Marechaussee afd. Heylhuysen.
Ganzeweide 67.
Heerlerheide,
staan om te informeeren wanneer nu
of
kunDegenen, dio gegevens
inlichtingen
Heerenweg 65.
eindelijk de nieuwe Distributieregeling nen verstrekken over do houding en gedraOndertrouwd :
bekend zou worden gemaakt on telkens gingen in politiek opzicht tijdens de bezetAALTJE H. W. DE RUYTER
kregen wij ten antwoord „waarschijnting van leden van vorenbedoeld Wapen
en Sgt. KENNETH W. SCOTT
lijk morgen, want do hoogere instandoen
aan
den
Sedienen daarvan opgave te
Hoensbroek, Hermesweg 22.
ties zijn nog steeds in conferentie".
cretaris Zuiveringscomm. Kon. MarechausU.S.A., Washingtonstreet, Delavan,
Wanneer dus thans door de winkesee, afd. Heythuysen, dhr. G. li. Moors, 24 Aug. 1945.
Wisconsin.
liers in Textiel nog geen bereidverklaDeemselstraat, Roermond.
ringen worden uitgeschreven, dan ligt
onderopgave
schriftelijk
dient
met
Deze
Overleden in den leeftijd
dit geenszins bij den Handel. Sedert teekening te geschieden, onder overlegging
van 18 jaar
begin Augustus is deze zaak nu al hanvan eventueele bewijsstukken en vermelding
TIIEA ESSER
gende en er is nog steeds geen beslisvan eventueele getuigen voor 10 Sept. 10(5.
M. H. Esser-Ritzcrfeld
sing. Het publiek wordt ongeduldig,
Roermond, 24 Aug. 1945.
en kind.
maar de winkeliers niet minder.
De Milit. Comm. v. Midden-Limburg,
Fam. Rirzen.
Vertr.raad v. Detailh. in Textiel
do Majoor, A Rcuten.
Raizerfeld,
Fam.
ZAAIZAADREGELING 1945-1946,
Kerkradc, 26 Aug. 1945.
OPTREDEN VAN ARTISTEN IN
Lijkdienst voorafgegaan door begranen, peulvruchten, lijne zaden.
AMUSEMENTSBEDEIJNEN.
grafenis Donderdag 30 Aug,, om
Do handel in bovengenoemde proVerordening van den Chef van den Stil
9 uur in Parochiekerk H, Lamducten is slechts toegestaan aan die. Militair' Gezag van J.ö Juli 1945, No. 131.
bertus, Kcrkrade. Bijeenk. rouwhandelaren, die in het bezit zijn van
huis O. Schachtstr. 5, 8.40 uur.
MILITAIR GEZAG.
een voorloopige vergunning, afgegeven
Eenige en afgemeene kennisgeMilitair Gezag, uitDe
Chef
van
den
Staf
door het Bedrijfschap van Zaaizaad en
ving, ook voor de familie.
bevoegdheden, toegekend aan
oefenende
de
voor
Pootgoed
Akker- en Weidebouw.
Militair Gezag, in het geheele in bijzonDo omstandigheden maken het noodig het
deren staat van beleg verkeerendé grondming, E&nderstraat, Kerkradc.
van den aanvang at niet te velde ge- gebied
van het Rijk in Europa,
keurd zaad voor den uitzaai vrij te
overwegende, dat het in het belang van
Heden nam God tot Zich ons
geven, met uitzondering voorloopig van
+ zeer gel. zoontje en broertje
veiligheid van den Staat noodzakelijk is.
de
groene erwten en Abed Kenia gerst.
militair gezag contróle wordt
CORNEIiIS .TOZEP
Dit niet te velde gekeurdo zaad moet dat door het
uitgeoefend op liet optreden van artisten in
in den leeftijd van 6 maanden.
echter door den N.A.K. op partij woren restaurantbedrijven,
Fam. Al. Hanneman-Coumans
den goedgekeurd en geplombeerd. Op amusements-, caféten einde het optreden to beletten van aren kind.
het niet te velde gekeurdo zaad wordt
Kerkrade 24 Aug. '45.
een zoodanige heffing gelegd, dat de tisten, die tijdens de vijandelijke bezetting
vijand of diens handBegrafenis Woensdag 29 Aug.,
prijs van het niet te velde gekeurde de belangen van den
gediend,
7.50 uur, in St. Lambertus-Paro»
gelijk wordt aan dfcn prijs van den langers hebben
gelet op de desbetreffende bepalingen van
chie. Vertr. rouwh. Rolduckervolledig gekeurden ouderen nabouw.
het Besluit op den bijzonderen staat van
straat 52. om 7.40 uur. Eenige
Do handel van boer tot boer wordt bebeleg,
en algemeene kennisgeving, ook
perkt tot 't verhandelen van zaalprovoor de familie.
stelt vast de volgende Verordening:
ducten van eigen oogst, terwijl slechts
Artikel 1. 1. Het is aan exploitanten <j tn
afgeleverd mag worden in de eigen en
amusements-, café- en restaurantbedrijven Eerste Kcrkr. Begrafenis-Onderneaangrenzende gemeenten. Zoowel het
ming, Einderstraat, Kerkradc.
to velde gekeurde als het niet to velde verboden zonder door of vanwege het milischriftelijke
vergunning
gezag
tair
verleende
gekeurde zaad moet door den N.A.K.
Overleden im den ouderdom
bedrijf artisten te laten optreden.
+ van 43 jaar
geplombeerd
zijn.
Aflevering
aan in hun
vergunning,
een
als
bedoeld
het
in
2. A.in
volkstuinders is voorloopig verboden.
JOIIANNA MARIA
eerste lid, kunnen voorwaarden worden verKen regeling hiervan zal t.z.t. volgen.
HUBERTINA GROND
bonden.
Tn de administratieve regeling is eenige
Echfg. v. Jacobus Kunzler.
Artikel 2. Hij, die het in het eerste lid
vereenvoudiging gebracht. De aankoop
voorgaande artikel gestelde verbod
]. Kunzler en. kinderen.
van den teler door den handelaar ge- van hetvoorwaarde,
Fam, Grond.
of een
als bedoeld in het tweede
schiedt op een koopverklaring, welke
Fam. Kunzler.
artikel, overtreedt, niet nakomt
van
dat
lid
ook wordt gebruikt bij den aankoop
uitvoering daarvan verhindert of beBrunssum, 25 Aug. 1945.
of
de
van andere handelaren. Aflevering aan
wordt als schuldig aan een overLijkdienst, waarna begrafenis op
telers geschiedt uitsluitend op bestel- lemmert,
treding ingevolge het bepaalde in artikel 21),
Woensdag 29 Aug., 9 uur Parobon, terwijl do geleidebiljettcn (Z.T.
van het Besluit op den bijzondechiekerk te Brunssum. Bijeenk.
en Z.H.) vervallen zijn. Ontvangst-, eerste lid,
sterfh. Regoriuspl. 38, Brunssum
verwerkings- en afleveringsstaten blij- ren staat van beleg gestraft met hechtenis
om 20 voor negen.
hoogste een jaar of geldboete van
van
ten
ven bestaan, doch zullen zoo mogelijk
ten hoogste tweeduizend gulden.
vereenvoudigd worden.De prijzen worOverleden in den ouderdom
Artikel 3. 1. Deze verordening geldt voor
den zoo spoedig mogelijk in een afzon+ van ruim 84 jaar, Mejuffr.
geheele in bijzonderen staat van oelcg
het
derlijk persbericht gepubliceerd.
ANGEI,INE
verkeerende gebied.
DISTR.-DIENST KRING VAALS.
2. Zij zal worden bekend gemaakt door
w eustenraad
In verband met den Nationalrn plaatsing in de Staatscourant en in het PuFam. Weustenraad.
Feestdag vindt de inlevering der deblicatieblad van het Militair riezag en treedt
Fam. Daggen.
op
1915.
taillisten to Simpel veld op Woensdag in werking
1 Augustus
Amstenrade, 25 Aug. 1945.
29 Augustus plaats.
Plecht. lijkdienst waarna begrafe's-Gravenhage, 16 Juli 1915.
nis Woensdag 29 Aug. v.m. 10
Bakkers uit de gemeente Vaals en
De Chef v. d. Staf Militair Gezng,
uur, In Parochiekerk Amstenrade.
grossiers dienen op Donderdag 30 Aug.
0.1. Do Sous-Chef,
Bijeenk. sterfh. St. Josephklooaop het kringkantoor in te leveren.
De Kolonel,
ter Amstenrade, kwart voor 10.
Ir. .T. B. G M. Ridder De van der
De Directeur.
Eenige en algem, kennisgeving.
Schueren.
DISTRIBUTIEDIENST BRUNSSUM.
Op verzoek van den Chef Staf Militair GeBegin April '45 is te NeuenDistributie
haring. zag wordt verzocht
speciaal te willen toegamme (D.) in het concenIn den Distributiekring Brunssum zien op de naleving Van bovenstaande vertratiekamp overleden
wordt bon 3 van de vischkaart aanordening.
ÏTARRY HTIBERTUS
gewezen voor het koopen van 2 harinDe in art. 1 bedoelde vergunning aan exRITZEN
gen per gezinslid. Deze haring kan bij ploitanten dient te worden verleend voor het
in den leeftijd van 21 jaar.
don vischhandel betrokken worden optreden van do door hem geëngageerde en
P. Ritzen-Jongen.
tegen inlevering van genoemden bon met name op de vergunning to vermelden
Jozef.
en onder overlegging van de stamkaar- artisten. nadat zij hebben aangetoond, dat
Nuih, Pastorijstraat.
ten van alle gezinsleden.
de bedöeldo artisten hunnerzijds vergunning
Ver 2. v. rouwbeklag verschoond
De verkoopsprijs bedraagt 17% et. hebben ontvangen om in het openbaar op
te blijven.
Plecht, uitvaartp«r Btuk. Aflevering kan plaats hebben te treden.
dienst Vrijdag 31 Aug. om 9 uur
vanaf heden.
Do Mil. Comm. in de Prov. Limburg,
in Parochiekerk te Nuth.
De Direct, v. d. Distr,dienst. De 1.t.-Kolonel. G. J. L. van der Lande.
:

—

Opleiding voor GEZELLEN

—

het lc en 2e

j

GESLOTEN
HOLLENKAMP;
HEMA;
KNEEPKENS;
PIETERS DORTU;
SCHUNCK;
DREESM.;
VROOM
WITTEVEEN;

3 September 1945),

leden

No. 81, Amstenrade.
Verloren PORTEMONNAIE m, ge.'d
g, v. Eikenderw. n. Hertogstr, Teg,
bel. ter. boz. Ilertogstr, 49, Heerlen
Verl. Zondagavond op kermisterrein
Molenberg zilv. ROZENKRANS in
bla-uw etui, aand. overl, moeder. T,
bel. ter. bez. Karei van de Oever-

HERTZD.

van

de

Vakgroep

,

Alle

&

ZELFSTANDIGE
Kruideniers

Afd. Heerlen.
A.s. WOENSDAGMIDDAG 29
Augustus 'GEOPEND.

MILITAIR GEZAG IN LIMBURG.

Alle

van

de

straat

Vakgroep

40, Molenberg-Heerlen.

Verl. gouden KRUISJE, verm. bij
Vroom en Dreesmann in Heerlen
aand. v. moeder. T. g. bel. ter. bes,

SLAGERSVEREENIG.
KERKRADE

I

IJL

Kysters,

Hopelerweg 15, Eyg'hoven*

GESLOTEN van 3/8 September
Electr, Heetmangel en Strijkinr.
J. J. LENDI

Verloren tussch. Schaesberg en Heerlen PAKKET inh. 2 schilderijen en
onderbr. op 25-8. Teg. bel. ter. bez#
Marechausseekazerne.,
tegenover
Boshouwers, Retersb. B 21, Klimmen
Sittarderweg 81
Heerlen.
De persoon, die betrekk, zoekt als
MIJNWERKER ond. No. 3869 wordt
Wegens National.cn Feestdag verz. zich te vervoegen Rukkerw. 31,
31 Aug., zijn de volgende slagerijen H'baan, welke hem gaarne zijn plaats
als houwer aan 't kolenfront zal afGESLOTEN
staan alsmede punten, sigaretten, er.z,
Gemeente SCHAESBERG en PALEMIG, NIEUWENHAGEN, ÜBACH
BEKWAME STUCADOOKS
OVER WORMS, EYGELSHOVEN,
en OPPERLIEDEN
KLIMMEN ÜBACHSBERG VOEgevraagd voor werken te HEERLEN
REN DAAL.
en OMGEVING of VALKENBURG.
~St. Lucas", Kring Nieuwenhagen Adr. H. W. MUIJRES, Stucadoors34, Heerlen.
VACANTIE BAKKERIJEN. bedrijf, Musschenbroek
Vrijdag 31 Aug., Zaterdag en ZonOp Handelskantoor te Heerlen wordt
dag 1 en 2 Sept. zijn alle bakkerijen gevraagd een fl'inke
KANTOORBEDIENDE
in de geheele mijnstreek, wegens
vacantie GESLOTEN, zoowel de Diploma Boekhouden en talenkennis
groote als kleinbedrijven en winkels. strekt tot aanbeveling. Brieven onder
Ook wordt geen brood aan huis be- No. D 508 aan het Bur. v. d. Blad*
zorgd.
De gczamenl. Bakkers Groothandel Levensmiddelen in
cen.tr*
—

:

Heropend:

„DE KAASBOL"

KOUVENDERSTRAAT

Hoensbroek.

MIJNPERSONEEL

!

177

!

Uw toegewezen rantsoen Gedisfillecrd wordt uitgereikt
Dinsdag 28 Aug. v. 9-—lB u.
;

!

:

|

i

•

leden

der R.K. Ulo-

Gevonden, in pers.auto, rijdende van
Roermond n. Sittard, een kort beige
MEI SI ES MANTELTJE met *n geruit
kraagje. Terug te bek, Parallelstraet

&

WOLF

leerjaar

school voor Meisjes, Gerard Bruning.
straat 8. Molenberg, voor het adhoolw
jaar
1945/1946 zoo spoedig mogelijk
bij het Hoofd der School. Ger. Bruniagstraat 8, Molenber., (Hoofd de
Eerw. Zuster M. Solai*a),
(Opening der school op Maandag

MAGAZ. „DE BIJ";
MAISON CHIC;
GROTE:

,

V.E.V—Diploma's.

v. Meisjes
MOLENBERG.
AANMELDING LEERLINGEN voor

IN VERBAND MET DE NAT.

FEESTDAGEN ZIJN DE NAVOLGENDE ZAKEN a.s.
VRIJDAG EN ZATERDAG

:

en

rt.lv. TTLO-Scliool

|

SCHILDERS

I

Woensdag 29 Augustus.

liefst beneden de 20 jaar. Gelieve
zich ie melden vóór 3 Sept. iedere»
mogen tusschen 9 en 10 uur, Saroleastraat 59, te Heerlen.
ATTENTIE !
De aflevering op de ingeleverde 1e en 2e MODISTE gevr. Geurten-I'Ortye, Hommerterw. Hoensbroek.
MIJNWERKERSBONNEN
heeft plaats op Donderdag 30 Aug. Welk MEISJE of jonge vrouw wjl
in gez. van 4 pers. de huish. waarFIRMA JEAN PULS
Emmaplein 7. Heerlen. Telcf. 3497, nemen. Prettige werkkring. Aanmelden: Rozenstraat 45, Kaalheide.
verkeerde gevolgtrekkingen ten
spoedig mogel. gevraagd beslist
tengevolge van de berichten in Zoo
degel, R.K. HUISHOUDSTER, in
de couranten over de bevoorragezin. J. Bijnen
Naending van winkels door de Stichting moederloos
hofsweg 78, Vacsrade-Nut'h,
Mijnwerkers voorziening, te voorkoFlinke DIENSTBODE gevr, v. d. cd
men, deelen wij onze geachte cliëntèle mede, dat wij onze geëtaleerde n. Hnlp v. apotheek aanw, Mevrouw
goederen NIET door bemiddeling van Voncken, Apotfo., Akerstr, 44, Hrln.

Teïef. 410

—

Hoensbroek.

OM

de Stichting

Mijnwerkersvoorziening

MAAR OP NORMALE
WIJZE rechtstreeks van onze leveranciers volgens de nieuwe Rijkstexontvingen,

~Herbevoorrading op
tielregeling
quotum Basisjaar'*.
Binnenkort kunnen wij weer nieuwe zendingen van
onze leveranciers verwachten, en zoodra de nieuwe distriibutieregeling bekend is, schrijven wij van alle voorradige goederen bereidverklaringen
«it voor lEDEREEN, die hiervoor
volgens deze nieuwe regeling in aanmerking komt.
:

GROTE
Saroleastr.,

h. Daudcxvb.str. Heerlen

Middenstands-HandelsTreebcek
avondschool

R.K.

—

oFfccieel erkend sedert 1937.
De lessen van het nieuwe schooljaar

:

.

beginnen op 3 September a.s.
OPLEIDING VOOR HET
MIDDENST.-EXAMEN '46 en '47.
Aanmelding, Hefst spoedig, bij :
A. Erens, Hooldstr. 28. Hoensbroek;
J. Leunissen, Kerkstr. 82, Brunssum:

WINKELPAND
huur met inventaris. Weg. ouderdom niet meer in staat bedrijf voort
te zetten. Zich te wenden tot: Wed»
Beckers, Dorpstraat A 80, Wij-lré.
Aan degel. R.K. echtp. liefst oorlogsgedupeerde INWONING aangeb. in
besch. gezin centr. verw., koud en
warm str. water. Br. E 478 Bur. dez.
WINKELHUIS tc huur gevr. omgev,
Staatsm. Emma, Hoensbroek. Brieven
onder No. G 503 Bureau v. d. Blad.
R.K. Heer vrijg. zoekt gew.
KAMER omg. Schaesb.w., desgew,
bed aan>w. Br. No. W 474 bur. dez.
Vierwielige MAGAZIJN WAGEN op
gummibanden te koop. Schinltelstraat
No. 102, Heerlen.
Wie r. 1 pr. AVONDSCH. goud- óf
Zilverkl, m. pi. h. m. 40 voor 1 pr,
splinternieuwe bordeaukleur maat 39.
Brieven No. G 520 Bureau dezer.
Te ruil KINDERSCH. m. 30 tegto
Ramakers,
kinderschoenen m. 23.
Kerkstraat B 66, Hulsberg.
Inlicht, gevr. over FLIPJE PLAS,
geb. 19-10-'3B, in 1943 vanuit de
Crèche in Amsterdam verder ondertc

—

L. Cremers, Kantoórb.handel, Nuth;
N. Hendrix. Markt 19. Treebeek:
J. Salemans, Beekstr. 99. Amstenrade; gedoken. Inlichtingen aan: Wallega,
A. Mertens Kouvend.str. HO H'broek Klompstraat 6, Heerlen,
;

t

ecïiigc „SERVEUSES"

Wijnhandel A. HAMERS

;

van Amerikaansche

Het Fonds voor Sociale Instellingen
der Staatsmijnen In Limburg, zoekt

oever, Elsbitter, Oranjebitter.
Ledige flesschen medebrengen.

c

|

I

|

|

|

Uitsluitend alleen verkrijgb. op
de door ons afgegev. tegoed bon
Ruime keuze: Cognac, Oude Je-

Mijnstreek, vraagt
EXERG. JONGEMAN
voor de regeling van aan- en afvoer.
Administratief onderlegd en «enige
practijk gewenscht. Br. met opgave
referentie en verlangd salaris onder
No. 3500 Bureau van dit blad.
Confectiefabriek vr. voor spoedige
indiensttreding CHEF v. d. BOFKHOUDAFDEELING, leeftijd c.a. 30
jr. Opl. 5-jar. HBS, akte MO Boekhouden streklcen tot aan'bcvcl. Uitv.
soll. met opgave v. verl. salaris alsmede recente foto No. 3950 Bur. dez*

