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Donderdag a.s. belangrijke verklaring van Chamberlain ?

De geallieerden, die zich opwerpen als rechtskampioenen, ledreigen de neutralen met
rechtsbeknotiing en willekeur.

Waarborgt
a

a

*
Dat zegt het officieele communiqué.
Maar de „Temps" heeft van tp voren al

;iets onthuld van hetgeen er nog meer aan
öe orde zou komen. In het kader van het
streven naar de nieuwe orde in Europa
Wipet er namelijk ook beraadslaagd zijn
'°ver de manier, waarop men Noorwegen
kan verhinderen zijn territoriale wateren
open te houden voor de Duitsche handels!scheepvaart, die daarlangs vooral uitge-

ertszendingen uit de Zweedsche
breide
fijnen verzorgt. Nu is de aardrijkskun-

dige ligging van Noorwegen inderdaad
ïzoo, dat de Duitschers daarvan profiteeren. Maar is het de schuld van Noorwegen, dat het in de oertijden zoo gevormd
werd en nu beschermend boven de Duitsche Noordkust

hangt Natuurlijk niet.
Öet is dwaasheid deswege dezen staat

aan

te klagen als een begunstiger van
öe Duitsche oorlogvoering. Wat hier alleen maar mag gelden, zijn de regels van
net internationaal recht, dat zich boven
deze toevallige geografische gesteldheden verheft en voor alle naties in alle
prnstandigheden gelijk moet zijn. Dit
"internationaal recht legt vast, dat de
"handelsscheepvaart van de -oorlogvoerenden ongehinderd gebruik mag maken
Van de neutrale wateren. Dat is nu heel
°npleizierig voor het Britsche blokkadesysteem, maar de ware eerbied voor het
recht komt juist pas goed aan het licht,
ais men er nadeel van ondervindt en het
toch niet schendt. Wie anders handelt,
begeeft zich in een moeras van willekeur
en verspeelt alle recht, om zich als kampioen voor de heiligheid van de verdragen en het levensrecht van de kleine
Volken aan te dienen.
Wat bladen als de „Temps" en de „Ties" thans betoogen, komt eigenlijk
hierop neer, dat Noorwegen geen recht
""eeft op zijn onverkorte souvereiniteit
cri onafhankelijkheid, dat het zich pasf^ef dient te gedragen, als de geallieerden
voor hun zaak noodig achten, ook
ftllïnen de Noorsche wateren de oorlog°ering voort te zetten. Noorwegen en
°°k de andere neutralen kunnen er, afvan alle rechtsoverwegingen, aleen daarom al niet aan denken, de
ri endelijke adviezen van geallieerden
.a"t/te aanvaarden, omdat hee duidelijk
ls dat
Duitschland dan ook in diezelfde
'
ateren tot verweermaatregelen zal
waarmee het oorlogsmonster
eigen gebied wordt gehaald met
gevolgen. De Noorsche
egeering heeft in zekeren zin geluk gead> dat nu juist een Duitsche duikboot
zoodanige omstandigheden de
j,
°orsche wateren binnen voer, dat ze
°est worden geïnterneerd, al dachten
Duitschers daar anders over. Ze heeft
0
kunnen bewijzen, dat haar neutrae|tshandhaving naar beide zijden is
' ri cht. We moeten nu afwachten, in
everre de betoogen van geallieerden
nt de voorboden zijn geweest van verdaden. Het geding is voor ons
van groot belang, wijl er zich evenDu"tscl:ie handelsvaart langs onze
ku . n beweegt.
er overigens
all Vert,rouv*,en We hebben
in, dat onze Marine niet
Zal aar
zelen op te treden, als dat noodig
is

?*.

£et

gezien

j^ergaan,
mnen

00APeliJke

" *
"geland en Frankrijk houden den
he
len voortdurend voor dat ziJ toch

hièt Z°° b

'

°os moeten worcltn over enkel-

tech nische neutraliteitsschendingen, terWij .
Öe "Duitscners het eene neutrale
schwaarhet andere
ma
?
Van zeelieden om het leven kO~
öien

Vrijdagochtend 3.05
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ZEESLAG OP KOMST?
Duitsche oorlogsschepen
zouden Wilhelmshaven
verlaten.

—

DOOP PRINSES
IRENE

Amsterdam

SUMNER WELLES BIJ
ROOSEVELT

Bijeenkomst oppersten
oorlogsraad.
Donderdag is te Londen de zesde bijeenkomst gehouden van den oppersten
oorlogsraad der geallieerden. GrootBrittannië en Frankrijk waren door de
ministers der belangrijkste departementen en de opperbevelhebbers der land-,
lucht- en zeestrijdkrachten vertegenwoordigd.
Een verklaring werd goedgekeurd,
waarbij de regeeringen van Frankrijk en Engeland zich verplichten
wederkeerig gedurende den tegenwoordigen oorlog niet over een wapenstilstand of een vredesverdrag
te onderhandelen en geen wapenstilstand of vredesverdrag te sluiten,
tenzij met wederzijdsch goedvinden.
Voorts zouden geen vredesvoorwaarden worden besproken, voor de beide
landen het volledig eens zijn geworden
over de voorwaarden, die noodig zijn
om beiden landen een werkelijken en
blij venden waarborg voor hun veiligheid
te verschaffen. Na het sluiten van den
vrede blijven zij op elk terrein gemeenschappelijk handelen, zoolang dat noodig
is voor de veiligheid van beide landen
èn voor het met andere landen opbouwen yan een internationale orde, die
de vrijheid der volken, de eerbiediging
van het recht en de handhaving van den
vrede in Europa waarborgt.

DALADIER NIET AANWEZIG.
Het viel op, dat de bijeenkomst niet
werd bijgewoond door Daladier, den
vroegeren Franschen minister-president,
later minister van oorlog. Later werd
gemeld, dat Daladier wegens ongesteldheid verhinderd was de bijeenkomst van
den oppersten oorlogsraad bij te wonen.

Tusschen vrachtauto

trottoirband.

en

inderdaad* het bloed kookt
ihen: EU
laal, als men weer hoor van die
S°P Zee< Als de gezaghebbende
Duit.sche
Journalist Karl Megerle, de
ilat

drarriS^

Op de Sohoenkuiperbrug te
werd de 16-jarige Albertina Schroten,
die per fiets reed, op de brug ingehaald
door een vrachtauto uit Meppel. welke
haar zoo rakelings passeerde, dat zij door
den aanhangwagen werd gegrepen. De
chauffeur van de vrachtauto was op de
brug voor een bakfiets uitgeweken,
waardoor zijn wagen te dicht aan Tiet
trottoir kwam en het meisje tusschen de
auto en de stoep klem reed. Zij kwam
voor het achterwiel te vallen met het
gevolg, dat zij werd overreden en korten
tijd later overleed.

Tankschepen op de
Donau.
f Havas).

—

De
hervat.
De
scheepvaart
Donau
is
op
dit
de
in
naal"SOcialistische Gavda*
a"d °Pmerkt, dat dit maar een sen- eerste petroleum-tankschepen zijn te
iele verontwaardiging is, dan heeft Giurgiu aangekomen, om petroleum voor
Duitschland te laden.

Verb°
ti m

Boekarest, 29 Maart,

Onderhoud duurde anderhalf uur.

—

Washington 28 Maart (Reuter).
President Roosevelt heeft van Sumner Welles, die Donderdagochtend uit Europa in
de Vereenigde Staten is teruggekeerd,
een verslag ontvangen van zijn Europeesche reis, kort na aankomst van Welles
te Washington.
De bespreking tusschen RooseveU, den
Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken- Hul! en Sumr.er Welles,
heeft anderhalf uur geduurd. Bijzonderheden zijn" niet onthuld.
Het schijnt niettemin, dat Sumner
Welles voldaan is over de resultaten van
zijn reis, daar hij na aankomst heeft
verklaard:
„Ik heb alle gelegenheid gehad om de
inlichtingen te verkrijgen, waarvoor ik
was uitgezonden".
Hij heeft ten stelligste geweigerd eenig
verder commentaar te geven. Welles
heeft een korte bespreking gehad met
Huil voor beiden zich naar het Witte
Huis begaven, om verslag aan Roosevelt
uit te brengen.

Opbouw Finland door
heffing op vermogens.

—

Helsinki, 28 Maart CD. N. B.)
Inzake
de wederopbouwplannen der nieuwe Finsche regeering heeft Tannex, die thans
minister voor de volksverzorging is, tegenover de Zweedsche pers o.m. verklaard, dat het opbouw-program ingrijpende maatregelen behelst. Behalve een
heffing voor eenmaal op de vermogens,
vooral van degenen, die niet rechtstreeks
door den oorlog te lijden hebben gehad,
denkt men aan een nieuwe agrarische
hervorming, teneinde den vluchtelingen
zoo mogelijk nog tegen den zomer land
te verschaffen.

Betonnen schildwachten.
De

Italiaansche

vestinglinie

—

—

De bij Pernis neergehaalde bommenwerper trachtte
vergeefs aan de Nederlandsche jagers te
ontkomen. Toestel als een brandende fakkel tusschen de wolken.

-

——

ondanks de minder gunstige weersomstandigheden
Donderdag heerschte
in de lucht een groote bedrijvigheid.
boven West-Europa
Boven de Noordzee en bij de noordoostkust van Schotland, waar een Duitsch
vliegtuig werd neergehaald, kwam het tot luchtgevechten.
van Woensdag
De nieuwe actie in het luchtruim werd reeds in den nacht
uitgebreide
verkenmaakten
vliegtuigen
toen
op Donderdag ingezet. Britsche
ningsvluchten boven noordwest-Duitschland.
Gedurende dienselfden nacht hebben vele vreemde vliegtuigen, waarvan de
nationaliteit nog niet kon worden vastgesteld, boven België gevlogen. Het Belgische luchtafweergeschut kwam in actie. Ook boven het Deensche eiland Lolen werden
land was des nachts, omstreeks drie uur, motorgeronk gehoord
later pamfletten met een anti-Duitschen tekst gevonden.
In den loop van Donderdag, werd uit Londen gemeld, dat twee Britsche vlieggetuigen, die aan de verkenningsvluchten boven Duitschland hadden deel
nomen, niet waren teruggekeerd.
verUit het Duiteche legerbericht van denzelfden dag bleek, dat een der
brandend
werd
afweergeschut.
Duiteche
miste Britsche vliegtuigen door het
neergehaald, waarbij een deel der bemanning gevangen werd genomen.
Donderdag in een deel van onze oplage nog konden melden, is het
Zooals
door Nederlandsche
een bommenwerper
andere vermiste Britsche toestel
gedwongen.
Het toejachtvliegtuigen boven Pernis, bij Rotterdam, tot dalen
vond
den
dood, de
stel kwam brandend naar beneden. Een der vijf inzittenden
▼Ier andere zijn geïnterneerd.

wij'

—

NA ACHTERVOLGING GEDURENDE
EEN KWARTIER.

Omtrent het neerkomen van den Britschen bommenwerper bij Pernis wordt
ÊOg het volgende gemeld:
: Donderdagochtend, omstreeks half zes,
werd op het vliegveld Waalhaven (Rotterdam) alarm gemaakt, dat een vreemd
vliegtuig in de nabijheid van Pernis
vloog Onmiddellijk stegen twee Nederom te
landsche jachtvliegtuigen op, tot
lanvliegtuig
vreemde
het
trachten
den te dwingen Boven Pernis werd inontdekt.
derdaad het vreemde toestel
gaven, naar
De Nederlandsche pilotenbevel,
tot lanwij later vernamen, het
den Aan dit bevel werd echter niet
voldaan. Integendeel, het vreemde toestel trachtte, door op groote hoogte te
vliegen, te ontsnappen. Gedurende een
kwartier vond toen op groote hoogte een
"evendige achtervolging plaate.
" i Tn Pernis hadden verschillende inwoners het vliegtuiggeronk gehoord.
Maar veel was er van de achtervolging
niet te zien, omdat de vliegtuigen
meestal boven de wolken bleven. Wel
hoorde men aan het nu eens sterker
wordende en dan weer afnemende motorgeronk, dat de toestellen regelmatig
optrokken en dan weer duikvluchten
TYI i-i £. £*t"PVI

De Nederlandsche jagers probeerden
het vreemde vliegtuig tusschen zich in
te krijgen. Dit gelukte ten slotte en
toen vloog een Nederlandsche jager voor
het. vreemde toestel, terwijl de tweede
jager er achter vloog en met zijn machinegeweer vuurde.
Plotseling zag men uit de wolken
vliegtuig omlaag komen, waar-

pen

van het achtergedeelte in brand was
geraakt. Het bleek het vreemde toestel te zijn, dat door de Nederlandsche jagers in brand was geschoten.
Het brandende toestel had den wind
achter zich, waardoor de vlammen
zich uitbreidden naar de cabine.
■

De piloot kreeg een steekvlam langs
het gelaat en hierna zag men het toestel
draaien. Met den wind recht voor ging
het toestel, waarvan nu de staart fel
brandde, omlaag, op zo#k naar een landingsterrein.
KRANIGE LANDING.

de

zoogenaamde Alpenwal
is, meldt de
„Paris Soir", thans vrijwel gereed geZwolle komen. Zij bestaat, uit betonnen ver-

vernietigen,

bU

uur.

—

Londen, 29 Maart (Reuter).

— SITTARD. Markt 12, Tel. 2314 — ROERMOND. Steenweg 17. Tel. 3216 — VENLO, Markt 25. Tel. 2326

2812

LUCHTOORLOG KRIJGT EEN
.
FELLER KARAKTER

De
News Chronicle" bericht, dat minister
president Chamberlain Donderdag a.s.
een belangrijke verklaring af zal leggen
hij het mis. Het is waarachtige en diepe over de jongste diplomatieke ontwikkegekrenktheid om de geschonden men- ling. Ook zal hij een uiteenzetting geven
schelijkheid en de aantasting van de van het Fransch-Britsche standpunt tegenover bepaalde kwesties en zal hij,
neutrale levensrechten. Doch diezelfde naar men verwacht,
uitleggen, waarom
gekrenktheid staat in ons op, als we van de Britsche diplomatieke vertegenwoorden anderen kant hooren, dat we ons digers in de Balkanlanden naar Londen
maar schendingen van onze souvereini- zijn geroepen, om te, worden geraadpleegd.
teit moeten laten welgevallen, welke
(Donderdagavond werd door Reuter
kunnen uitloopen op het lamleggen van gemeld, dat de Britsche ambassadeur te
onze scheepvaart, het afsnoeren van Ankara en de Britsche gezanten te Atheonze voedselvoorziening en het binnen- ne, Belgrado, Boekarest, Boedapest en
Sofia begin April naar Londen waren ontdringen van den oorlogsbrand op het boden,
voor een bespreking op het mieigen gebied.
nisterie van buitenlandsche zaken. Ook
Onder den drang van verlangens naar de Britsche ambassadeur té Rome werd
een scherper oorlogvoering, welke vooral in April te Londen verwacht. Red. L. K.).
ook in Frankrijk onder de nieuwe leiOOK BRUSSEL RAADPLEEGT
ding van Reynaud zijn gaan leven, dreigt
ZIJN DIPLOMATEN.
een zeer pijnlijke ontwikkeling van zaken
Brussel, 28 Maart (Belga).
Verscheivoor de neutralen, Noorwegen op de
den
eerste plaats. Er is weer gelegenheid om gië ambassadeurs en gezanten van Belin den vreemde worden dezer dagen
te herinneren aan het woord van Jhr. de te Brussel verwacht. Hun bezoek draagt
Geer, dat de oorlog een zichzelf voort- een informatief karakter.
telend kwaad is. Men wappert wel met
de vlag van hooge idealen, maar met het
voortschrijden van den krijg wordt die
door de werkelijkheid steeds meer besmeurd.—Ér is ook gelegenheid om te
herinneren aan het reeds zoo vaak geleverde betoog, dat de neutralen zich toch
moesten vinden in gemeenschappelijk
optreden tegen alle willekeur van oorlogvoerenden. Maar, er is nog altijd niet
veel van te bespeuren
Een „onLonden, 28 Maart (Reuter).
bevestigd bericht", dat Duitsche oorlogsschepen uit Wilhelmshaven „zijn opgestoomd of opstoomen", om den strijd aan
te binden tegen Britsche zeestrijdkrachten, welke belast zijn met de controle op
de contrabande, is vanavond door den
omroeper van radio Roma verspreid.
Hij zeide. dat Duitsche koopvaardijschepen
?
in de noordelijke wateren opte
dracht hebben gekregien een toevlucht te
De „Daily Telegraph" bericht, dat de zoeken in de dichtstbijzijnde haven.
doop van Prinses Irene, welke oorspronkelijk was vastgesteld op 14 September
j.1., doch welke plechtigheid toen wegens
de buitengewone omstandigheden moest
worden uitgesteld, thans zal plaats hebben in het begin der maand Mei en wal
in de Nieuwe kerk, te Amsterdam.
WaaAchijnlijk zal prof. dr. H. Th. Obbink de plechtigheid verrichten.

Begin Mei
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Grootste oplage in Limburg
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NOORWEGEN OP DE

De Opperste Oorlogsraad van de geallieerden is gisteren- in Londen bijeen gefeest. Reynaud was er voor het eerst bij
tegenwoordig en hij kreeg natuurlijk een
speciaal begroetingswoord. Het officieele
'Ommuniqué maakt verder melding van
-en gemeenschappelijke verklaring der
oeide regeeringen, volgens welke zij niet
3ver een wapenstilstand of vredesverdragsullen onderhandelen tenzij bij wedermi dsch goedvinden. Verder zullen zij ook
ïeen vredesvoorwaarden bespreken, voor
zij hèt volledig eens geworden zijn over
fle voorwaarden, welke noodig zijn om
beiden landen een werkelijken en blijVenden waarborg voor hun veiligheid te
Verschaffen. En tenslotte zijn de beide
regeeringen overeengekomen ook na den
Vrede gemeenschappelijk te blijven handelen bij het opbouwen van een internationale orde, welke de vrijheid der volken, de eerbiediging van het recht en de
handhaving van den vrede in Europa
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Limburger Koerier

_

sterkingen, die de grens yan Frankrijk,
Zwitserland, Duitschand en Zuid-Slavië
volgen. De lengte van deze vestingslinie
bedraagt ongeveer 1.500 kilometer.

Tot groote bewondering van de Nederlandsche vliegers en van allen, die het
zagen, gelukte het den piloot met het
brandende toestel een normale landing
te maken in een weiland langs den Vondelingweg, te Pernis.
De Nederlandsche jachttoestellen waren inmiddels teruggevlogen naar Waalhaven, om rapport uit te brengen. De
achtervolging was ook opgemerkt door
een groep militairen van de zoeklichtafdeeling, die van een oefening terugkeerde. Onder leiding van een luitenant
spoedde men zich naar de plaats, waar
het toestel was neergekomen. De machine brandde als een fakkel. Men trof
vier van de vijf inzittenden, die zich uit
het brandende wrak hadden weten te
redden, op de plaats van het ongeluk
aan. Zij waren allen van Britsche nationaliteit. Twee van hen waren licht gewond: de piloot tengevolge van de vlammen, terwijl een der andere inzittenden
een mitrailleurschot had gekregen.

De vijfde* inzittende was kort voor
de landing uit t toestel gesprongen
en op slag gedood. Het lijk werd op
eenigen afstand van het wrak gevonden.
KOFFIE EN COGNAC

UWE AANDACHT VOOR :
het artikel van onzen
militairen
medewerker „Wat Nederland te doen
staat"
blz. 3

persstennnen over
„De Altmark" en
„Lijkverbranding" blz. 3

-

De mannen van de zoeklichtafdeeling

hebben de vier vreemde militairen

mee-

genomen naar Pernis, waar zij. in een
café gelegenheid kregen, zich wat van
de belevenissen te herstellen. Hier werd
"m een dokter getelefoneerd en de mannen kwamen met koffie en cognac weer
op hun verhaal. Zn' waren nog diep
onder den indruk van het gebeurde,
vooral tengevolge van het verlies van
een hunner makkers.
Toen de luitenant, die hun tot daling
had gedwongen, in het café verscheen
om kennis te maken met de buitenlandsche vliegers, was men spoedig in een
gesprek gewikkeld en bleek er van eenige
> rancune geen sprake.

GEWENSCHTE
BEPERKING
Grensschendingen door
vreemde vliegtuigen.
In de laatste

dagen

bevatte het

communiqué van het oppercom-

mando der Duitsche weermacht
meermalen berichten*over beweerde schendingen van de Nederlandsche neutraliteit door vreemde
vliegtuigen.
Het A. N. P. zal niet voortgaan
dergelijke, berichten te verbreiden,
van oordeel als het is, dat berichtgeving voor het Nederlandsche publiek over eventueele schendingen
van de Nederlandsche neutraliteit
alleen op den weg van de Nederlandsche autoriteiten ligt.

van onbekend gebleven nationaliteit geNaar aanleiding daarvan
steeg een patrouille jachtvliegtuigen op.
Eenigen tijd later is dit zelfde vliegtuig
bij de grens van Amsterdam van den
gTond af onder vuur genomen. Bij deze
beschieting werd het vliegtuig vermoedelijk geraakt. Het verloor althans 300
tot 400 meter hoogte en maakte onzekere bewegingen. Het vliegtuig verNa het alarm op Waalhaven was de wijderde zich daarop in westelijke richluitenant, zoo vernamen wij nog, on- ting buiten ons rechtsgebied.
middellijk uit zijn kooi gesprongen.
Onder zijn dik-leeren vliegerspak droeg
D'eerste lentedag opent
/M \
hij dan ook niets dan een pyama, daar
visioenen
_^^
W H | Van wrijven, poetsen en
hij geen tijd had gehad zich te kleeden.
MH
boenen.
5Lï""De
heer des huiaes.mishaagd,
Intusschen behandelde de geneesheer
t/^kr Door de schoonmaak
verjaagd,
de twee gewonden, waarbij bleek, dat
geen van beiden ernstig gekwetst was. |Ly^K
Neemt 'n TIP om zich weer
te verzoenen.
W
De piloot had wat brandwonden aan
het gelaat, en de andere gewonde, een
Schot, was door een kogel in het zitvlak
signaleerd.

—

'iDf

k^n

getroffen.
Het projectiel was dwars door het
vliegtuig gegaan en via den stoel achter
in 't toestel in 's mans lichaam terechtgekomen.
Inmiddels kwamen van Waalhaven per
auto nog eenige officieren, die de vier
vreemde vliegers meenamen naar de
interneeringsautoriteiten.

Inz. Th.

w.

te Groningen, ontving een flesch TIR

(Recl.-adv.

no.

8611)

Mijnwerkers onder vuur
genomen.
v
u
r
Pittsurg Ver.

Mijnwerkersonder

Staten>
Uit South
wordt gemeld, dat schoten zijn gelost op.
VUUR MAG NIET WORDEN
twee vrachtauto's met mijnwerkers, die
BEANTWOORD.
zich naar hun mijn begaven, welke betrokken was in een arbeidsconflict. Tien
LONDEN, 28 Maart. (Reuter).
Naar tot vijftien mijnwerkers werden geaanleiding van berichten, dat de Brit- kwetst, doch geen hunner is ernstig gesche vliegers, wier toestel in Nederland wond.
tot dalen werd gedwongen, het vuur van
den Nederlandschen jager zouden hebben
beantwoord, verneemt de luchtvaartmedewerker van Reuter in officieele
kringen, dat de Britsche bommenwerpers zeer nadrukkelijke opdracht hebOp den hoek van de Gouverneurslaan
ben, dat zij bij het onopzettelijk vliegen
boven neutraal grondgebied, indien aan- en de Van Zeggelenlaan, te 's Gravengevallen, het vuur van neutrale ge- hage, zijn Donderdagmiddag een persovechtsvliegtuigen niet mogen beant- nenauto en een politiemotor tegen elkaar
gebotst met het gevolg, dat de motorrijwoorden.
der kort daarop is overleden.
NOG EEN VREEMD VLIEGTUIG
Het slachtoffer is de 50-jarige agent
GETROFFEN?
van politie J. K., die een schedelbasisfrac'S GRAVENHAGE, 28 Maart.
De tuur kreeg.
regeeringspersdienst meldt:
De 32-jarige mejuffrouw J. S. M. van
Hedenmorgen vroeg werd bij Naarden H. bestuurde de auto. Zij kreeg geen leteen uit het noorden komend vliegtuig sel.'

—

Dame achter het stuur rijdt
politieman dood.

—

VINNIGE STRIJD BOVEN DE NOORDZEE
Aanval op Britsch convooi en een Franschen
torpedobootjager. - Twee Duitsche
vliegtuigen niet teruggekeerd.
Vrijdagochtend 0.45 uur.

—

LONDEN, 29 Maart (Reuter).
Kort
na middernacht heeft de Britsche
admiraliteit medegedeeld, dat „een

vijandelijk vliegtuig een onzer convooien op de Noordzee heeft aangevallen en vijf bommen heeft uitgeworpen, welke geen schade hebben
aangericht".

Vrijdagochtend 1.53 uur..

—

BERLIJN, 29 Maart (D.N.8.).
In den
avond van 28 Maart hebben Duitsche
gevechtsvliegtuigen onder slechte weersomstandigheden een Britsch convooi in
de nabijheid van de Shetlandeilanden
aangevallen. Bovendien is in het Kanaal
een Fransche torpedobootj ager aangevallen.

Het convooi werd uit elkaar gedreven en verscheidene schepen werden
door bommen getroffen. Alle vliegtuigen keerden ongedeerd naar hun
basis terug.
Gedurende den dag hebben Duitsche
vliegtuigen meer uitgebreide verkenningsvluchten gemaakt boven de Noordzee, Engeland en Frankrijk. Niettegenstaande krachtigen afweer brachten de
vliegtuigen, die wederom naar de Shetlandeilanden en de Orkaden zijn gegaan,
waardevolle berichten mede. Twee vliegtuigen zijn niet teruggekeerd.

TEGENSTANDERS SLAAGS
BOVEN DE GOLVEN.

—

BERLIJN, 28 Maart (D.N.8.).
Het
opperbevel van de Duitsche weermacht
maakt bekend:
Bij vergeefsche aanvallen van enkele
Britsche vliegtuigen op patrouillèschepen
in de Duitsche Bocht is een Engelsch
Bristol Blenheim toestel
door een
Duitsch jachtvliegtuig neergeschoten.

-

-

—

OffiLONDEN, 28 Maart (Reuter).
cieel wordt medegedeeld, dat een Duitsch
vliegtuig door Britsche luchtstrijdkrachten is neergehaald buiten de noordoostkust van Schotland.

—

LONDEN, 28 Maart (Reuter).
Een
Britsch Hudson verkenningsvliegtuig
heeft, tijdens een normale patrouilleVlucht boven de Noordzee, op 160 mijlen
uit de kust strijd geleverd met twee
Duitsche toestellen. Het Engelsche vliegtuig is behouden op zijn basis teruggekeerd. Het was door twintig kogels doorboord, terwijl uit een der motordeelen olie
liep. Gedurende het gevecht werd een
der leden van de bemanning van een der
duitsche toestellen, naar men gezien
heeft, getroffen. De man viel voorover.
Aan het einde van het gevecht steeg rook
op uit dezelfde Duitsche machine.

-

TWEE LEZINGEN.

Reuter meldde Donderdag, dat sedert
I liet begin van den oorlog tot en met de
luchtgevechten van Woensdag aan het
westelijk front, 128 Duitsche vliegtuigen
waren neergeschoten tijdens gevechten
met Britsche luchtstrijdkrachten, de
vloot of door luchtafweerbatterijen. Bovendien zouden 44 Duitsche vliegtuigen
zoo zwaar beschadigd zijn, dat zij waarschijnlijk niet naar hun basis hebben
kunnen terugkeeren. Deze cijfers hadden, volgens Reuter, alleen betrekking op
gevechten met Britsche strijdkrachten en
omvatten niet de door de Fransche of
Poolsche strijdkrachten neergeschoten
toestellen.
Van Duitsche zijde wordt verzekerd,
dat het reeds Donderdag door ons gemelde Reuter-bericht, dat de Engelschen
Woensdag aan het westelijk front vijf
Duitsche vliegtuigen hebben neergehaald, geheel uit de lucht is gegrepen.
Het Duitsche luchtwapen zou de laatste
dagen aan het westelijk front geen enkel
vliegtuig hebben verloren.

LIMBURGER KOERIER VAN VRIJDAG 29 MAART 1940

GEMENGDE BERICHTEN

GOEDGELOOVIGE KAPSTER
BEROOFD
(Recl.-adv.

Huwelijkszwendelaars tooverden een pleegvader en een rijke erfenis
te voorschijn.
„geheime

Een 26-jarige monteur en een
30-jarige autoverkooper hadden
in September van het vorige jaar
te Amsterdam kennis gemaakt
met een kapster. Door een samenweefsel van verdichtsels wisten zij het meisje te bewegen
haar spaarduitjes aan hen af te
staan, om z.g. een erfenis vrij te
maken.
ROMANTISCH VERHAAL.
Zij hadden haar een romantisch verhaal verteld, dat het meisje grif slikte.
aldus
De pleegvader van den monteur
het verhaal
was in Antwerpen in de
gevangenis terecht gekomen. Helaas, het
was hem niet voor den wind gegaan met
zijn smokkelhandel, die ruim geld opleverde, maar waarbij hij ten slotte tegen
de lamp liep. Hij had een aardig kapitaal-toe verdiend, fantaseerde het tweetal, en hoewel hij tot overmaat van ramp
nog failliet werd vèYklaard, was het gelukt 37.000 gulden aan den boedel te
\>ntt*rek!ken, welk kapitaaltje hij op een

—

—
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geplaatst. Oplich-

ters laten de personen in hun verhalen
naar willekeur geboren worden, leven en
verdwijnen. En in dit geval was de pleegvader op dit punt in de geschiedenis gedoemd te verdwijnen. Hij stierf in de gevangenis, beweend door zijn verheugden
erfgenaam. De erfgenaam was in dit geval natuurlijk een van de beide „sprookjesvertellers", namelijk de monteur, die
het schoone verhaal over de erfenis, die
hem wachtte, vergezeld liet gaan van
vage toespelingen op een spoedig en tot
in lengte van dagen gelukkig huwelijk.
Het meisje had wel ooren naar een huwelijk met den weigestelden monteur en
aanvankelijk zag zij er dan ook niets
kwaads in, toen hij en zijn vriend haar
ook
want geld ter leen vroegen, want
in dat opzicht had de monteur ..open
kaart" gespeeld het zou misschien wel
eenige moeite kosten om de erfenis los te
krijgen zonder dat het waakzaam oog
van de belastingautoriteiten zou vallen
op de kluizen van de ,-geheime bank".

_m
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geschreven.

De

autohandelaar-zaakwaarnemer
startte, kwam een dag of wat later terug
in Amsterdam en vroeg het meisje weer
om geld. Zoo ging het laatste restje van
haar spaargeld naar dit tweetal.
Ten slotte kreeg zij argwaan, aangifte
bij de politie volgde en de rechtbank veroordeelde zoowel den monteur als zijn
vriend tot één jaar gevangenisstraf, met
aftrek van voorarrest.
Donderdag stonden zij in hooger beroep voor het Amsterdamsche gerechtshof terecht. Deels kwamen zij terug op de
voor den rechter-commissaris afgelegde
bekentenissen. Over trouwen had de monteur nooit gesproken, beweerde hij.
Op dat punt liet het herinneringsvermogen van het meisje niets te wenschen
over: hij had wel degelijk over een huwelijk gepraat

Arent voor de

Mijnstreek

Garage „OLYMPIA", HEERLEN. Tel. 3555.
(Recl.-adv.

no.

8682)

ZONDERLINGE
ZWERVER

Trekvogels naar vreedzamer
oorden.
, De „Temps" verklaart de groote hoeveelheid trekvogels, ganzen, zwanen,
wilde eenden, talingen, snippen enz., die
zich de afgeloopen weken over WestEuropa bewogen of er neerstreken, gedeeltelijk uit de felle koude, die er ln
het hooge Noorden geheerscht heeft,
maar vooral uit de vlucht voor kanonnen, machinegeweren, luchtbommen en
zeemijnen, die ze overhaast Lapland en
de oevers van de Oostzee deed verlaten
om hun weg te nemen, hetzij naar de
moerassen van de Sommie, hetzij naar
het meer van Berre bij Marseille. Sinds
jagershetigenis moet het gevederde volk
er niet zoo talrijk geweest zijn.

en

duiken

weer op.
MADRID, 28 Maart.

(D.N.8.).

—

Bij

Circuela, in de provincie Badajoz, doet
zich sedert een maand ongeveer een
aardverschuiving van grooten omvang
voor. Na zwaren regenval verdwenen
eerst langzaam, daarna sneller
eenige heuvels, terwijl de grond op andere plaatsen naar boven kwam. Tal-

—

—

rijke boomen zijn ontworteld. Geheele
velden zijn zoozeer verschoven, dat op
plaatsen, waar tevoren tarwevelden
lagen, thans vruchtboomen staan. Op
vele plekken vertoont de grond diepe
spleten, terwijl hier en daar meertjes
zijn ontstaan.

Poolsche vliegers

naar

het front.

—

De
eerste escadrilles der Poolsche luchtmacht, die zich naar het front zullen begeven, zijn door generaal Sikorski, den
bevelhebber van het Poolsche leger in
PARIJS, 28 Maart

ïiankrijk,

(Havas).

geïnspecteerd.

gewen t*uu* wttoteii!
F.

3.50

■

3.75 3.95-4.25
■
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(Recl.-adv. no. 8605)

Opgepast voor passagierende
zeelui.

—

LONDEN, 29 Maart .(Reuter).
Ten
aanzien van het sedert Donderdag
plaatsen van schildwachten op neutrale
schepen in Engelsche haVens, schrijft
de correspondent van de „Daily Telegraph", dat het niet de bedoeling is om
buitenlandsche zeelieden, die gegronde
reden hebben aan land te gaan, hiervan
te weerhouden, doch men wil een einde
maken aan het onbeperkt aan land
gaan van zeelieden,
die als spionnen
berichten
over kunoptreden,
of
kunnen
nen brengen aan agenten van den vijand.

JJJ

Hammer J., in

Staatsmijnen,

0K

)

PHILIPS
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Dhr. Frings, directeur der Mijnschool, nam afscheid van het
'n Tikje
gebouw.

JHHg

j^S

volgen.

J

Graaf Teleki bij den
Vader.

BV

DE MIJNEN NA 17 JAAR
Met een enkel woord schetste de heer
Frings de ontwikkeling, welke de mijnindustrie in deze zelfde zeventien jaren
heeft gehad.
Welk een verandering heeft het mijnbedrijf, in het bijzonder in ons land,
ondergaan sedert in dit gebouw in 1923
voor de eerste maal jonge opzichters
voor onze mijnen werden afgeleverd. En
toch is 't nog maar 17 jaar geleden, een
weliswaar kort tijdsbestek, maar dat
niettemin zijn bij zonderen stempel
heeft gedrukt op den ontwikkelingsgang
van de Nederlandsche mijnindustrie. Ik
wil slechts één enkel voorbeeld daarvoor aanhalen en volstaan met erop te
wijzen, dat er thans afdeelingen (pij'
lers) zijn, die evenveel kolen voortbrengen als de totale productie van een geheele mijn van redelijken omvang.
DE GESLAAGDEN
Tenslotte noemde dhr. Frings de namen der geslaagden, zooals ze hieronder

NIEUWE MIJNOPZICHTERS

HEERLEN. —> Donderdagmiddag heeft
in het Mijnschoolgebouw, dat nu binnen enkele maanden, na de verbouOpvallende
wing, waarmee reeds een begin is gemaakt, M.T.S.-gebouw zal zijn, de jaargrens.
langs
lijks terugkeerende uitreiking van de
KOPENHAGEN, 28 Maart (Deensch diploma's aan de geslaagde mijnopzichTel. Ag.).
In verscheidene grensstre- ters plaats gehad.
ken van Denemarken zijn op de daken
De plechtigheid droeg dit jaar wel
der huizen neutraliteitskenmerken geeen zeer sober karakter. Ze werd daarschilderd of op andere wijze aangeenboven beïnvloed door de omstandigbracht. Op het schiereiland Holmsland heid, dat de school binnen zoo korten
Klit, waar onlangs Engelsche bommen tijd zal verhuizen.
terecht kwamen, worden thans dertien
„SCHEIDEN TUT WEH ...”
neutraliteitskenmerken opgesteld bestaande uit groote schragen van planDhr. Frings, directeur der school,
ken, waarop Deensche vlaggen werden
heeft
in de rede. waarin hij ook de gegeschilderd.
slaagden gelukwenschte, enkele woorden over het komende afscheid gezegd,
die we hier wel mogen afdrukken. Hij
zeide 0.m.:
„Het is thans ongeveer 17 jaren geleHeiligen
den, dat voor de eerste maal in 1923 in
VATICAANSTAD, 28 Maart (Stefani). dit schoolgebouw aan pas-afgestudeerDe Hongaarsche minister-president, de mijnopzichters het diploma kon worden uitgereikt, nadat het gebouw ongegraaf Teleki, heeft vanmorgen een offiveer
een half jaar te voren officieel als
gebracht
aan
Z.H.
Paus
cieel bezoek
mijnschool in gebruik was genomen."
Pius XII. De hem door den Paus ver-

Pffni
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zijn

aan anderen moeten overgeven of in
de golven zien verzinken. Ik wil hier niet
de vraag stellen en nog minder trachten haar te beantwoorden of dergelijke
daden wel noodig zijn, maar niet te
ontkennen valt, dat 't hun zwaar valt
het schip te moeten verlaten.
Zoo is 't ook hier. Het is thans voor
de laatste maal, dat in dit lokaal, in dit
mooie schoolgebouw, dat ons zoo vertrouwd is geworden, afgestudeerde mijnopzichters bijeenkomen om hun diploma in ontvangst te nemen."

—

„Deze verdachte is, om het heel zacht
uit te drukken, een zonderling, zeide de
verdediger in zijn pleidooi in de strafzaak tegen een jeugdigen rijwielhersteller uit Leiden, die voor de rechtbank
te Amsterdam terecht stond wegens
diefstal en brandstichting.
De 22-]arige man had een zaak te
Leiden. Hij had niet te klagen. Hij is
een goed vakman, heeft in het stadje
vele bekenden, zijn ouders hadden hem
geldelijk geholpen en de rijwielzaak
bloeide. Maar de jongen kon zijn zwerflust niet bedwingen. Hij liet zijn zaakje
in de steek, zwierf door Frankrijk en
Duitschland, en kwam weer in het
vaderland terug, om daar zijn zwerversbestaan voor te zetten. Maar tevens
pleegde hij het eene misdrijf na het
andere. Tenslotte liep hij bij een inbraak
met brandstichting te Amsterdam tegen
de lamp. Na zijn arrestatie volgde de
eene bekentenis op de andere. Diefstallen, kleine inbraakjes.... drie en veertig in getal. Tegen den man is thans
twee-en-een-half jaar gevangenisstraf
geêischt.

Heuvels verdwijnen

'_j

De procureur-generaad vond de straffen zeker niet te hoog. Integendeel! Tegen den monteur eischte hij één jaar gevangenisstraf, zonder aftrek van voorarrest, omdat hij hem als hoofddader beschouwde. Tegen den autohandelaar
vroeger spreker één jaar gevangenisstraf, echter met aftrek van voorarrest.

aanwezig

volgde:
„Wij allen voelen tegenwoordig immers dikwijls mee met de mannen en
ïh 't bijzonder met den kapitein, die het
schip, waarop zij zoo vertrouwd, waren

kenteekenen
de

SCHULDIG AAN DRLE-ENVEERTTG MISDRIJVEN.

waren,
neengegaan.
Als dit afscheid tot weemoed stemt, ook
het afscheid van andere dingen in het
leven kan hard vallen. Dhr. Frings ver-

gekeerd.

DE VRIEND GAAT OP REIS.

officieel

HART NtBBRIO 4 GREEVE N.V CEN HAAG
PARKSTI.AAJ9Io
TELIT7442

diploma-uitreiking

verschillenden thans

—

—

8612)

Hij herinnerde eraan, dat van degenen, die 17 jaar geleden bij deze eerste

leende audiëntie duurde anderhalf uur.
Vervolgens bracht hij een bezoek aan
kardinaal-staatssecretaris Maglione, met
wien hij eveneens een langdurig onderhoud had. Graaf Teleki is Donderdagavond uit Rome naar Boedapest terug-

Bovendien dreigde nog het gevaar, dat
de monteur de ..faillissementskosten" zou
moeten betalen. Zijn vriend, de autohandelaar, die goed thuis was in de Scheldestad- zou ter afwikkeling van zaken naar
Antwerpen gaan. De monteur was vindingrijk, om mogelijk wantrouwen den
kop in te drukken. Hij liet het meisje,
dat voor reisgeld zorgde, een stuk teekeuitzag en waarin
nen, dat er erg
bepaald werd, dat een flink deel van de
erfenis op haar naam zou worden over-

i-l-»— .
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bank" had

no.

(Recl.-adv.

no. 8513)

Beckers H., O.N. Mijnen, praedic. goed;
van der Putten W. 8., Staatsmijnen,
praedicaat goed; Göbbels P. J. H. M.,
Staatsmijnen, praedicaat goed; Michels

_ H. G. M., Staatsmijnen, praedicaat goed;

t

Wisman S. V., O.N. Mijnen, praed. goed.
In alphabetische volgorde, met praedicaat: ruim voldoende:
Cuijpers A., in opleiding voor de O.N.
Mijnen; Dupuits P. J. M., Staatsmijnen;
Franquinet M. M. E. E., Staatsmijnen;
Giezenaar W., Staatsmijnen; Kemp B.
Th. J., Staatsmijnen; Keulen P. J.,
Staatsmijnen; de Rooy P. M. C, Staatsmijnen; Schouteten J. A., Staatsmijnen;
Sijstermans A. J., O. N. Mijnen; Vonken J. J. H., Staatsmijnen.
spraken
Na. de diploma-uitreiking
achtereenvolgens nog een der leerlingen, dhr. Wisman en de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur ir. V. J.
Ploum, inspecteur-generaal der mijnen,
woorden van dank.
Bij de plechtigheid waren behalve de
mijndirecteuren, die in het schoolbestuur zitting hebben, o.m. ook nog aanwezig dhrn. mr. Haex en dipl. ing.
Kremer, directeuren der O.N. Mijnen
en dhr. ir. Fock, directeur der Domaniale Mijn.

I Koolzuurhoudend badzout,
■WWfiWWn
_3_BfKZ_J_£_Z3È heerlijk voor de voeten.

'■■■■■■■"■■'■■■■■^■"^■■""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(RTCl.-adv.

no.

8609)

SPION EIGENAAR VAN
WINKEL

DUITSCHE DUIKBOOT OP
EEN ROTS

Onthullingen kort voor een
terechtstelling.

Na een onderzoek zijn schip en bemanning
in Noorwegen geinterneerd.
tuig en eenige inspectie-vaartuigen

Zooals Donderdag reeds in een
deel van onze oplage werd gemeld,
werd de Duitsche duikboot U 21 door
de Noorsche autoriteiten geïnterneerd. De duikboot was op een rots
aan de Noorsche kust, nabij Mandal, aan den grond geloopen.

heen.

Woensdagmiddag

heeft
Een Noorsch marinevaartuig
Donderdag, begeleid door andere marineschepen en vliegtuigen, de Duitsche
duikboot naar Kristiansand gesleept.
De 26 opvarenden van de duikboot zijn.
aldus het Noorsche Telegraaf-Agentschap, allen zeer jong; velen zien er uit
als jongelieden beneden de 20 jaar. Zij
waren erg teleurgesteld, doch veroorzaakten geen moeilijkheden. toen de

Noorsche autoriteiten hun mededeelden,
dat zij, overeenkomstig de Noorsche
neutraliteits-regelen, geïnterneerd moesten worden.
OVERZICHT DER FEITEN
OSLO, 28 Maart (Noorsch Tel. Ag.).

—

Volgens een officieel communiqué van

het Noorsche ministerie van buitenlandsche zaken is de Duitsche duikboot
van Dinsdag op
U 21 in den nacht
geloopen op
grond
Woensdag aan den
een plaats, die weinig beschutting tegen
de zee biedt, namelijk op een der rotsen
ten oosten van den vuurtoren van Ryvingen.

Toen de duikboot Woensdagochtend
van de kust af werd waargenomen zonden de marine-autoriteiten een vlieg-

er

was de duikboot
weer vlot, na hulp te hebben gekregen
van een Duitschen treiler, die toevallig
passeerde. De duikboot werd toen naar
de Mandalsfjord gebracht. "
Het Duitsche gezantschap te Oslo verzocht om vrijlating van de duikboot en
gedwongen
verklaarde, dat het schip
was geweest de Noorsche wateren binnen te varen, in verband met de ruwe
zee en averij, wat volgens de Noorsche
neutraliteitsbepalingen de eenige redenen zijn, waarom vreemde duikbooten de
Noorsche wateren kunnen binnenvaren.
Uit hetgeen door den duikboot-commandant als bewijs werd aangevoerd,
bleek echter, dat de schade aan een der
machines veroorzaakt was door de
stranding, en dat bijgevolg de duikboot
niet gedwongen kon zijn geweest de
Noorsche wateren binnen te varen, en
evenmin 'was het weer zoo slecht, dat
het voor de duikboot noodig was de kust
te naderen.
De ware oorzaak was een fout in de
navigatie van de duikboot en zelfs indien zulk een fout, in verband met het
buiige weer en den sneeuwval, veront*schuldigd kon worden, vormde het niet
een wettige reden-voor de duikboot, om
de Noorsche wateren binnen te varen.
Toen^deze feiten waren vastgesteld,
werd order gegeven de bemanning te
ontwapenen en de duikboot te interneeren, en heeft 'n Noorsche torpedojager
deze order uitgevoerd.

Het Brusselsche blad „Gazette" meent
te weten dat de Donderdag reeds gemeldde arrestatie van vijf Belgen,
onder wie een soldaat der Ardenner jagers en diens vrouw, verdacht van
spionnage ten behoeve van Duitschland,
is te danken aan onthullingen,' welke de
Luxemburgsche staatsburger Kuhn gedaan heeft alvorens hij half Februari
te Chalpns als spion werd doodgeschoten. Een huiszoeking bij de door Kuhn
genoemde personen in het groothertogdom bewees dat zijn onthullingen juist
waren en dat de spionnage-centrale van
een zekeren Scholier, die in het centrum van de stad Luxemburg een winkel
hield, niet slechts over Frankrijk, maar
ook over België inlichtingen verstrekte.
Het sterk pro-geallieerde Belgische
blad zoekt dan, aldus de Brusselsche
correspondent van het „Handelsblad",
onder het noodige voorbehoud, verband
tusschen deze spionnage-activiteit in
het groothertogdom en in BelgischLuxemburg en.de drukke verkenningen,
welke Duitschers in den laatsten tijd
langs deze grens ondernemen, en waar
zij er vooral bij trachten achter te
komen of de rivieren en stroompjes aldaar met zeer zware tanks zouden zijn
te overschrijden.

Koortsachtige bewapening
in Turkije.

—

Van
ANKARA, 28 Maart (Havas).
welingelichte zijde wordt vernomen, dat
binnenkort een wetsontwerp, strekkende
tot het verleenen van een buitengewoon
crediet van 108 millioen Turksche ponden voor de versterking van de landsverdediging, zal worden ingediend.

„DOODE” KEERDE NA VIJF JAAR
TOT HET LEVEN TERUG
Het echtpaar 6., te Milaan zat juist
smakelijk te eten, toen het meisie kwam
wachtte,
zeggen, dat er een man buiten die bedie zich niet liet wegsturen en te znn
weerde een goede huisvriend stiet
ac
Toen de bezoeker binnentrad,
bewusteloos
en
zonk
vrouw een gil uit
„„„ onin elkaar.
hulp, maar m
Haar man schoot te
derwijl keek hij zelf ook met ontzetting naar den bezoeker. „Dat kan toen
riep hij zelf ook bij herhaling
en niet
uit „Dat moet een grap zunman
wis
De
grap!"
gepaste
een
eens
zoojuist
man,

niet!?

die
namelijk zeker, dat de
binnengekomen was, vyf jaar geleden
opgestorven was. En als de dooden
gebeudingen
staan, gaan er vreemde

r

Paolo en Giovanni, twee jonge Italianen, waren jaren geleden naar Cahioreen
nië vertrokken en hadden daar
trouwhunner
gekocht.
Een
groote farm
Made met een jonge Braziliaansche
deed
zich
nacht
Op
een
nuela geheeten.
Een
voor.
natuurramp
vreeselijke
een
omvang
wervelstorm van ontzettenden
volgde op een aardbeving, die in heel de
omgeving een verschrikkelijke verwoesting aanrichtte. Paolo, die aan een
oogenblik
hartziekte leed, lag op dat man van
was
de
Paolo
te
bed.
doodziek
temidManuela. Toen zij met Giovanni
zijn legerstede
aan
paniek
van
de
den
stonden, lag hij daar bewegingloos. Er
was geen adem meer te bespeuren, het
lichaam scheen reeds Koud geworden en
klaarblijkelijk viel er ook geen hartslag meer waar te nemen. De twee dunden geen tijd te verliezen, als zu zich
van tusschen de scheurende muren in
veiligheid wilden stellen. Zij grepen
snel wat geld en dingen van waarde
bijeen en vluchtten samen met een
buurman in den nacht, om aan het
noodweer te ontkomen.
Toen zij na verscheidene dagen van
onbeschrijfelijke ontberingen terugkeerandere,
den lag hun huis, evenals alle
liin puin. Ongetwijfeld had het het
begraPaolo
gestorven
chaam van den

ven Manuela en Giovanni verlieten de
streek van het onheil. In San Francisc: verkochten zij hun stukken van
waarde en reisden terug naar Italië,
nadat
waar zij in alle stilte trouwden,
had,
dat
verklaard
Giovanni Manuela
hij altijd van haar gehouden had, doch
zijn gevoelens verborgen gehduden had,
sinds zij de echtgenoote van zijn vriend
en zakengenoot was. Giovanni begon
een exportzaak in zuidvruchten en geen
van beiden had er eenige vermoeden
van dat Paolo niet gestorven was. Een
reddingspatrouille had den schijnbaar
dooden Paolo in dien verschrikkelijken
nacht i gevonden en hem in veiligheid
gebracht, voordat het huis instortte. In
het ziekenhuis hadden de herhaalde
pogingen, om den man weer tot het leven terug te brengen, eindelijk succes.
Hij heeft echter niet minder dan twee
jaren in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Toen eerst kreeg hij ook het
geheugen

weer

terug.

Paolo stelde onmiddellijk een onderzoek in naar zijn vrouw en zijn vriend.
Hij kon slechts achterhalen, dat zij beiden met medenemen van hun geld de
streek verlaten hadden. Toen hij een
betrekking zocht, kwam hem op een gegeven oogenblik een zakenbrief in handen van een firma te Milaan. D§ze brief
was aan een Californische exportfirma
van zuidvruchten gericht en droeg den
naam van zijn vroegeren zakengenoot
Zonder aarzelen reisde hij naar Italië.
Zijn plotseling verschijnen heeft natuurlijk heei wat conflicten tengevolge
en de autoriteiten zijn dan ook druk
doende, om den juridischen kant van
de zaak aandachtig te onderzoeken.

VADER VAN ACHTTIEN JAAR
MISHANDELT ZIJN KIND
Dit is een geval van duivelsche wreedheid", zei een rechter te Londen, toen
de 18-jarige Malcolm Yates terecht
stond wegens mishandeling van zijn
zoontje van twee maanden.
Het kind bevindt zich op het oogenblik in het ziekenhuis met een gebroken armpje en een gebroken beentje.
Yates heeft aanvankelijk verklaard, dat
het kind van zijn schoot gegleden was
en dat hij het toen bij een armpje gegrepen had om te vooïkomen, dat het
zou vallen. En met betrekking tot het
gebroken beentje van* het kind vertelde hij, dat de kleine met een beentje
onder hem gelegen had, toen hij op een
morgen wakker werd.
Maar er was een getuige, die verklaren kon, dat Yates later gezegd heeft,
dat hij het armpje van het kind gebogen had, omdat het kind hem verveelde en dat hij het armpje had hooren
breken. Bij de tweede gelegenheid had
hij het kind bij beide beentjes heen en
weer geschud, omu*., hij, naar hij zeide
in een slecht humeur was.
Yates heeft voor de rechtbank gezegd, dat hij er spijt van heeft,, maar
niettemin zal de rechtbank dezen vaderlijken kwajongen voor zijn gluiperige manieren wel gelegenheid tot nadenken geven.
HERKENNEN DE MENSCHEN
ZICHZELVEN NOG
fotograaf
Een
heeft ontdekt, dat de
meeste menschen zich zelf niet eens
herkennen. Hij neemt een gewoon portret van een zittend persoon, en maakt
er dan twee afdrukken van: een goede
i een verkeerden.
Bij den laatsten
afdrrk wordt rechts links, en omgekeerd.
Wanneer deze twee .afdrukken aan
den persoon in kwestie worden getoond,
en hem gevraagd wordt, welk van de
twee hij het beste vindt gelijken, dan
wordt onveranderlijk de „verkeerde"
gekozen.

De oorzaak hiervan is, dat we zoo gewend zijn onszelf in een spiegel te zien,
dat we niet meer weten, hoe we in werkelijkheid er uit zien.
VROUWEN GEPLUNDERD EN
VERWOND

TOEKOMSTIG GRAF INGERICHT
TOT WONING
Alle couranten in Caïro hebben

dezer

dagen kolommen-lange artikelen gewijd aan een fantastische gril van den
man, die als een der rijkste geldkoningen van Egypte bekend staat. Hü »
namelijk met groote praal naar zijn

nieuwe mausoleum verhuisd en heeis
op die manier, om zoo te zeggen als levende, zijn eigen begrafenis geregeld.
Deze zonderling is de bankier ZaKi
Okasa. Van zijn rijkdom kan niemand
zich een voorstelling maken. Men schat
zijn vermogen op meer dan een milliarU
Egyptische ponden. Hij behoort in alle
geval tot de rijkste menschen ter wereld. In Cairo bezit hij een paleis, dat
vermaard is om zijn pracht en weelde*,
bovendien kan hij vele landgoederen en
villa's ln de mooiste deelen van het
land zijn eigendom noemen, terwijl
reusachtige kantoenplantages hem jaarlijks fantastische sommen opbrengen.
Niettemin is deze rijkaard een diep
ongelukkig mensch. Twintig jaren geleden, toen hij zelf acht-en-twintig jaren
oud was, trouwde hij met een anti
meisje, waarvan hij buitengewoon veel
hield. Zijn huwelijk was uitermate gelukkig; zijn vrouw en de twee kinderen
waren zijn kostbaarste bezit. In het
voorjaar van het vorige jaar zijn zij bij
een auto-ongeluk om het leven gekomen en sinds dien tijd is de man ontroostbaar.
Drie maanden lang heeft hij door 60
wereld gereisd. Toen keerde hij plotseling in den heetsten tijd van het jaal
naar huis terug en verraste zijn vrienden door 't besluit zich op een vah zijn
landgoederen in de buurt van Caïro een
mausoleum te laten bouwen, zooals et
nergens ter wereld nog een te vinden
is.
Korten tijd geleden is dit geweldig*
graf gereed gekomen. Van buiten gezien
lijkt het een groot paleis in oud-Egyptischen tempel-stijl. Van binnen echteS
ziet het er als een modern huis uit mej
alle denkbare gemakken.
In een groote zaal op de gelijkvloers
sche verdieping staan de sarcophagen
van zijn vrouw en de kinderen, door
een der beroemdste Egyptische beeld-,
houwers uit het edelste marmer gehouwen. In het midden daarvan verheft
zich op een hoog voetstuk een leege
sarcophaag, \ arm de man eens zelf
zijn laatste rustplaats zal vinden. Dö
lichamen van zijn vrouw en kinderen
heeft hij intusschen al hierheen laten
brengen. Een vreemde wordt in de zaal
met de sarcophagen niet toegelaten.
Om steeds bij zijn dierbare dooden *W
kunnen toeven, heeft hij zich in heij
mausoleum een woning laten inrichten met vorstelijke weelde. Zij bestaat
uit tal van vertrekken op de eerste verdieping. Daarin zijn zijn kantoren ingericht, en verder de woonvertrekken, ü.9
afdeelingen voor het personeel, enz.
Toen de rijke man zijn mausoleum m
gebruik nam, had hij zijn vrienden en
bekenden tot een groot feest in zijn
nieuwe „woning" uitgenoodigd. Volgens
de bladen zouden meer dau driehonderd personen aan dit feest hebven
deelgenomen. Zij zeggen, geen woorden
te kunnen vinden, om de ongehoorde
pracht te kunnen schilderen. In het
mausoleum heeft de bankier ook zijn
groote bibliotheek en zijn kunstschatten, die hij uit de heele wereld bijeengebracht heeft, ondergebracht. Natuurlijk is er ook een eigen telefoon-inrichting, aangezien hij van plan is van
dit punt uit zijn zaken te leiden.
Als hij sterft, moet de toegang tot
het mausoleum dichtgemetseld worden,
nadat hij in de groote zaal temidden
van de zijnen zal zijn bijgezet.
HOE LEEFT EEN MILLIONNAIR?
De Amerikanen zijn verzot op statistieken. Ook de millionnairs zijn thans
door enkele deskundigen uit New Vork
volgens een statistiek ondergebracht.
Het „gemiddelde" millionnairsgezin, aldus deze knappe koppen, bestaat uit vijf
personen. Het beschikt in de stad over
een woning met achttien kamers en eea
landhuis met vijf-en-twintig kamers,
terwijl twaalf bedienden het huishouden vol maken. Voorts bezit dit door
het fortuin begunstigde gezin drie auto's
en twee renpaarden. Zes maanden in
het jaar is de familie op reis. Het andere half jaar ontvangt zij per maand
gemiddeld driehonderd gasten Zij
verbruikt jaarlijks 2400 flesschen whisky
champagne
en
en verschaft werk aan
een geneesheer, wiens tijd geheel gevuld
wordt met het behandelen van alle
kwalen en kwaaltjes, waar de leden van
het door het leven verwende, zich vervelende millionnairsgezin zich door bezocht gevoelen.
De vijfkoppige familie van den gemiddelden" Amerikaanschen millionnair
bezoekt éénmaal per week een theater,
en tweemaal per week een bioscoop terwyl een maal per jaar een opera of een
concert met haar aanwezigheid wordt
vereerd. Drie-vierde gedeelte van de
bibliotheek, die dit gezin bezit, blijft
ongelezen. Doch een troost is weer dat
de vijf-en-zeventig toiletten, die de
vrouwelijke naaste verwanten van den

millionnair bezitten, minstens éénmaal
gedragen worden voor zij door nieuwe
mode-scheppingen worden vervangen.

TWEE KLEINE MEISJES IN EEN
HOL BIJ WOLVEN
Men heeft al verscheidene malen verhaaltjes verteld over kinderen, die grootgebracht zouden zijn door dierlijke
pleegmoeders, maar het vreemdste geval is toch wel dat van de wolfmeisjes
van Midnapore, in Britsch-lndië.
Zij werden ontdekt, toen inboorlingen in een wolvenhol terechtkwamen
onder een reusachtigen verlaten mierenhoop. Bij elkaar gekropen in het
ongezonde hol lagen vier wezens
twee
wolvenjongen en twee kinderen, meisjes van ongeveer anderhalf en
acht
jaar oud.
Een zendeling verwijderde de kinderen uit deze omgeving, en beproefde hen
tot een menschelijke wijze van leven terug te brengen. Hun dierlijke opvoeding was ste_& in hen geworteld.
In het begin wilden zij niets aßders
eten dan rauw vleesch, en geen kleeren
dragen. Zij Hepen en renden op handen
en voeten.
Het jongste meisje, Amala, stierf a 1
spoedig. Het oudste meisje,
Kamala,
leefde nog negen jaar in een weeshuis,
maar zij kon zich nooit aan de gewoonten der menschen geheel aanpassen. Haar taalschat bevatte slechts een
veertigtal woorden en tot haar dood
liep zij op handen en voeten
als z-i
zich snel wilde bewegen, en verplaatste
zich zoo veel sneller dan een mensche-

Een twee-en-ze*tigjarlge vrouw en
haar drie-en-veertlgjarige bediende, die
een 'n teetje afgelegen cabaret drijven
in Nivelle. in de buurt van SaintAmand, zijn dezer dagen het slachtoffer geworden van een berooving. Zekere Broutin heeft de vrouwen overvallen en bewerkt met een mes. Toen
hij hun geldkast ging nakijken, vond
hü slechts een bedrag van vijftien
francs en vijftig centimes. De Fransche
politie is er in geslaagd Broutin te arresteeren. De toestand van de twee
vrouwen is tamelijk ernstig.
lijk

—

wezen.
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BRIEFJE

IN HORLOGE ONTMASKERDE

EEN VERRADER

rinse scherp in de oogen en spreekt op
onheilspellend. kalmen toon:
„Herbert Langrihse, laat mij je horloge zien!"

een stap achteruit.
Ja, je horloge!" Met
een spottend gebaar haalt de ander zijn
uurwerk te voorschijn. „Het is tien minuten voor tien, zooals ie ziet. Ben je
tevreden?"
„Nog niet", antwoordt de ler: „waarom doe je het deksel niet open?"
„Ik denk er niet aan", antwoorde de
chef, terwijl de aderen op zijn, voorhoofd zwellen. Intusschen bergt hij zijn
horloge weder weg.
„Waarom doe Je het deksel niet
open?" herhaalt de ler. Hij wendt zich
tot Grattan, die het tooneel verwonderd
gadeslaat. „Omdat er onder het deksel
een briefje zit; ls dat niet zoo, Herbert
De

leider

doet

„Mijn horloge?"

Het spoor van den man
den blonden baard
Six>ndere

V.P.8.-correspondentie./

«et is van algemeene bekendheid,
°af zich onder de bevolking van de
een zeer groot aantal leren
°ei^ndt, van wie een deel met de
lersche revolutionnairen sympathiSeert en hun organisatie geldelijk
steunt. Onder hen bevond zich evenverrader, dien men onlangs
*j"■eeft
>el eenweten
te ontmaskeren.
n
Se gember 1939 bracht de leider van
'oor TVoluti°nnaire organisatie .Alles
w }e«and" in de stad New-York, Heritllkl ~anerihse, een bezoek aan de kopB>.8 >. ?rn van den bon<i in Noord-lerland.
t.eJ '.terugkeer in Amerika rappor* aa*n de leden van het comité
tier rl anisaïie*
dat in lerland alles
Haar
"er _ïensch Sing- Plotseling kwam echbeirio Belfast, als een donderslag bij
hemel- he* bericht, dat de Enfclsch , Politie
met één slag de organisatip,
"- Noord-lerland had vernietigd.
be j lflers
waren gevangen genomen en
lï_
geworpen. Herbert
tansrM-, gevangenis
kreeg een zenuwtoeval, toen
Zijn
nden hem de Jobstijding overhoüdp n; daeenlang moest hü het bed
en sloe£ wartaal uit. Men vrees<*&
hog ?°r zün leven. *Men vroeg zich af,
moS eljJk was, dat de politie
**%<>r het
geheim was gekomen. Langta ad Wa« er van overtuigd, dat er verhet spel was* "Er scnuu* een Ju"ïs
overPIlder ons, die de organisatie heeft
Wy ?eleverd aan den Geheimen Dienst.
Ifjj runnen niets verder doen, vooraleer
«en verrader hebben ontmaskerd",
lersche kamp heerschte alge""een verslagenheid.
strijd**-wer Jonn GardinerDewerdoude
belast met
""et n
(W ?Verbrengen van ■ het bericht aan
r dat de leden van h€t comité
_t
besl
'
hun functie neer te
leggentethadden
de verrader ontdekt en onschaar k gemaakt
zou zijn. Langrihse
ontsteltenis niet verbergen.
"arflm heeft
dat te beteekenen? En
*an r
iIE nu ook de leiding nederleg?
Wie v_fSchermt
mij tegen de verdenking,
flat K öe
jv
verrader ben?"
hem trouwhai*tig aan en
ll*'t*J?der ziet
„Daartegen wordt je be*-egemT door de acnting en de ge■**e jp keid> welke allen je toedragen,
'Ikal «ennen". Beide mannen schudden
hand.
flin er le dagen later begeeft John Gar"% P cii opnieuw naar het huis van
hem een taxi voor' Daar
\d. 6 voor
het
huis
van Langrihse still- Er stapt
een heer uit met een

Yf-

met

blonden baara en een gouden lorgnet op
den neus. Gardiner vraagt zich af, waar
hij den man reeds vroeger heeft gezien.
Daar gaat hem een licht op: het is een
spion van den Geheimen Dienst! Maar
wat heeft die hier te zoeken? De man
met den baard fluit op een eigenaardigen toon, de deur gaat open en Langrihse vertoont zich op den drempel. De leider ontvangt een spion van den Geheimen Dienst! De beide mannen begroeten
elkaar als oude bekenden en treden het
huis binnen. Gardiner blijft als verlamd
staan. In zijn binnenste voelt hij een
ontzettende verdenking opkomen. Wat
kan een agent van den Geheimen Dienst
bij Herbert Langrihse komen uitvoeren?
Waarom sluipt hij bij avond het huis
binnen van den leider eener organisatie, die Engeland den dood heeft gezworen? Gardiner is vastbesloten, zijn chef
in het gezicht te zeggen, dat hij zelf de
verrader is. Heeft hij zich vergist, dan
hij de gevolgen moeten dragen.

LAATSTE NIEUWS

—

Tuinbouwproducten naar Engeland.
Invoerverbod

Naar het Alg. Hbld. verneemt, heeft de En-

gelsche regeering erin toegestemd, het invoerverbod op Nederlandsche tuinbouwproducten
dat per 1 September j.l. was afgekondigd, op

f-e,

-

heffen.
Hiertoe zün

langdurige besprekingen gevoerd tusschen de Engelsche autoriteiten en
de Nederlandsche regeeringscommissarissen de

heeren Louwes en Valstar.

Dit wil overigens niet zeggen dat de
export naar Engeland volkomen is vrij

Langrihse?"

gegeven. Er is een licentie-systeem ingevoerd, waarbij ieder Nederlandsch
product een afzonderlijke vergunning
zal moeten hebben.

„Je bent waanzinnig!" roept de leider
uit. „Verlaat oogenblikkelijk mijn huis

—

opgeheven

oogenblikkelijk!"

Gardiner blijft evenwel onbeweeglijk
staan. Opnieuw wendt hij zich tot Grattan. „Vraag jij den chef maar eens, om
Zoo hebben de Engelsche importeurs reeds
je het horloge van binnen te laten zien". dadelijk de beschikking gekregen over licen„Er uit!" roept Langrihse weder. „Verties voor den import van Nederlandsche breek
peen. Over de andere voorjaarsprodw*ten aoolaat dadelijk mijn huis!"
„Ik ga al!" mompelt Gardiner, terwijl
als sla, bospeen, bloemkool, zal nog nader afhij op de deur toeloopt. Doch plotseling 'zondérlljk worden onderhajideld. Het staat
rukt hij met een bliksemsnelle beweging ook vast, dat bepaalde producten, waarover
Langrihse het horloge uit den zak.
men ons nog geen nadere mededeelingen kon
„Grattan!" roept hij uit, terwijl., hij doen, m geen geval een licentie zullen ontzijn vriend het horloge in de hand vangen,
zoodat zij voor den uitvoer naar Endrukt, „snel ! J Onder het deksel zit het geland verloren zi)n.
DE BESCHULDIGING. geheim van den verrader!"
De* geruchten ah zou Engeland slechts in
De vuisten gebald van machtelooze deze regeling hebben toegestemd wanneer de
volgenden
morgen
Den
staat Gardi- woede moet de leider toezien, terwijl
ner met een der andere leden van het Grattan het deksel opent. Een klein Nederlandsche export naar Duitschland binnen bepaalde grenzen zal worden gebracht,
comité, Grattan, voor den leider, „Her- stukje papier valt op den grond.
zijn beslist onjuist.
bert Langrihse", spreekt hij op vasten
toon, „je ontvangt hier een bekenden
HET GEHEIM VAN DEN
agent van den Geheimen Dienst!"
VERRADER.
Met sidderende handen omklemt LangVisschersvaartuig vergaan.
leuning
van een stoel. „Wat....
Met van haast bevende handen vouwt
rihse de
Drie menschen verdronken.
durf je daar beweren? Met
met.... Grattan het open. De letters dansen
I-ISSABON,
29 Maart (Havas) Nabij Tavira
voor zijn oogen, als hij met haperende
een agent
"
is
een
visschersvaartuig gezonken. Drie van
„Ja! De herhaalde bezoeken van den stem leest:
de zeven leden der bemanning zijn verdronEngelschman zijn reeds bewijs genoeg,
ken.
gemachtigd,
zpnder
„Houder
dezes
ls
dat je je aan verraad schuldig maakt!" controle alle takken van dienst van den
roept Gardiner met stemverheffing uit. Secret
Service en den Intelligence SerDoch -de leider dient hem een vuistslag vice te bezoeken. Hem moet, ter vervulFransche Hooge Commissaris in
toe, waardoor hij tegen den muur wordt ling van zijn taak, alle steun en medegeslingerd. Hoog opgericht, zwaar adem werking'
worden verleend.
Syrië naar Ankara.
halend staat Langrihse voor hem, rood
Londen.
12
Mei
1938.
van woede. Hij maakt zich gereed, hem
ANKAiRA, 29 Maart (Havas) De Fransche
Robert Crippen".
hooge camimissaris in Syrië, Galbriel Puaux
een tweeden vuistslag toe te dienen. Hij
zou zijn aanklager wellicht hebben geMet een bleek, vertrokken gezicht zal morgen per vliegtuig te Ankara aankomen
dood, als Grattan er niet in was ge- staart Langrihse naar het papier dat voor <ie onderteekening van de onlangs geslaagd, de- twee mannen te scheiden. Grattan hem voorhoudt. Thans is de parafeerde nieuwe grensovereenfcomst.
Grattan vraagt aan Gardiner, wiens ge- sluier opgeheven, die over de raadsellaat vaalbleek is geworden: „Kun je be- achtige ontdekking der organisatie in
wijzen, wat je daar hebt gezegd?" Hij Noord-lerland en over het noodlot van
VREEMDELINGENVERKEER
gevoelt er reeds berouw over, dat hij zich de in den kerker geworpen kameraden
heeft laten overhalen, zün vriend op lag. Herbert Langrihse, de door vrienDe Limburgsche Federatie
dezen tocht te vergezellen.
den en kameraden vereerde leider der
„Bewijzen?"
schuimbekt de leider. strijders voor de lersche vrijheid,
vergadert.
„Wat zou hij kunnen bewijzen?"
staat daar als een verrader. In opGardiner perst de smalle lippen op el- dracht van den Geheimen Dienst had
Woensdagmiddag vergaSITTARD.
kaar. Hij heeft een beschuldiging uit- hij de beste en moedigste mannen van I derde te Sittard de Limburgsche Federagesproken, zonder bewijzen in handen te de organisatie. „Alles voor lerland" tie van-Ver. voor Vreemdelingenverkeer
hebben! Alleen omdat hij een verden- overgeleverd aan den vijand.
te Sittard onder voorzitterschap van
king heeft opgevat
Reeds staat hij
Het briefje in het horloge had GardiDr. E. Jaspar. Op deze vergadering waop het punt, het vertrek te verlaten, als ner toevallig opgemerkt, toen de verraren mede aanwezig de Commissaris der
hem iets te binnen schiet. Hij ziet Lang- der op zijn horloge keek.
Koningin Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeeck
en dhrn. De Waal en* Van de Laan, resp.
en onderdirecteur van de A. N.
op Zondag 24 Maart 1940. Deelname 105 dui- directeut
V.
V.
ven. Los 9,30 uur. Windrichting Zuid-West.
De Voorzitter heeft allereerst den ComAankomst eerste duif 10,23 uur. Aankomst
missaris
der Koningin met een toepasse10,33
uur.
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lijk
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S. Spronk 13, 17,; L. Stijns 14, 24; H. Lahaij
De voorzitter heeft vervolgens verslag
15; H. Bovens 16, 23, 26; J. Übachs 19; M. uitgebracht van de maandelijksche, verVRAAGT UW BEHANGER OFFERTE EN INLICHTINGEN
Hoete 20; M. Quaden 22.
EN STAALBOEKEN MET ONDERSTAAND MERK.
gaderingen van.de A,. N. V. V. Daarbij is
o.a.
ter sprake gekomen éen volledige
DUIF,
P. D. V. DE
SITTARD.
en/pensiöngids voor Nederland
hotelClublokaal M. Willems, Tempelplein. UitEveneens is daarbij aan de orde gekomen
slag wedvlucht vanaf BOXMEER, op Maandag 25 Maart 1940. Deelname 120 duiven. Los de sainenstelling van een tochtenboek
9 uur. Aankomst eerste duif 10.1,36 uur. Aan. over-Wheel Nederland voor tochten per
komst laatste duif 10,3,57 uur. Snelheid eer- fiets, auto of te voet.
ste duif 1278.73 M. per minuut.
PRIJSOp de A. N. V. V.-vergadering te GroWINNERS: B. Reinders Beek i: W Schmeitz ningen is in beginsel besloten tot uitwis2, 3, 8; J. Engels Std. 4; K. Weyner 5, 7; J.
intellectueeLebens Limbricht 6. 17, 27 ;P. Coenen Std. selingstóchten van groepen
9, 13; B. Feijen Limbricht 11; A. Roebroeks len tusschen de provincies onderling, ten
Std. 12; H. Philippe Limbricht 14, 28; H. einde te bevorderen, dat de bevolking der
Philippen Std. 15; K. Gulikers Std. 16, 20; verschillende deelen van ons land elkaar
A. Vroomen Std. 18, 29; P. Meisen Std. 19, beter leert kennen en waardeeren. Als
(Recl.-adv. no. 8621) 36; Keulers Limbricht 21; J. Emons Std. 22; resultaat van deze bespreking zal wa?
««s.
M.. Willems 23; H. Claessen Std. 24; P. Ronschijnlijk einde Mei een groep Gronir
ken Stadbroek 25; J. Bongearts 26; G. Dur- sche intellectueelen 0.1.v. den Commissilingen 31; le overduif A. Vroomen; le wed
ris der Koningin in die provincie een beJ. Engels; 2e wed K. Weijner.
Eereprijzen:
B. Reinders Beek 1;
W. zoek brengen aan Zuid-Limburg. Hier
Schmeitz 2, 3, 8; J. Engels 4; K. Weijner 5. zullen de gasten ontvangen worden door
den Commissaris der Koningin in Lim7; J. Lebens 6.
Slagprijzen: Reinders 1; W. Schmeitz 2, ?, burg en de Zuid-Limburgsch Federatie
Heeswijk 2, 160; M. Toennaer 3, 91; H. Her8; J. Engels 4; K. Weijner 5, 7; J. Lebens 6. van V.V.V. Dit bezoek wordt ingeleid door
Koppelprijzen: W. Schmeits 1, 3; K. Weijben 4. 24, 30, 92, 95, 161; P. Magdeleijns 5,
lezingen, die door Limburgers in Gronin110, 155; Th. Crijns 6; P. Plezier 7. 77; M ner 2; R. Coenen 4; J. Lebens 5; le scharweg gen worden
Lokaal J. Hermansc_°°i>en £RHEIr>E
gehouden.
a**coui-_ "anzeweide 59. Groot, algemeen Rondag 8; Jos. Erkens 9, 111; H. Konings 'Reinders; 2e scharweg Schmeitz. Ham ReinIn de Sittardsche vergadering is verder
*Dr._
t* vanaf Roermond op Zondag 21 10, 49, 56, 69, 170, 173, 174; M. Gerards 11; ders.
nog gesproken over de verbetering van de
«Ur. ii*2etten Zaterdag 20 April van 7 tot Jaos, Bastiaans 12, 90; H. Hensels 13; E.
treinverbindingen en over het subsidie
Moers 14; L. Gossieau 15, 78, 83 114; H. VERMISTE EN
OPGEVANGEN DUIVEN van
P- D- V. De Vrienden- Willems 16, 22; H. Smeets 17; P. Janssen
Provinciale Staten.
Jac* Gerssen, Station no. 23. 18, 94, 142; H. Caberg 19, 26, 47, 75, 152; J,
Vermist. D. A. 1307 1940 terug te bezorZ °°t ai»
u°&<iaj_ -i meen concours vanaf Venlo op Paulussen 20; P. Gerits 21, 46, 48, 66- H gen in lokaal Th. Crijns Boschstraat 93
Mheer.
lm 1 Maart; inzetten Zaterdag 30 Dreesens 23; J. Gossieau 25. 80, 151, 181; H. Maastricht.
Verpachting gemeente eigendommen.
Poldervaart27, 76, 93, 130; W: Hollanders 28,
Vermist. L. C. 1939 no. 2080. treug te bep- D. V. De Duif, Zondag 31 167, 102, 149;
zorgen P. D. V. La Colombe, Markt 30 MaasHe. gemeentebestuur hield op Woensdag 27
Jos. v. Dael 29; J. Eerens 31. 79;. Fr. Boom tricht.
jukten, °°te wedvlucht vanaf Nijmegen;
dezer om 2.30 uur nam. in de oude school een
Opgevangen. N. 114 D. A. 1939 terug te operibare verpadhting van de eigendommen
. VvmQl saterdagavond tot 10 uur in lokaal 32, 85, 165; G. Frijns 33, 67, 189; J. Devens
Tempelplein.
II 34; M. Bollen 35, 119. 143; J. Stolz 36; G. bekomen bij L. Aarts Dorpstraat 166 Heer.
der gemeente Mheer.
0* ty.,.T" p- D- V. De Witpen houdt een Menten 37; H. Ramakers 38; J. H. Bastians
De velschillende perceelen, waarvan die der
a?
vanal' Meppel op Zondag 19 39; J. H. Gilissen 40, 44, 118; L. Herberghs
een nieuwe afmeting en inö*.il coursZwolle
Banihólterheide
op 17 Mei voor jarige 41; Gebrs. Dinjens 42, 48; Gebrs. Kusters 43deeling hebben gekregen, werden aan verL. Marquet 45; J. Leenders 50; A. Theunisz
scheidene pachters toegewezen.
p. d. V. De Olijftak, lokaal 51, 103, 127. 139; N. Satijn 52, 72, 109, 125,
§* V
Het gemeentebestuur kan met genoegen terugzien cp' deze verpachting. Mede in verzetten Vrijdag 29 Maart voor 156; A. Luijten 53, 61; H Pluijmakers 54; H
<"el v» 11' in
Hogeboom 55;
's avonds.
W. Klhikens 57, 134; Pr.
band met de egalisatie der Banholterheide
V^^ÉÈ-rAIJ? tot 10 uur
P- D. V. De Postbode. Weijenberg 59; J. Knipschild 60;
Zaterdag, 30 Maart, kan geconstateerd wo.'den, dat hiervoor liefï-. J<lagTa F N- ~
EINIGHAUSEN.
*kf» Maart inzetten voor de wedvlucht H. Severijns 62; J. Dorsen 63; J. Duckers 's avonds 7 uur houdt de afd. van den R. K. hebberij genoeg was. De pachtprijs werd in
c^a.
t,c°i*re*> A nieer- Vrijdag 5 April inzetten voor 64; Gebrs. v. Hoorn 65; B. van Est 68; Nie. Bouwvakbond haar verplichte algemeene zijn geheel genomen met ongeveer 50 pet.
verhoogd. Een mooi buitenkansje voor de fiseneral vanaf Utrecht.
Braun 70; A. Wigny 71, 100; A. Murkens 73; jarvergadering in het gewone lokaal.
L. Boelen 74, 105, 112, 115; S Feij 81, 177;
nancieele afdeeling in deze kommervolle tij-,
den.
M. 1/yson 82; M. Paris 84; Jos. Jacobs 86,
123;'E. Korf f 87, 120; H. Craft 88, 124; J.
Noben 89; H. van Tongeren 96; H. Smeets
MIEERSSEN, BUNDE. 97; H. Buntings 98: Grothuisen 99, 194; M
De Rechtbank te MAASTRICHT heeft het
van Kan. Uitslag wedvlucht. v Hooren 101, 164; H. Beckers 106. 133; Nie. faillissement
&2ai
Rn?AA
uitgesproken van H. I. van der
V^agT^RMOND, afstand 37 K.M. ojü Daenen 107; E. Kuipers 198; P. Notten 113; Laan, restaurateur,
wonende te
Godding
mo- Deelname 136 dvi- Gebrs. Willems 117; J.
121; J. BROEK, Akerstraat No 186; R. C. HOENSLos oo an
Mr. Ch.
,5
uur- Aankomst eerste duif Cuipers 122. 180; W. Eurlings 126; Gebrs. Petit. Curator: Mr. U. Postma,
Uui 3 uu
Hoensbroek.
Ui, Stieih ': Aankomst laatste duif 10,39,1 Loyson 129; A. Bergmans 131, 144; J. Frissen
Wegens gebrek aan actief werd opgeheven
eerste duif 756-63 M. per mi- 130; G. Kooien 135;H. Reinders 136; J. RuijÏI« *
iSï
het
faillissement van Tr. van Drongelen. wed.
Simaijs
J.
137;
138;
140,
1 M. Vranken ten
Meertens
P.
bi_ei'ssé. ?IJSWINNERS:
P. Tilli. wonende te Maastricht. HerbenusH.
H.
169;
G. Meers 145; straat No 71; Curator: Mr. Oh.
Dullens Weert; 3 L. Lam- 163; P. Schoenmakers 141,
*ve<;>*ts ■&"_.
van Oppen. PLAN VOOR EEN CARILLON IN DEN
4 J- Vranlten Bunde; 5 P. Th Andriessen 146; Jac. Huijts 147; N. BasV» '"aa» wT
Maastricht.
TOREN DER KATHEDRAAL.
6J- Wetsels Bunde; 7A. tiaans 148; J. Moulin 150; W. Watrin 153;
Vernietigd werd na gedaan verzet het faild £
op de vorige vergadering van den
158, lissement van
Kleine,
1. i'e<3er m hein; BS.p-Houben Rothem; 9 Nazeman 154; W. Huijdts 157; J. Devens
M.
W.
A.
te Toen
wonende
Hamers; 11 Idem: 168; Chr. Herben 159; M. Roobeers 162; H Sittard, Paardestraat 17; Curator: Mr. J R. K. Middenstand de grootsche plan"1 t " Lext Arssen: 1°
166; Th. Krischer 171; J. Paulussen Kallen. Geleen.
L'_Aoenus b,Bunde; 13 J. Bosma Weert; 14 Gijbels Triepels
nen voor een actie in Roermond beh.
Bunde;
175; Fr. Delvou 176; H. Haag15
J.
J.
n
.d?;
172;
Vossen
16
sproken werd, waartoe Donderdagavond
Vu
JÓ S* KaA Bert: I 7 p- Smeets Bunde; 18 mans 178; P. Schoenmakers overduif.
nu
is besloten, vroeg de Hoogeerw. Heer
19 J. Vranken Bunde;
Hn.?* Larnn, othem;
de aandacht voor onze twee
Deken
p.
OLIJFTAK,
AMSTENRADE.
Weert; 21 Th. Roumans
D. V. DE
9oechts
prachtige
kerkgebouwen, n.l. de MunUitslag
wedClublokaal Jos. Grootjans.
DOENRADE.
ï* S1*3 Bu__ G- Simons Meerssen; 23 P.
sterkerk
en
24
kathedraal.
op
Zondag
Rothem;
er
25
vanaf
24
Trotsche
Vink"
„De
PSchreurs
vlucht
De
vinkenvereeniging
ROERMOND
haaß w.
Dat onze kerken door de middenstan*3, 6 r_4 I weert.
Maart 1939. Deelname 42 duiven. Aankomst houdt Zondag 31 Maart a.s. om 2 uur 'n.m.
"J Dfle: 28 "_.at Meerssen;
27 J. Ummels eerste duif 10,9,20 uur
Aankomst laatste een algemeene ledenvergadering in het club. ders, niet vergeten zijn, blijkt wel uit
30 duif 10,16,9 uur.
PRIJS WINNERS: Nieu- lokaal van dhr. Jos. Bex. Nieuwe leden kun- de plannen die geopperd werden, om de
32 ,*-Öers ö,em;de;29 P- Derhaag Weert;
31 Jos. Rongen Bunde: wenhuissen Genhout 1, 7; H. Keulen Doen- nen zich aanmelden.
kcL-K; .0 \"_.
Munsterkerk een permanente floodlight
S^ Roumans Rothem; 34 J. rade 2, 3. 6, 8, 9, 10- Jos. Ruijters Oirsbeek
verlichting te geven. Hierover berich36 4; N. Ritzen Hornmért S;W. Hermans Gentl £**is «A e_'Ssen; 35 J. Vossen Bunde;
ten WÜ elders in dit blad uitvoeriger.
Weert;
38 hout 11.
37 P- Derhaag
10 r.'e
Doch er werd ook nog een ander plan
Bunde;
y; 39 J. Loenus
th.i_ Graaf »,Amb
dhr. P. Jansen ter sprake gebracht,
door
Meerssen;
SPERWER,
1:
RoP.
D.
V.
DE
VALKENBURG.
41
A.
Van
Kan
p
ItC 42
in den toren van de kathedraal
Uitslag
°teins
Clublokaal
nl.
om
Bunde;
Markt.
768
43 J. Mommers
Frans Moonen
Barometer
m.M.
ïfe.! -^er.- 4i
een carillon te doen plaatsen. Dit carilWeert; 45 J. Riedel wedvlucht vanaf ROERMOND op 24 Maart
°ullens
Thermometer 1 gr. C.
Ar,
*no_rsseris eerste AJ- L°enus Bunde; 47 G. Si- 1940. Deelname 52 durven. Los 9,30 uur. AanVerwachting: minder buiig en iets zachter lon speelt voorloopig nog maar
toe**« overduif.
komst eerste duif 10 23,16 uur. Aankomst dan gisteren, wisselende bewolking, krachtige komstmuziek, want het ls geenszins de
Snelheid eerste tot matige noordelijke tot westelijke wind.
laatste duif 10,27,41 uur.
bedoeling ,om een carillon te krijgen
PRIJSWINADELAAR, ST, MARTIN, duif 719,22 M. per minuut.
CENT_!1 DE
vóór of met de actie die in Augustus koWes9,
1,
7,
12 H. van Kan; 2,
11 H.
SPECHT, LA RAi'i»*TE, NERS:
Tj, »E Vai' k
.ïchten jp Zon op __on :>n<_er
maar een
men gaat. Het was enkel
6,
sels; 3 Am. Curvers- 4 Jos. Starmans; 5,
IER DE OLIJFTAK.
18.55
5.47
18.25
dat
volle
aandacht
veridee,
echter
de
Hendriks;
13
P.
lUcht
afFr.
10
'
Moonen;
ROERMOND,
vanaf
8 Gebrs.
43 K M
een
omvat
heel
mooi
dient,
2e
overBisschop;
want
het
Wessels;
le overduif H
24 Maart 1940.
tii.oAaine 794 * °P Zondag
iets voor onze stad
Los 9 uur. Windrich- duif H. van Kan allen te Valkenburg.
*W N°' 'Immers, is het
De
stand
der
Maas.
onvergetelijk
cc,
niet
omsf
om..
rste
uur.
duif 9.52.19
e.r? t hafA
mooi, in een stad als Roermond, die er
P.
D.
V.
VILT.
8
Maastricht-Borgharen,
I°.Ö9-19
uur.
snelheid
DE
WIK?EN>
uur
v.m
,duif
76 M. per minuut.
PRIJSClublokaal j. odekerken. Uitslag wedNNe*.s OTh 7?
om--zoó:-te zeggen voor gemaakt schijnt,
42.51 M. + NAP.
ai:*tand
40
4
VAL.
M,
ROERMOND,
-Gerits
v.
vlucht
vanaf
K.M.
c.M.
1,
128;
een carillon te hooren spelen? Welk een
116.
"■

ff-O

zonde voeding. Dagelijks

r,}\

r-tm

)

Klaar in een
paar minuten

hof

■

4__)fM_M*i*

—

.

DUIVENSPORT

—

.

.

Wedvlucht-agenda

—

r"-^,^IIADE-

bovendien rijk aan eiwit voor stevige spieren en weefsels;rijk aan belangrijke minerale stoffen, ijzer en phoa«
phorus, voor krachtig bloed; krachtvoedseL dat niet dik,
maar sterk en onvermoeibaar maakt.
Bij het ontbijt, of als nagerecht, altijd smaakt H-O of
Quaker even heerlijk. Dit tien keer geroosterd haver»
mout wordt, volgens een speciaal procédé, gemaakt van
de beste zongerijptê haver ter wereld. Dat is de reden,
dat alleen bij H-O en Quaker de volle voedingswaarde
en de heerlijke smaak voor U behouden blijven.

__

Een verrassing voor uwkinderen
.♦"V Tegen inzending van slechts 2 Quaker
of H-O mannetjes, plus 10 et aan postzegels, krijgt Ü. zoolang de voorraad
strekt. 55 verschillendepostzegelsfranco
toegezonden. Voor 2 collecties 4 mannetjes en 20 et aan postzegels. Knipt
i

Quaker. H-0 of Kwix pakken
ze met 2 postzegels van set

en zendt

ingesloten

adres aan Quaker, afd.lT
Postbus 905, Rotterdam. Aan één adres
u-orden niet meer dan 2coll. gezonden.
met utv

charme gaat er niet van een carillon
uit!
De geopperde idee, kwam dan hierop
neer, om wanneer de spits pp den toren
kcnit, te trachten met een actie onder
de bevolking een carillon te doen plaatsen ta den toren.
Inderdaad, dat is een prachtig idee.
Moge het algemeen in overweging worden genomen en zooveel instemming
verwerven, dat het nog eens verwezenlijkt wordt en dat Roermond een carillon krijgt!

.

TOONEEL
HET BIECHTGEHEIM.

Groot Nederlandsch Volkstooneel.

MAASTRICHT.

—

Het Groot-Nederlandsch

Volkstooneel, onder de artistieke leiding van
Willem Goossens, zal Dinsdag 2 April in de
Staarzaal te MAASTRICHT, en op Woensdag
3 en Donderdag 4- April in Ons Volkshuis te
HEERLEN opvoeringen geven van „Het
Biechtgeheim", een spel van plicht en opoffering, in zes bedrijven, van Dirk Janse.

löA

VINKENNIEUWS

—

ll^eis
üimak^de.:

PE
«aaSS
öeS! wedv*EIA
s AaAi!auiven-

.

HET WEER

—

-

i

tJMfflfviït* Wf mÈÈÊSÈÊSm

'//■;'"&.

\l§;l\ l'»__,^^Hl^^^^?i*»?lU.»\ffi
no.

8675)

J. J. M., SCHIN OP GEUL. huisvrede
vrijspraak; J. J. H, KERKRADE, huis
breuk f 25—15 dagen hechtenis; J.
HEERLEN, huisvredebreuk i 25—15

hechtenis; H. J. S., HULSBERG, wede:
nigheid f 20—14 dagen hechtenis; P. J.
BRUNSSUM. wederspannigheid f 30—
gen hechtenis; T. M. J. M., HOENSBI
art 250 bis Sr., 14 dagen gevangenisstr.
T. KERKRADE, huisvredebreuk. 6 wek.
vangenisstraf; M. S. KERKRADE. hl
debreuk, vrijspraak; J. T. H.. NUTH.
diging-» 3 weken gevangenisstraf; E
ÜBACH OVER WORMS. 'poging ver
uitvoer, f 5—3 dagen hechtenis; J. S.
vend, poging verboden uitvoer, f 3—2
hechtenis; E. K. zwervend, poging vei
uitvoer, f 5—3 dagen hechtenis; A. M.
vend, poging verboden uitvoer f 5—3
hechtenis; J. O. F., 's Gravenhage,
diging. 3 weken gevangenisstraf; F '.
SCHAESBERG, diefstal, f 15—8 dagen

UIT VORIGE EDITIES
DE HAAGSCHE SPIONNAGE

28 Maart.

De

'

De drie verdachten, over wie vandaag voo
nis is gewezen, zouden ir. S. behulpzaam zi

geweest bij diens plannen.
De officier van justitie heeft tegen mr.
een gevangenisstraf van twee jaar, teg(
Van H. een gevangenisstraf van twee e
een h alf jaar en tegen mevrouw Van ]
Ieen gevangenisstraf van een jaar geêischt

Roermond.

brechtfu,
Su-^-n-'
'2?

\__\ \&^V^m__\ ___^_afc~VB__^B
\^____l^_______,li ~^. _______

heeft heden uitspraak gewezen in de zaken tegen mr.
W. B. J. 8., hoofdcommies van het
departement van economische zaken,
G. W. F. van H. referendaris van het
departement van sociale zaken en
diens echtgenoote mevrouw A. H. van
H. geboren Van A., die' terecht hebben
gestaan, verdacht betrokken te zyn in
een spionnagezaak, waarbij de genaturaliseerde Duitscher ir. F. W. J. H.
P. S. gegevens betreffende in het buitenland aangehouden Nederlandsche
schepen aan een vreemde mogendheid
heeft getracht in handen te spelen.

Midden-Limburg

KanAAl^

\ü% E f. fia!xMm^^^__h^_i-_^ mt-^N,
\w/mW_È fÊ0rf~ "^_?3^^--*^^va*vV
\ é_§ (P^ —~"A~~
WA
iWSi _^*__\mm\^ -__-^-_k /S_x Y**^R
\W_\ É_\lm\ K.H _\ /Fgi^. \w]A
\W^(\
\f\
■?■
"_eJ_s,\
_isL_w»__»___B^
\uu\
HBff|
\^_W__9^^\

's-GRAVENHAGE,

FAILLISSEMENTEN

—n

\^^S^^Ê^^__*%}\ PPllt _A

Haagsche Rechtbank

—

VaS^bIoLROTHEM,

V*^^

Aan Van H. maximum-straf opgelegd.
Z|jn echtgenoote veroordeeld tot anderhalf jaar, mr. B. tot twee
jaar gevangenisstraf

PROV. AGENDA

Wedvlucht-uitslagen

£_9At^__^—___ ____M^__>____

(Recl.-adv.

VJL^ems

an^M. —

.

couvert alsbrief,voldoendegefrankeerd,

—

vaA
ife

____________

Sta er dus op, dat men V bet origineele pak geeft Dan alleen
kunt U er zeker van zijn, de onveranderde, gewaarborgde
J_wtvX\
S___k.
jß^jJpMß§6rj^lß^
kwaliteit te ontvangen, 't Lekkere H-O of Quaker bespaart U
tijd en geld en uw geheele gezin smult
er van.. Denk er aan: Koop vandaag nog
-r^Zyp^^Ê "_■ U
<
een pak bij uw kruidenier.
—(T
]

—

j^art t?°- —

smaah

het lichaam Vitamine B_ krijgen,
voorraad van maken. H-0 en Quaker zijn

—

|

van

Niet elk pak havermout is echter H-O of Quaker.

VrA7Z

\^

heerlijk

Ékan
*^

I*?

a

—

moet

er geen

r»?

!?

en

van ge-»
Quaker zijn rijk aan Vitamine B„ het edele elementwant
het

Want H-O en

—

l^wJJJfat:

is het gezondste ontbijt, dat

U geven kunt: voedzaam

8?^

vn?
A
t^f

of Quaker

Straffen hooger dan geeischt.
den
De rechtbank heeft alle drie verdachten
zwaren, jnnerlijken strijd weer van een geestelijke, wiens broer onschuldig het schavot schuldig* verklaard aan medeplichtigheid aan
bestijgt
Het biechtgeheim van den pries- poging tot „het opzetteUjk bescheiden omtrent
ter weerhoudt hem te spreken... Moet hij een zaak, waarvan de geheimhouding door het
spreken?... Mag een onschuldige sterven?... belang van den staat wordt geboden, aan een
Dit tragisch gegeven wordt op treffende buitenlandsche mogendheid mededeelen of in
wijze vertolkt door het Groot Nederlandsch handen spelen" (artikel 98 wetboek van strafVolkstooneel, dat met zijn uitvoeringen van recht) en deswege mr. B. veroordeeld conform
dit stuk zoowel in Nederland als in België den eisch tot twee jaar gevangenisstraf,
veel succes heeft gehad.
mevr. Van H., tot e e n j a a r en z e s maanden
Roosje Kohier speelt in dit stuk de rol van en Van H. tot t w e e jaar en acht maanden
blinde moeder, terwijl de artistieke leider van gevangenisstraf.
het gezelschap, Willem Goossens, de zware
De rechtbank heeft de gevangennerol vervult van de hoofdfiguur, pater Karl.
ming van de irie verdachten gelast,
We verwijzen voor verdere bijzonderheden,
overwegende, dat, voordat de vonniso.a. inzake reductiekaarten voor de lezers van
ons- blad naar de advertenties, welke in ons
sen in kracht van gewijsde zullen zijn
blad voorkomen.
gegaan, gevaar voor vluchten bestaat.
Het stuk geeft op aangrijpende wijze

Politierechtbank Maastricht.
UITSPRAKEN VAN 27 MAART.
H .H. S, HOENSBROEK, Vermak. belasting, 2 maal 5—2 maal 3 dagen hechtenis;
J. M. W., HOENSBROEK, Vermak. belasting
vrijspraak; O. M KERKRADE, verboden nederlage. vrijspraak; H. F. M. SCHIMMERT,
art. 23 Sr. f 100—1 maand h en 3 maanden
gevangenisstraf voorwaardelijk:
H. H. C.
SCHINNEN, verduistering' 14 dag. gev. straf;
J. J. HEERLEN, bedelarij, 3 da*?en hechtenis;

By deze straffen is de preventieve hechtenis niet afgetrokken. Het maximum, dat
aan deze verdachten kon worden opgelegd
was 2. 2/3 jaar gevangenisstraf, n.l. het maximum van aes jaar, dat op het misdrijf! van art.
98 W.'v.-S. staat, tweemaal verminderd met
een derde, omdat slechte medeplichtigheid aan
de poging tot het misdrijf ten laste was gelegd.
Mr. Bourlier zal voor zyn cliënten, het
echtpaar Van H. hooger beroep aanteekenen.
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Bezoekt de

Kruiden
van
Jacoba Itarta Wortelboer
op water. wQa. cognac,
jenever «f braadewtin.
t Is eac r»—' medicijn.
U a«4 v»al beter.
Het «aa mamUt beter.
SpöSTarteeiin* werkt beter.
Uw maag werkt beter.
Ow ontlasting wordt beter.
Gal ca lever werken beter.

op 29, 30 en 31 Maart a.s.
10 uur n.m. in het

van 10 uur v.m. tot

■

Wortelboer's

FORD-TENTOONSTELLING „1940

I

Uw bloedsomloop
wordt beter.

VOLKSHUIS, EMMASTRAAT TE HEERLEN

O gevoelt zlcb prettiger.
Zestig cent per pakje.
Overal verkrijgbaar.
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1940 Ford V-8, het nieuwe
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Jacoba Maria WortaHMMr.
Ctvam. PharM. Indmlrle.
OwM.P*k«la (Gron.).

Geëxposeerd worden*
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Gebruik 3 s daags
van de beroemde

H
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" Mercury 8, een triomf in de tus/Oot
\\M_x f

den zakenman.
Ford Trucks en Bestelwagens.
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Uw vaet bestaat een
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____
schoen!
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bestaande
Het Ford-chassis in
,
,„. uit:,
gedeeltelijke doorsnede. Ford V-8 doorsnede-motoren van 60 en 85 rem-pk.
Ford laboratorium controle-toestel.

ATTRACTIE
SPECIALE
,
,
,_.,
Tijdens de tentoonstelling worden s middags

_

..

,

AANBEVOLEN EN GEDRAGEN DOOR
H.H. CHIRURGEN EN DOCTOREN

,
en § avonds interessante films vert oond uit
het machtige Ford-bedrijf.

jT.jtr«j

I'

A. SIO.MENDA-, OxTWEIPtI Kt (H «KOEKEN
FASIIKANT: ;. MANNAEBTS " TIIEURG
verkrijgboor in de

TOEGANG VRIJ

Zuid-Limburgsche Automobiel Maatschappij N.V., Kruisstraat 27, Heerlen

tevens verkrygbaar bü*.
MAASTRICHT: M. DASSEN,
Gr. Gracht 11;
ROERMOND: G. RULKENS,
VENLO: JOH. v. HEYSTER,

KI. Kerkstraat 15.
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"
/as roor ons klimaat. In
waterdichte
tweedstoffen, ||||| Jj
T|f zoowel ingezette mouw, als |||0 .f'
IÉ raglan-model, met of zonder |i§ . '
|| ceintuur van:
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tot
48.00
15.75
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OFFICIEELE PUBLICATIES
van het Departement van Economische Zaken.
VERLENGING CONTINGENTEERINGEN PER 1 APRIL 1940.
De navolgende contingenteeringen zullen met ingang vah 1 April
1940 voor den duur van een jaar worden verlengd, waarbij ' de
onderstaande bepalingen betreffende de basistijdvakken en de
percentages voor de berekening der autonome contingenten zijn
vastgesteld.
Contingenteering

Basistjjdvak

Percentage

Steenkolen
30 v/h bruto-gew.
1933
«
Geheel metalen schepwerk
1934
15 v/d waarde
Gedeeltelijk metalen schepwerk
1934
.70 „
Voor de contingenteering van steenkolen zijn de jaren 1936, 1937
en 1938 vastgesteld als basistijdvak voor de verdeeling der toewijzingen onder importeurs.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenbedoelde percentages
slechts betrekking hebben op de autonome contingenten, derhalve
niet op de bij handelsverdrag verleende contingenten, welke in vele
gevallen- hooger zijn.
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„Ik kan BonKora niet ge.noeg prijzen om alles wat
het voor mij deed. Het neemt
zoo gemakkelijk in en is zoo
onschadelijk. Ik was veel te
eiraar. L-eect aan indigestie
pn hoofdpijn, maar nu ben
ife ervan verlost. Ik voel me
nu patent. En ik verloor 45

r
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Mevr. Wilson was zeer dankbaar, zulk een veilige, prettige
en Hnelle manier om van haar
dikte af te komen, gevonden te
hebben. Zij zond ons haar foto
en zei dat wü ze gerust mochten
publiceeren. Ziet welk een ver»
andering BonKora bracht.
Baakt ook Uw dikte op dcxc
manier kwijt. BonKora is on*
schuldig, want het bevat geen
schadelijke bestanddeelen. Vermoeidheid verdwijnt. Velen zeggen er jonger uit te zien sedert
cij hun dikte verloren en op deze

[

j

,AJ

onschadelijke

en prettige

manier gezondheid opdeden.

B

9

W?«

sP-fïPS

jps pii|
M_h\ \W\
M^§ k|^
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Mevr. Wü son
vroeger.

mededfY;
het Rijksbureau
moet doen onder opgave **%$.
naam en adres. Deze verPS^t
geldt niet ten aanzien vatfj f,
nen, die reeds tusschen 1 ,#

bruari en 5 Maart 1940
raadsopgave hebben
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BU BRIEVEN

op nummer-advertei-'
tien sluite men noo- 1
origineele getuigschr-''
ten in. Een afschrift
meer dan voldoende- J
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Mevr. Wilson thans,
Verloor 45 pond in 11
weken doorBonKora.
Voelt zich beter. Ziet
er Jaren jonger alt.

Lijdt geen honger. Het is raadzaam, zeer vet voedsel te vermijden, maar U kunt
gerust flink eten van voedsel, zooals in de brochure bij elke flesch BonKora
wordt aangeraden. U behoeft dus geen oogenblik honger te lijden of zelfs
trek te hebben. Laat daarom Uw dikte Uw gezondheid en bekoring niet bederven en ziet er niet ouder uit dan noodzakelijk. Begin direct met BonKora,
de nieuwe, snelle, prettige vermageringskuur in vloeibaren vorm. Let op de
resultaten. Verkrijgbaar btj Apothekers eji «£JseM9.D_(_OgtJtH> | f. 2*25 per QacQfl.

MWmf%_\Xm\_-+\\_\wVw LLb n./^fer^f
Éfc^?^^
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__________%

MUNTSTRAAT 4

Franschen auteur en actetrr

OtJCW/O,

Boekhouden 19 en 20 Juni. Handelscorre«P1,

?

Een hyper-modern gegeven ontsproten aa nde sprankelende fantasie van den bekenden

CbfM&Uls

j

II
MAISON MARINA
MAASTRIC^^
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KINDERHOEDER
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bevc-et?^, J

ZIET VOORAL ONZE ETALAGE.
De zaak n*-e
de enorme grote keuze en lage prijzen is en blijf

____________
GEWICHTSAFNAME

Bouwmaterialen, gebruik ü\ f,
de van de hem bij artikel M
Bou wmat erialenbescß' „*
de
1939 No. 1, verleende
heeft bepaald, dat ieder,, _K-f
1939 doorgaans 50 ton of "*!>.
viergi*int in voorraad had. ?",, t'
schiilig voor welke doeleiiwyonverschillig
waar opë** t_
vóór 10 April 1940 daarvajLf

Dit seizcfen is de hoedenmode nog veel uitge'
breider dan voorgaande jaren. Daarom toHe
wij U het nieuwste op het gebied v9^

1

___P^__K.
Wjj^.fl

-

bank te Maastricht, ddo.
. 28 Maart 1940, is het
faillissement van M. W.
A. KLEINE, wonende te
Sittard,.aan de Paardevernietigd
straat 17,
wegens verzet.
Geleen, Rijksweg-N. 47.
De curator:
8672
Mr. J. H. KALLEN.

Econo^fK
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ZOMER 1940

Verliest snel haar dikte.
45 pond in 11 weken.
Nieuw, veilig vermageringsmiddel in vloeibaren vorm

* * Bij vonnis van de Ar* rondissements Recht-

RIVIERGRINT. j
De Minister van
Zaken maakt bekend, dat a J
recteur van het Rijksbureau

"

dentie: Engels en Duits 25 Juni, Frans, Neder!'
en Spaans 26 Juni.
Aanmelding vóór 22 Mei a.s.
,
INSCHR IJ FGELD
met diplomageld bij slagen van I 12.50 per exaro«
(candidaten, langer dan één jaar lid van één der »* «
sloten verenigingen, betalen alleen 14.- inschrij'9 (
Prospectus gratis verkrijgbaar aan de kantore" l,
aangesloten verenigingen, bij onderscheiden
handelaren »n --" het
___r_4(

**£

*5g JAARGANG. No. 75. TWEEDE BLAD
N.V. UITGEVERS IMAATSUHAPPIJ
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Wat Nederland

zaakt om van verderen weerstand in
de tweede stelling af te zien.
Ook een verdediger moet in den stellingoorlog over een geweldige hoeveelheid materieel beschikken. Materieel uit
het buitenland kwam voor de Finnen te
laat en in te kleine hoeveelheden binnen.

doen staat.

te

Op grond van de ervaringen
uit den Finschen
oorlog.

Voor Nederland ligt hierin de
waarschuwing
opgesloten
vooral
thans reeds de productie van oorlogsmaterieel in eigen land op te
voeren, zelfs ver boven de directe
behoefte en de aanschaffing in het
buitenland uit te breiden.

VAN ONZEN MILITAIREN
MEDEWERKER.
De geschiedenis van den strijd der
dappere Finnen tegen de Roode over-

Finland beschikte over een zeer weinig
ontwikkelde oorlogsindustrie. In Nederland kunnen verschillende wapens en
velerlei soort munitie worden gemaakt.
Zoolang de Minister in één der Kamers
verklaart, dat de opleidingscapaciteit
van de depots te beperkt is, om een
grooter aantal buitengewone dienstplichtigen onder de wapenen te roepen, tengevolge van o.m. den geringen voorraad
wapens, moeten aanmaak en aanschaffing worden uitgebreid, zonder dat
men bevreesd behoeft te zijn, dat er eeri
teveel zal ontstaan, zelfs na een demobilisatie.
Geen commercieele overwegingen mogen den aanmaak remmen. Geen vasthouden aan vredeseischen mag de aanschaffing beperken. Al zou men met
minder perfecte wapens, zelfs van afwijkend model moeten genoegen nemen,
toch moet men koopen en onmiddellijk
koopen. De Finnen zullen ook wel niet
steeds het beste materieel uit het buitenland hebben ontvangen. Engeland,
Frankrijk, Zweden en Italië zullen niet
wapens van één model hebben geleverd.
Zou het van belang zijn geweest of er
bij Petsamo met een andere mitrailleur
dan in de Mannerheimlinie werd geschoten? Zelfs in oorlogstijd moet men
wel de behandeling van vreemde wapens leeren. De Finnen gebruikten immers ook gaarne het op de Russen veroverde materieel.

weldigers kan nog niet worden geschreven. De tijd daartoe dringt ook niet,
w ant het tegenwoordige geslacht
zal
dimmer vergeten, dat het zelf getuige
Was van hetgeen voor het nageslacht
een waar heldenepos zal blijken te zijn.
Slechts enkele, voor Nederland van
°elang zijnde, voorïoopige conclusies
z ouden wij
zonder over volledige geseyens te beschikken
thans reeds uit
de gebeurtenissen in Finland willen

—

—

bekken.

°e strijd heeft zich afgespeeld in den

vorm

van een

stellingoorlog op het
de Karelische
-andengte en
van Finsche zijde
als
een territoriale verdediging op drie
nevenoperatietooneelen n.l. ten Noorden
het Ladogameer, bij Salla in de
wespentaille en bij Petsamo in
«et uiterste Noorden.
"volgens het grondbeginsel der strateSte hebben de Finnen op het
hoofdpperatietooneel het overgroote deel van
strijdkrachten bijeengehouden en
den strijd op de nevenoperatietooneelen
kleine, doch voortreffelijk aangeroerde afdeelingen overgelaten.

hoofdoperatietooneel :

—

—

fmsche

Ijun

a_an

Op de Karelische landengte dekte
de hoofdmacht der Finnen in de
neroemde Mannerheimlinie het hart
des lands.
Aan de vooruitgeschoven ligging
Van deze linie is het te danken, dat
het grootste en belangrijkste deel
des lands tenminste de ellende van
den oorlog te land bespaard bleef.

In het voorterrein van de Manner-

«eim-linie hebben zwakke Finsche afdeelingen met mitrailleurs en antitank*anonnen, landmijnen en tankvallen den

Russischen

opmarsch gedurende twee
vertraagd, welke vertraging
dicht mogelijk bij de Russische grens

baanden

*°°

begon.
Öe Mannerheimlinie zelf bestond uit

*cc stellingen. In iedere stelling waren
kanon- en mitrailleurin de diepte gegroepeerd,
■"edere kazemat diende tevens als schuilplaats voor de bezetting tijdens de artilleriebeschieting. Voor en in iedere stelling
vormden meren en riviertjes tallooze

yeel betonnen

kazematten

Voor Nederland is het een

f*t,

verheugend

dat de Russen ondanks het „rückin-zetten van personeel en matetteel er slechts in zijn geslaagd het
deel van de eerste stelling van
e Mannerheimlinie te veroveren. Zij
drongen eerst na 2'/« maand ln deze
■"telling door bij Summa, waar geen
aterhi ndernls voor de
Ste lling lag.
Zijwaarts, naar het Oosten, slaagden
j**3 niet eens er in hun succes uit te
reiden, omdat zij tegen een rivier (de
uoksi) en eenige meren vastliepen. De
na drie maanden van het
ie fffei van de voorste stelling
as slechts gelukt na een langdurig
°ortgezet, hevig bombardement door
rtilierje van groo t kaliber en door vliegBen en na het inzetten van steeds
tenslotte van elite-troepen.
'De tweede ongeveer 35 km. meer achrwaarts gelegen stelling (onmiddellijk
*n Westen van Wiborg-Kexholm aan
t Ladogameer, bij den vrede aan RusI
,nd afgestaan), ls nimmer doorbro-

gestelij

*

ken,

i)

De geweldige kracht van de verde-

in
j"Shig
n

een stelling, bestaande uit
de diepte gegroepeerde kazemat**n> ieder met voldoende weerandsvermogen tegen het vuur van
Veldartüierie en veldhouwitsers en
Sen lichte bommen uit vliegtuigen,
ten duidelijkste aan den dag ge-

beden.

Tegenover

tankaanvallen

zijn

ndmijnen een zeer belangrijk en
selfs bevroren
waterhindernisn een afdoend middel gebleken.
"e aanwezigheid van een
tweede,

—

ingerichte
st'ieling,**r opver(iedi_.ing
voldoenden afstand
jntenvaart_ gelegen, maakt het
"

Selijk na ij et ontruimen van de
ste stelling tegenover een
ook

t

*n

luchtstrijdkrachten

—

en pantser-Pen
overmachtigen vijand
a stnjd
voort te zetten.

—

* *de eerste stelling
pri*'sgeven* van

vai^d

te W A IWannerheimlinie is aanvankelijk
n geweest aan het tekort aan
iaat* i
artillerie om de Russische arzwijgen te brengen, luchtdoel-

tillerf
ge
esch
anti-t
"

°m de vliegtuigen te verjagen,

J"h
ihitrafi,

T

ankkanonnen

om de tanks, welke
de
stelling
tot stilstand waren
acht buiten gevecht te stellen,
' de infanterie het binom
in de stelling te beletten en
ten
00k munitie voor al deze
WaPcn
Later deed zich °°k het gebrek
aa&
teBsn eserv es, voor het uitvoeren van
laatste
o^ anvallen gevoelen. Deze genoodheeft den Finnen

k ort

SMB6II
°
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Limburger Koerier

MAASTRICHT

* * *

De ervaringen in Finland op het gebied van de versterkingskunst en ten
aanzien van de materieelbehoeften hebben de juistheid van de bestaande, ook
ten onzent gehuldigde opvattingen bewezen.
Zij moeten een aansporing zijn om op
den ingeslagen weg voort te gaan met
steeds toenemende energie en in het besef, dat de resultaten de offers waard
zullen zijn.
Uitbreiding van den betonbouw, van
den aanmaak en van de aanschaffing
van oorlogsmaterieel is noodzakelijk.
Ten aanzien van de voorziening in de
materieel-behoeften, welke thans onder
het Departement van Defensie ressorteert, zal nauw contact gehouden moeten worden met het Opperbevel om vast
te stellen, welke militaire eischen op
bepaalde tijdstippen voorrang moeten
hebben. Nauw contact met de Departementen van Economische en van Sociale
Zaken en met het bedrijfsleven zal er
moeten bestaan om de belangen van de
landsverdediging te midden van en zelfs
tegenover de economische en sociale belangen van het land tot hun recht te
doen komen.
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HOOFDKANTOOR :

Heuscatarrh DIRECTEUR VAN RIJT ZEVENTIG JAAR
Een paar dezer aangename nieuwedruppels
in ieder neusgat geneest opgezwollen slijmvliezen, verwijdert opgehoopt slijm, ver-

E^v^l

Zijn heele priesterleven wijdde hij aan de
opvoeding en het welzijn van de jeugd.

laat U weer vrij ademen.

ÏWva-tro-nol

—

MAASTRICHT.
Op 2 April a.s. bereikt de Z. E. Heer G. van Rijt den „leef(Recl.-adv. no. 8619) tijd der sterken". De psalmist zegt immers: „Ons leven duurt maar zeventig
jaren, of zijn we krachtig, tachtig jaar."
(Ps.

90,
„De christelijke ministers wenschen niet
Krachtig! Dit is ook het kenmerk van
verder te gaan dan wat fcbans in den geest
der Begrafeniswet een verbod is, tut de ver- het werk van den Z. E. Heer van Rijt.
bodssfeer te trekken, niet omdat zij daarop Met de krachten en talenten, die hij van
10.)

zijn gesteld, maar omdat er een einde O. L. Heer heeft ontvangen, heeft van
moet komen aan het straffeloos overtreden Rijt in zijn leven heel veel werk verzet.

zoo

van een

gebod, en na een kwarteeuw practijk
terugkeer bot den ouden toestand feitelijk onmogelijk is geworden.

ORGANISATOR VAN
PATRONATEN.

Als christelijke ministers z-eggen: verder
kunnen w_ niet gaan, zulks strijdt met onze

In 1895 werd hij benoemd tot kapelaan

christelijke overtuiging, dan stemmen wü aan de St. Matthiasparochie te Maastricht. In datzelfde jaar werd hij aangedaarmee in.
steld tot directeur van het jongenspatroWil men verder gaan, dan doen wy daar- naat in deze parochie. Hij werkte hierbij
aan niet mee. Dan moet dit maar geschieden samen met kapelaan Bols. Het patrodoor andersdenkenden, wanneer zij daartoe naatswezen stond toen nog in zijn eerste
de macht bezitten, m.a.w. wanneer het niet- kinderschoenen.
christelijke volksdeel over de meerderheid beSpoedig nam kapelaan van Rijt in de
organisatie van de patronaten een leischikt."

dende plaats in. Als secretaris van de
R. K. Centrale Patronaatscommissie te
Maastricht en als bestuurslid van den
Diocesanen en Nationalen Bond 'van
Jongenspatronaten, heeft hij in de ontwikkeling van het patronatenwezen
steeds een stuwenden invloed uitgeoefend. Toen het jeugdwerk voor de meisjes opkwam, nam hij ook in den bond
van R.K. Meisjespatronaten in het bisdom Roermond een bestuursfunctie waar
tot
in 1933.
BERNSEN NV HILVERSUM
(Recl.-adv. no. 8623)
PIONIER VOOR HET NIJVERHEIDSONDERWIJS.

ZORG VOOR OE TOEKOMST IN
MIDDENSTANDSKRINGEN
Met toewijding wordt de middenstand van morgen op zijn
taak voorbereid.
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Maar óok
Maart roert zijn staart
Uw Rheumatiek laat zich niet onbetuigd.
Hoe kan het anders, met dat ongestadige
weer, dat Maart kenmerkt en dat juist
deze maand zoo gevaarlijk maakt ?
Menschen met Rheumatiek onder hun
leden en ook zij die er aanleg voor hebben, kunnen er in de komende weken
Tenzij ze bijtijds
weer van lusten
hun maatregelen nemen: Kruschen Salts
dat de bloedzuiverende organen aanspoort en die daardoor het bloed zuiveren
van de scherpe schadelijke zuren, die de
verwekkers zijn van Uw pijnen en smart.
Een erkentelijk verbruiker schrijft ons:
„Vorig jaar om dezen tijd leed ik aan.
hevige rheumatische pijnen in mijn rug.
Ik kon zelfs niet opkomen in bed. Tk
probeerde van alles, maar zonder resultaat. Tot mijn moeder mij schreef
Ik liet
Kruschen Salts te probeeren.
een flesch halen en vóór ik de vijfde
dosis had ingenomen, kon ik weer rechtop in mijn bed zitten. Ik ging er mee
door en in minder dan twee weken was
ik weer op de been
" Ook bij U kan
verwaarloosde kind". In 1929 nam hij de Kruschen Salts dat wonder teweeg brenorganisatie ter hand van een bond, omgen; ook Uw pijnen zullen afnemen!
vattende de heele kinderbescherming. Néém toch Kruschen Salts. Duizenden
Met medewerking van mr. dr. P. J. Wit- vóór U deden het en zijn dankbaar voor
teman te Amsterdam werd toen opge- de wondere baat die het hun bracht.
richt het „Katholiek verbond voor Kin- Kruschen Salts is verkrijgb. bij apoth.
derbescherming".
en drog. a 0.40, 0.75 en
1.60 (extra
Hughes
E.
Griffiths
pak).
Fabr.:
groot
Ten nutte van de gestichten in Lim1756.
(Engeland).Opger.
Ltd„Manchester
burg en van de Liefdewerken voor Kin(Recl.-adv. no. 8608)
derbescherming in Limburg en Westelijk
Noord-Brabant stichtte de Z. E. Heer Van
Rijt in 1931 den Zuidelijken Kring voor
Kinderbescherming. Van deze vereeniging is hij nog steeds de voorzitter; bestuur en leden van deze vereeniging maken zich gereed om den zeventigsten
verjaardag van hun voorzitter op Dinsdag a.s. feestelijk te gedenken.
Ook de werkzaamheden van den Z. E.
Heer Van Rijt op het gebied van de kinderbescherming werden door de regeeMUNSTERKERK
ring erkend, en bij gelegenheid van de
25-jarige herdenking van de tot standPERMANENT VERLICHT
koming der Kinderwetten, benoemde
H. M. de Koningin den Z. E. Heer Van
Rijt tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Prachtig plan, om rond het monu-

—
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Gewestelijk Nieuws

Zijn werk voor het patronaat bracht

hem op weg naar het Nijverheidsonder-

wijs.
1 September 1902 werd hij
als kapelaan van de St. Matthiasparochie
benoemd tot onder-directeur van de Patronaats-teekenschopl. Een jaar later
werd hij directeur 'van deze school en
bleef deze functie bekleeden tot
1 April 1929.
Toen in het jaar 1905 in den gemeenteraad van Maastricht de oprichting van
een gemeentelijke ambachtsschool aanhangig werd gemaakt, nam „het patronaat van Maastricht" de kwestie van de
opleiding der ambachtslieden in studie.
Het benoemde een commissie van drie
leden, van welke commissie Van Rijt
voorzitter werd. In opdracht van Mgr.
Drehmanns maakte kapelaan van Rijt
'n studiereis door Nederland. Hij bezocht
teeken- en ambachtsscholen en vele ambachtspatroons in den lande. Over zijn
bevindingen bracht hij een rapport uit,
dat destijds gepubliceerd werd in den
Limburger Koerier. Hierin adviseerde hij
aan het patronaat van Maastricht de
oprichting van een ambachtsschool, uitgaande van het patronaat, ter hand te

— —

ROERMONDSCHE

DIRECTEUR VAN GESTICHTEN.

ment van dr. Cuypers schijnwerpers te plaatsen.

Terwijl de geheele
ROERMOND.
handel en niet het minst de middenstand
De Z. E. Heer Van Rijt werd in Juli
en de z.g. kleine zelfstandigen hard
1922 door Mgr. L. Schrijnen benoemd tot
Er bestaat een plan,
ROERMOND.
moeten ploeteren, om in deze zware tijdirecteur van de gestichten van de Zus- om rond de prachtige Munsterkerk te
den het hoofd boven water te houden,
ters van Barmhartigheid. Deze zusters Roermond, permanent een verlichting
wijden zich voornamelijk aan de opvoewordt gelijkertijd gewerkt en gezorgd
brengen, die des avonds dit prachding van meisjes, die thuis verwaarloosd aan te
voor de toekomst en wel, dat de zakentige monument in een zee van licht zet.
lieden, die zich moeten vestigen welbeslaworden.
Toen Donderdagavond in de groote
gen ten ijs komen. Dat getuigt niet alIn overleg met den inspecteur van het middenstandsvergadering
de plannen beRijks-tucht- en opvoedingswezen nam
leen van een vooruitstrevend beleid bij de
de peTiode van
om
in
werden,
sproken
zakenlieden van thans, maar tevens van
directeur Van Rijt spoedig de reorganisa- 3—lB Augustus a.s. in Roermond een
een groote innerlijke kracht.
tie der gestichten ter hand. Nauwelijks speciale
actie te ontwikkelen, die tot geeen maand na zijn benoeming werd een
Limburgsche BisDat er met samenspanning van alle nemen.
„Commissie tot reorganisatie" ingesteld. volg zal hebben, dat de
krachten en instanties gewerkt wordt
vacantieeen
attractief
schopsstad
dan
Dit rapport ontketende een heelen Van Rijt was er voorzitter van, Mevr. de
aan het behoud van den middenstand strijd:
mede.
deelde
dhr.
P.
Jansen
zijn,
zal
oord
stroomingen
Drie
botsten
Wever-Roebroeck secretaresse, en leden
om
een
uitwerking
zijn,
niet alleen, maar tevens aan de verhef- elkaar, want kapelaan Rutten mettegen
in
plannen
er
het waren de heeren mr. dr. Ch. van Oppen dat
Munrond
de
fing daarvan, blijkt telkens en telkens gï*ootste deel der
permanente
verlichting
Maastrichtsche am- en H. de Wever. In 1923 kwam deze com- sterkerk te doen aanbrengen.
uit verschillende bijeenkomsten van or- bachtspatroons was tegen
een ambachts- missie met haar plannen gereed.
ganisaties en instanties. Een bijeenkomst school,
Verlichtings-ingenieurs hebben reeds
en vóór het leerlingenstelsel. En
Sindsdien heeft Van Rijt in de ver- een plan ontworpen. De aard en stijl van
zooals die Donderdagmiddag in Roer- in den gemeenteraad was er, een stroomond gehouden werd, was daar weer het ming voor een „gemeentelijke" ambachts- schillende huizen van de Zusters der dit monument, vraagt voor verlichting
Barmhartigheid een groote hervorming een grooteren afstand omdat 't hier voorzooveelste bewijs van. Immers, daar wa- school. De zaak lokte debatvergaderingen
doorgevoerd. Hij was daarbij steeds
ren in de Harmoniezaal bijeen de be- uit; er verschenen brochuren; en
namelijk gaat om de schoone vormen.
het dacht op het welzijn van de kinderen bestuursleden, directeuren en leeraren van patronaat
die De hoofdverlichting is dan ook zoo ontwon den strijd. De Raad der aan de zorgen van de eerw. zusters zijn
de Kath. Handelsavondscholen in het Bis- gemeente stemde toe in de oprichtingworpen, dat deze van drie punten uit zar
dom Roermond, waarbij vanzelfsprekend van een ambachtsschool, uitgaande van toevertrouwd. Hij hield voor de zusters plaats hebben. En wel twee lichtbronnen
ook aanwezig waren, bestuursleden van het patronaat. In 1911 werd met den conferenties en onderrichtte haar spe- voor den West- en Noordgevel; twee licht
ciaal in de nieuwere inzichten van gede middenstandsorganisatie. De bijeen- bouw van deze ambachtsschool
bronnen voor den Zuidgevel en een lichtbegonleiding
komst stond onder
van dhr. Man- nen, en 1 December 1912 werd de school stichts-paedagogiek. Geleidelijk voerde bron voor den Oostgevel, of achterkant.
hij in de huizen het syïteem in van
se, administrateur van de Onderwij scen- geopend.
Hiervoor zijn noodig vierendertig spie„kleine groepen".
trale van den Ned. R. K. Middenstand,
De z. E. Heer van Rijt, die inmiddels
met 24 lampen van 1000
gelreflectoren
Thans verblijven in iedere afdeeling
een semi-officieele instelling, die beoogt door zijn Bisschop van parochiewerk
gewone
lampen van 750 watt.
watt
en
tien
van een gesticht slechts 15 a 20 meisjes. Terwijl bovendien noodig
de toekomstige zakenlieden voor te berei- was vrijgesteld, werd secretaris van
is 'n natrium1) Als er in sommige
de Dit heelt groote voordcelen voor de opberichten over
den op hun taak, als middenstander, in nieuw opgerichte vereeniging „Ambachtsvoor den voet van het geverlichting
het veroveren van drie stellingen wordt
Het gestichtsleven wint hierdoor bouw aan den kant van het plantsoentje
de maatschappij.
school voor Maastricht en Omstreken". voeding.
gesproken, worden met deze stellingen verhuiselijkheid;
aan
de omgang van zusVanzelfsprekend
vormden
de hoofd- Hij voerde tegelijk de administratie, werd -1 ters en
de zijde der Hamstraat, omdat het
moedelijk drie achtereenvolgende lijnen
kinderen is soepeler, het over- aan
schotel
van
vergadering besprekin- leeraar in de godsdienstleer
deze
gebouw anders te veel boven het
verlichte
van kazematten van de eerste stelling been gaf er zicht eenvoudiger en de vormende invloed
gen
opleiding
over
van
de
parkje
middenstanders
donkere
als 't ware komt uitzwesociale
hij
cursussen.
Ook
werd
'
doeld. ledere stelling moet een dergelijke
van de zusters grooter.
en de cursussen, die daarvoor al sinds '38 van het leerling-stelsel, dat directeur
ven.
Daarom
zullen
daar in het gras elf
door
en
i
diepte-groepeering hebben.
indeeling
Deze
in kleine afdeelingen natriumlampen geplaatst
gegeven worden.
worden die de
naast de ambachtsschool werd inge- " bracht mede, dat ook
de indeeling van
Dhr. A. H. Gilissen, voorzitter van de voerd. Hij bleef dit tot 1935.
de huizen moest omgevormd worden, 't crême-kleur van de zandsteen het best
examencommissie te Heerlen, hield een
De bemoeiingen van den Z. E. Heer vanL Krachtig
doorzettingsvermogen van tot haar recht doen komen.
uitvoerige uiteenzetting over de midden- Rijt op het gebied van het Nijverheids- directeur Van Rijt wist alle moeilijkheden In totaal zijn noodig vijf en veertig
stands-examens en de middenstandsop- onderwijs gingen weldra verder dan de te overwinnen. Daarbij kwam zijn admi- lichtpunten met een totaal vermogen van
watt.
| leiding, waarna de aanwezigen de actuee- grenzen van de stad Maastricht. In 1912 mstratietalent hem de helpende hand 35.000 Gemeentelijk
Lichtbedrijf heeft dit
Het
le en practische punten door den inleider begon hij de organisatie van het teeken- bieden. Om te bouwen en te verbouwen
aangeduid, gezamenlijk bespraken.
onderwijs in Limburg. Met notaris Oscar is geld noodig. Directeur Van Rijt slaagde plan goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard.
Hoeveel er reeds gedaan wordt, om de Haffmans, voorzitter van de teekenschool 1 er in het te verkrijgen.
Als speciale attractie zal een automaat
voorbereiding tot de taak van midden- te Helden, werd het „Secretariaat voor
Hij wist beslag te leggen op zijn aanbij
de installatie geplaatst worden, waarstander zoo effectief mogelijk te doen zijn Teekenscholen" opgericht, dat tot op deel in de regeeringssubsidies; hij leende
de practijk leert, dat steeds kleine onder- heden veel verdiensten aan de teeken- het noodige geld en zorgde tevens voor door het mogelijk is, dat een toerist na
deelen verbeterd en veranderd moeten school-besturen heeft bewezen.
een goed financieel beheer in de ver- inwerping van een geldstuk on een tijdstip dat de verlichting niet brandt, haar
worden. En hierover gingen de discussies.
Het verwondert ons dan ook niet, dat ; schillende huizen.
gedurende vijf of tien minuten ontsteekt.
De meer technische zaken, de cursussen Mgr. L. Schrijnen z.g., die het verdiensteZoodoende maakte hij de huizen van Dit bijzondere plan staat nu geheel op
( (Recl.-adv. no. 8618) betreffende, kunnen wij hier gevoegelijk lijk
werk van van Rijt op het gebied van de Zusters van Barmhartigheid tot in- papier, uitvoering eraan
zal eerst dan
stilzwijgend voorbijgaan, om even te wij- het Nijverheidsonderwijs zag, hem op richtingen, die
niet alleen alleszins vol- worden gegeven, wanneer het mogelijk
zen op de zaken van meer algemeen be- 28 Maart 1921 benoemde tot „Bisschop- doen aan de eischen,
welke de regeering wordt, met behulp van de geheele Roerlang, die zoowel door dhr. Gilissen als de pelijk Inspecteur van Nijverheidsscho- stelt aan
voor 't mondsche bevolking, deze installatie aan
verschillende andere woordvoerders wer- len", en in 1931 volgde zijn benoeming misdeelde opvoedings-instellingen
kind, maar die ook door te schaffen.
tot lid van den R.K. Schoolraad, afd. irischheid, zonnigheid
den aangeroerd.
en huiselijkheid
Zoo werd meermalen betoogd, dat zoo- Nij verheidsonderwij s.
voldoen aan hetgeen noodig is om de
Toen in 1937 een Kon. Besluit ver- opvoeding dezer kinderen te doen slagen
wel de leeraren als leerlingen contact
Bevorder den groei en bet weerstand-vermogen
van Uw kinderen in 't zon-arme jaargetijde door
moeten zoeken en houden met het wer- scheen, waardoor het leerling-stelsel losNaast hervorming en verbouwing van
kelijke zakenleven. Hierbij kunnen de gemaakt werd van de ambachtsscholen, de bestaande huizen (Maison de la Miséouders van de cursisten, dus midden- werd de Katholieke organisatie ervan ncorde, St. Vincentiusgesticht te Maasstanders die in het actieve zakenleven door inspecteur van Rijt ter hand geno- tricht, en huize „Severen" te Amby) is
Volwaardig vitaminen-preparaat van Lever,
Het ligt niet op onzen weg ons te men- werkzaam zijn, de helpende hand uitste- men. In Limburg werd daartoe een stich- het vooral aan directeur Van Rijt
te
traan en Slnaaiappel. Flacon)a 200 gram _.1.03
gen in den pennestrijd over het gebeur- ken. Het is nu eenmaal noodzakelijk, dat ting in het leven geroepen: „Vakoplei- danken, dat de Congregatie
bi)
Apotheken en DrcgUten. Fabrikanten:
van
de
ding
in Limburg". Van deze stichting Barmhartigheid overging tot aankoop
de met de „Altmark", zoo schrijft ONS de cursisten in de gelegenheid zijn, thuis
N. V. Handeliver. A. J. ten Doeucbate ■ Zwolle
LEGER :
of elders de boekhouding van nabij te lee- werd Van Rijt voorzitter. Spoedig volgde van een buitengoed te Oisterwijk (N. Br )
(Recl.-adv. no. 8613)
ren kennen, door bijv. af en toe die boe- de organisatie in Noord-Brabant en In huize „Rustoord" te Oisterwijk wor„Intusschen steekt in het gebeurde met dat ken bij te houden. Ouders, die hun kinde- thans is het leerlingstelsel in Limburg den geen voogdijkinderen verpleegd
schip voor ons land een duidelijke waarschu- ren daartoe niet in staat
achten en mee- en Noord-Brabant sedert 1 Januari j.l. Hier wijden de zusters zich aan de
wing en een bevestiging van de juistheid der nen, dat zij de zaak daarmee
verknoeien, in werking en begint zich voorspoedig te verzorging van kinderen, die de ouders KATHOLIEKE MIJNWERKERSBOND
Nederlandsche opvatting omtrent neutraliteit. vellen daarmee zelf het vonnis, dat hun ontwikkelen.
zelve, om welke
dan ook, aan de
De regeering erkende het goede werk goede zorgen derreden
Het is de rechtvaardiging van de opvatting kinderen niet geschikt geacht moeten
zusters toevertrouwen.
moet
van
Van
gewapend
dat een neutraal land goed
Rijt op het gebied van het Nij- Huize „Rustoord"
worden het middenstands-diploma te
neemt baby's en kindezijn om aan derden geen aanleiding te geven verwerven, in casu
en benoemde hem op ren tot en met den
Zal meer dan 2000 nieuwe leden
nog niet capabel zijn verheids-onderwijs
schoolplichtigen leefAug.
26
twijfelen
te
aan de oprechtheid van de neu- om officieel erkend te worden geschikt te
1910 tot Ridder in de Orde van tijd op. Thans worden er ongeveer
60
inschrijven.
traliteit en de bereidheid om die met de wa- zijn een middenstandsbedrijf, hoe klein Oranje Nassau.
kinderen verpleegd. Men begrijpt, dat
penen te handhaven.
ook hier in den loop der jaren verbouook, te leiden.
Het is een waarschuwing om, indien soortZORG VOOR VERWAAR- wing en uitbreiding noodzakelijk was.
HEERLEN.
De Katholieke MijnwerDe cursussen moeten zoo volledig moJgelijtoe gevallen zich voordoen, niet te aarze- gelijk
Dit overzicht vormt in groote lijnen kersbond heeft ais resultaat van de geLOOSDE
KINDEREN.
op
de
practijk
zijn
ingesteld.
En
te maken, zooals hierbij
net mooie en krachtige werk van direc- voerde propaganda-actie thans al 1893
len van de wapenen gebruikgebeurd
kunnen de ouderen behulpzaam
is, indien
trouwens reeds meermalen
teur Van Rijt. In de 18 jaren van ziin nieuwe leden ingeschreven. De laatste
deugdelijke
Naast de zorg voor een
teneinde het algemeene streven te
de neutraliteit getracht werd te schenden, zijn,
directeurschap bracht het gestichtsleven week is intusschen aan den gang en „De
vakopleiding
godsdienstige
en
voor
de
verwerkelijken,
nl. om den middenstand
ongeacht van welke züde dit geschiedde, en
vorming van de opgroeiende jeugd, gin-, natuurlijk zijn dagelijksche zorgen en Mijnwerker" verwacht, dat in die week de
op
hooger
peil
een
brengen,
te
hetgeen
zrjn varieerende problemen.
onverschillig of dit opzet dan wel laakbare ook de bedoeling van
De eerw winst over de afgeloopen periode wel tot
is
de Vestigingswet. gen de bemoeiingen van den Z. E. Heer oversten
onachtzaamheid is."
en zusters vonden in haar direc- flink boven de 20Ö0 nieuwe leden zal stijRijt
In dit verband is ook samenwerking tus- Van
ook uit naar het „verwaarloosde
teur altijd een raadsman en een
schen de „oude" middenstandsorganisa- kind".
leider. gen.
Bij zijn zevenbigsten verjaardag zijn
Sinds
1 April 1916 is hij lid van den
Lijkverbranding. ties en de „jonge" (K.J.M.V.) noodzake- Voogdijraad
de
lijk.
te Maastricht. In 1922 werd rjver en de belangstelling van directeur
Wanneer op de vergaderingen van de hij lid, en van 1 Januari 1925 tot 1 Ja- Van Rijt voor alles, wat de leiding der
„LIMBURGIA” TE BRUSSEL
gestichten betreft in niets verzwakt.
Middenstandsorganisatie
In
onderwerpen nuari 1933 was hij secretaris van het volle
1
Zooals de „N. R- Ct." reeds deed,
vitaliteit werkt hij aan de verdere BRUSSEL. Ter gelegenheid van haar
plaatst ook HET HANDELSBLAD zich op worden behandeld, die van belang zijn Liefdewerk voor Kinderbescherming te ontwikkeling
der huizen.
dertigjarig bestaan heeft de Vereeniging'
het „liberale" standpunt ten aanzien van moeten ook de jongeren en leeraren van Maastricht.
Moge het hem gegeven zijn het stoute „Limburgia" te Brussel
Sinds
Rijt de leiding
Heer
Van
de
Z.
E.
de
cursussen
worden
destijds een bal
uitgenoodigd.
de lijkverbranding. Het is met een toehad van dit Secretariaat heeft zijn werk- plan te verwezenlijken, dat de laatste georganiseerd ten bate van het Koningin
lating daarvan onder beperkende bepaDeze en andere belangrijke kwesties kracht
zich ook op het terrein van de jaren zijn gedachten bezig houdt, nl. Elisabeth-werk.
lingen niet tevreden maar eischt „een werden op deze bijeenkomst besproken kinderbescherming
veelzijdig ontplooid. een nieuwe modern ingerichte huishoudThans vernemen we, dat „Limburgia"
compromis" tusschen voor- en tegenstan- waarbij de spreker inlichtingen gaf
en
In 1926 nam hij met Pater Bucher school te bouwen voor het St. Vincentius- voor dit doel een bedrag van 5000 frank
ders.
dhr. Manse evenals de rechtskundige ad- S.S.C, en met Frater Ignacio het initia- gesticht in
de St. Pieterstraat te Maas- heeft
! Maar, merkt DE VOLKSKRANT (kath.) viseur van den Ned. R. K. Middenstands- tief tot oprichting van een bond van getricht, want niemand weet beter dan hij, van kunnen afdragen aan het bestuur
het Koningin Elisabeth-werk. Deze
op: het wetsontwerp streeft juist niet bond mr. Sanders, verschillende punten
(voornamelijk voogdij gestich- dat de tegenwoordige localiteiten en In- daad van „Limburgia" werd in Brussel
stichten,
naar een compromis::
, nader toelichtten.
ten) genoemd
Zorg vqoe h§t richtirjg soepen pm. yjrbetering.
ten zeerste gewaardeerd.
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licht gebracht het blijspel in drie bedrijven: „De reiziger in delicate kwesties". De uitvoering werd met belangstelling gevolgd. De regie berustte bij
dhr. J. Genten.

dezen prijs, die het gemiddelde is van
industrie- en conspmptiemelk samen,
dient in aanmerking te worden genomen, dat nog steeds 3/5 der aangevoerde melk tot zuivelproducten, i.e. 'ooter
kaas, moet worden verwerkt, hetgeen
en
DUITSCHE DESERTEUR.
beduidend minder opbrengt
natuurlijk
Een Duitsch soldaat is het gelukt over
verkoop als consumptiemelk. De
dan
de
te
langs
draadversperring
grens
de
de
sluit met een beklimmen. Een burger bracht hem naar exploitatierekening gld.
drag van 533.846.97
politie
gehet hoofdbureau van
en de
De balans wijst aan voor bezittingen
meentepolitie heeft hem naar Maasen
schulden 191,588,44 gld. Het truto
transport
gesteld.
op
tricht
overschot ten bedrage van 18,700 gld.
werd geheel afgeschreven op de bezitSCILDERSPATROONS EN
tingen.
GEZELLEN.
van groot belang ziet de
De vergadering van de besturen van Een punt altijd
nog
directie
in de bestrijding der
den R.K. Schilderspatroonsbond „Sint
zeer
Lucas" en van den R.K. Gezellenbond tuberculose onder 't rundvee. De
kosten, welke deze bestrijbelangrijke
„St. Jozef" werd ook bijgewoond door ding medebrengt, worden geheel doorde
aalmoezenier Beel en dhr. Savelkoul,
verkregen resultavrijgestelde vxan den R.K. Bouwvak- fabriek betaald. De
goed;
van
5 3/4 millioen L.
zijn
ten
de
arbeidersbond. De schilderspatroons
melk
was
ruim
aangevoerde
4^ millioen
haden de vergadering belegd, tên einde
T.8.C.-vrije
stallen.
een nauwere samenwerking te bereiken L. afkomstig van
wordt,
regeering
Verwacht
dat
de
er
patroons
tusschen de
en gezellen en een
zal toe overgaan, enkel melk
controle-commissie in het leven te roe- binnenkort
T.8.C.-vrije stallen toe te laten als
pen voor de naleving van de collectieve van
consumptiemelk.
arbeidsovereenkomst voor het jaar 1940,
Voor betere melkbehandeling en melk
die weer verbindend is geworden en geldt winning
werden cursusen gegeven te
voor de georganiseerde en niet-georga- Einighausen,
Guttecoven en Susteren.
niseerde patroons en gezellen.
De afdeeling voeder- en kunstmestVolgens de C.A.O. bedraagt de werktijd B/2 u-ur per dag, 48 uur per week, stoffen gaf ondanks de handelsbelemdes Zaterdags wordt 5V_ uur gewerkt. meringen bevredigende resultaten. Voor
Schildersgezellen mogen geen werk d_ regeering werden in opslag genomen
kg. granen, terwijl 310.454 kg.
voor eigen rekening verrichten. Er is een 230.000
vacantie van zes dagen vastgesteld; granen machinaal werden gereinigd.
Vooral in de huidige onzekere omwekelijks ontvangt de gezel een waardestandigheden rekent de directie op albon.
De controle-commissie werd samen- ler medewerking, waardoor het mogegesteld uit twee patroons en twee gezel- lijk is deze zware tijden te boven te
Het verslag bevat ten slotte de
len. Gerapporteerde overtredingen zul- komen.
len onverwijld ter kennis gebracht wor- lijst van veehouders met T.S.C.-vrije
stallen.
den van de Centrale Commissie.

Ontwikkeling van scheepvaart en havens

—

AMSTERDAM.
Voor het dertiende
Binnenschepvaartcongres gaf Ir. M. O
E. Bongaerts, lid van de Tweede Kamer
een prae-advies over „De ontwikkelingvan de scheepvaart op het Julianakanaal
en zrjn havens, Maastricht daarbij inbegrepen".
De prae-adviseur bespreekt achtereenvolgens den opzet van het Julianakanaal
(Recl.-adv. no. 6419)
en de scheepvaartbeweging op dit kanaal
hij
welke
met cijfers verduidelijkt. Voor
Maastricht hangt alles verder af van de
vraag van de spoedige verruiming van toe. Hij had gehoord, dat er heel veel
zijn waterverbinding met het achterland geleerd was
in den betrekkelijk korten
van de Maas. Die verruiming kan op drie tijd. Hij constateerde, dat de maatverschillende wijzen worden verwezenlijkt schappij overal bekwame vaklieden noon.l. ten eerste door de verbreeding van dig heeft en hoopte, dat re cursisten
het bestaande laterale kanaal van Maas- zich verder zouden bekwamen om een
tricht tot Ternaaien ten tweede door de bestaan in hun vak te vinden. Hij verMaas te kanaliseeren tot Ternaai- zekerde namens B. en W., dat ook in de
en of Visé en aldaar een toegangs- toekomst op denzelfden steun kan gesluis tot het Albertkanaal te bouwen, rekend worden.
en ten derde door een nieuwe kanaalGetuigschrift met lof en met zeer
verbinding te scheppen tusschen het ka- veel vrucht ontvingen de cursisten:
naal door het Bosscherveld benoorden P. Hissel uit Kerkrade, J. van Loo uit
Maastricht en het Albertkanaal bij Brieg Wylre en J. L. Palmers uit Amstenrade.
Getuigschrift met zeer veel vrucht de
den.
cursisten:
O Tuinman van Heerlerheide
Resumeerende komt ir. Bongaerts tot en D. Plum
uit Groenstraat.
de conclusie, dat de scheepvaart op het
Getuigschrift met veel vrucht: J.
Julianakanaal, hoe hoogsc belangrijk zij Janosch uit Kerkrade,
J. Kroon
uit
thans ook reeds is geworden, nog in een Meezenbroek, E. Laven uit
toestand van afwachting en wording ver- van Venrooy uit Treebeek. Kerkrade, J.
keert, dat de scheepvaartbeweging van en
Getuigschrift met vrucht: J. van de
via Maastricht zich nog slechts in het be- Werff van Molenberg
en W. Merkies
ginstadium van ontwikkeling bevindt en van Waubach.
het
voor
vereeniging
dat
de
BinnenNamens de cursisten dankte dhr. van
scheepvaartcongres dringend aanbeveling Loo voor 't ontvangen onderwijs.
verdient daarop de volle aandacht gevestigd te houden, vanwege de belangrijke
DHR. VAN BIEZEN OVERLEDEN
scheepvaart- en algemeene economische
AGENDA.
en afgeloopen nacht om twee uur
Ind
belangen, welke daarbij zijn betrokken.
31 MAART. Winterconcert van
is in het ziekenhuis alhier overleden deZONDAG
Ba_rmon_e „St. Caecilia" te Spekholzerheidhr. Th. H. van Biezen, agent van po- de m.m.v. de beamtoten-tooneelivereenaging
litie, belast met den specialen dienst.
..Onderling Kunstgenot". Behalve een muei-

STEUN VOOR FINLAND

fcaal programma wordt opgevoerd het blijspel in drie bedrijven 'n Wespennest".
AGENDA.
VRIJDAG 5 APRIL Kunstenaiarsvereeniging „Limburg". Lezing van Jan Beeren'ds
Kaalheide.
Bijna alle mijnwerkers geven
over „Kunst en Ge-meenschap" restaurant
Neerlandia, half negen.
Ontslagmeminjf.
Dhr. J. C. Mols heeft
een uur loon.
VRIJDAG 29 MAART.
8 uur lezing van ontslag aangevraagd als onderwijzer aan de
Pater Bouman over „Een reis door Ma- R. K. Jongensschool.
„De Mijnwerker" deelt mede:
Hoewel we nog niet over concrete gege- rokko" voor den kring Heerlen van het R. K.
van Technici in Nederland, in de
vens beschikken kunnen we toch reeds Verbond
groote zaal van hotel Germania.
mededeelen, dat de steunactie voor FinVRIJDAG 29 MAART half 4 bijeenkomst
land schitterend is geslaagd.
van de afd. Heerlen van den R. K. Vrouwenmijnwerkers
percentage
Het
der
dat
in hotel Neerlandia. Mej. M. Emich uit
zich bereid heeft verklaard een uur loon bond
HET NIEUWE POSTKANTOOR.
Nijmegen spreekt over „De vrouwenbeweging
offeren,
op
voor Finland te
varieert
ver- vanaf haar ontstaan tot nu."
Zal waarschijnlijk 1 Mei
schillende mijnen tusschen de 80 en 90
worden geopend.
Een schitterend bewijs van naastenliefHoewel de datum nog niet definitief
de tegenover het dappere Finsche volk,
Heerlerheide. is vastgesteld, os het toch zoo goed als
dat onze mijnwerkers in hooge mate eert.
dienstjubileum.
Zilveren
Maandag zeker, dat het nieuwe bijkantoor van de
1 April za' het 25 jaar geleden zijn. dat dhr. P. T. en T. alhier Woensdag 1 Mei zal
J. L. Dortant, houwer-dienstdoend stutter, worden geopend.
VEREENIGING VAN SCHEEPSwonende Huisbergerstraat 83 alhier, in
Het kantoor valt in het ressort van
dienst trad van de Staatsmijn „Emma".
het Postkantoor Hoensbroek—Treebeek

—

—

fl H<'*

« 3«to «i (oe* qtxtUtfvA
(Recl.-adv. no. 6570)

Brunssum.

—

BEVRACHTERS

—

ZWOLLE.
De vereeniging van
soheepsbevrachters hield te Zwolle haar
33ste algemeene ledenvergadering. Door
he-, toetreden van Limburg tot den Bond
was het noodzakelijk geworden het aantal bestuursleden 'uit te breiden van 17 op
18 en de statuten in overeenstemming
daarmede te wijzigen. Aan Limburg zal
worden overgelaten een vertegenwoordige in het bondsbestuur aan te wijzen.
De voorzitter van de afdeeling Limburg, dhr. G. van Hoeven, heeft een korte causerie gehouden over de beteekenis
van het gewest zijner inwoning.

ONBEWAAKTE OVERWEGEN

TONHALLE Kerkrade
Het theater met de allerbeste filmwerken
en geluidsweergave presenteert U vanaf
Vrijdag 29 Maart t/m Maandag 1 April:
Het groote WERELDSTAD-PROGRAMMA
Charles Boyer, bekend uit „Mayerling",
John Loder, Merle Oberon, Betty Stockfeld
in

DEZEESLAG

Geleen.
„ZANGLUST.”

In de Woensdagavond gehouden jaarvergadering van het gemengd koor
„Zanglust" werden de aftredende bestuursleden Jos. Dewaide, A. Luyten en
C. van Weert herkozen.

LUCHTBESCHERMING.

De afdeeling Geleen van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbeen komt in de plaats van de hulpkan- scherming zal eerstdaags een cursus
toren te Brunssum en Rumpen.
gasverkenners geven. Deelnemers kunOf de opening met eenige plechtigheid nen zich nog aanmelden.
gepaard zijn gaan kon men ons te bevoegder plaatse niet mededeelen.
PARKEERTERREINEN.
Om
den
drukken verkeersweg zooveel
PAASCHACTIE.
mogelijk
te
ontlasten van den hinder
De Paaschactie van den Jongen
Werkman slaag-de ook dit jaar uit- van parkeerende auto's worden op den
stekend, dank zij de vrijgevigheid van Riiksweg ter hoogte van de Leeuweriktwee parkeerterreinen aangelegd,
Brunssums inwoners; de onbrengst was straatgebruik
door
te maken van de ter plaatniet enkel veel, doch ook velerlei, n.l.
900 eieren, 6 blikken conserven, 6 wors- se zeer breede tottoirs.
ten, 5 pakjes koffie, 3 paaschbrooden,
7 pakjes tabak, 2 pakjes sigaretten, 3
pakjes zeeppoeder, 1 paar
sokken ca
1 peperkoek, benevens f 32,62 aan geld.
Voor het geld werden 75 paasehbrooden gekocht, zoodat de Vincentusvereeniging, aan wie de geheele opbrengst
ter hand werd gesteld, in menig hulpbehoevend gezin wat Paaschvreugde
heeft kunnen brengen.

Het zal niet noodig zijn over deze film nogmaals de loftrompet te steken. In een tijd
waarin Japans strijd in het Verre Oosten
een zaak is, die heel de wereld aangaat, is
het niet slechts de moeite waard, neen sterker, is het een plicht, kennis te nemen van
een werk als DE ZEESLAG. Een superfilm,
welke wij U ten zeerste kunnen aanbevelen !
AGENDA.
Toegang boven 18 jaar!
In verband met
ZONDAG 31 MAART te'B uur des avonds
de drukte op Zondag, bevelen wij de weekvergadering der Maastrichter club in café
voorstellingen ten zeerste aan!

's-GRAVENHAGE. De Minister van Waterstaat heeft ingetrokken de door hem
verleende vergunning aan de Nederlandsche Spoorwegen tot opheffing van de
afsluiting en bewaking van den overweg
in de spoorlijn Roermond—Maastricht
bij wachtpost 24 in de gemeente SITTARD.
De Minister van Waterstaat heeft goedIn ons voorprogramma presenteeren
gevonden, dat de Nederlandsche Spoorwij U de groote sensationeele
wegen overgaan tot opheffing van afFox-Super sensatiefilm, namelijk :
sluiting en bewaking van den volgenden
PETER LORRE,
overweg, onder voorwaarde, dat daarbij Jean Hersholt,
Amanda Duff en and. in
een automatisch sein wordt geplaatst:
spoorlijn
in de
Schaesberg—Simpelveld, km. 5.829 bij post Kerkrade, in de
gemeente Kerkrade.
Dit Ls de grootste en beste sensatie-super,
welke PETER LORRE ooit te zien gaf !
Tevens keurig verzorgd bijprogramma.
Zondagmiddag 2 uur:
GROOTE KINDERVOORSTELLING
met keurig programma en als hoofdfilm

—

M0T0... OP HET EILAND
DES DOODS

De Mijnstreek

Heerlen. „DE COWBOYHELD"
wmÊLmmmmmmm
8660)
(Recl.-adv.

De Mijnschool.

no.

Examens voortaan later in het
jaar.
De verhuizing.
Het schooljaar aan de Mijnschool begon tot dusverre op 1 April. Deze datum
is thans verlegd naar 1 September, zoo-

—

dat voortaan de examens in de maand
Juni zullen gehouden worden. In verband met deze verschuiving zal het onderwijs aan de Mijnschool met uitzondering van den nog loopenden specialen
cursus voor opzichter bij de opmetingen, gedurende het tijdvak 1 Anril tot
1 September bij wijze van overgangsmaatregel worden onderbroken. Intusschen kan de verbouwing van het Mijnschoolgebouw ten behoeve van de M.T.S.
zonder stoornis voortgang hebben, zoodat vermoedelijk eind Augustus of begin September, de verhuizing van beide
onderwijs-instituten over en weer kan
plaats hebben.
HET JUBILEUM VAN DEN DEKEN
Het comité, dat zich gevormd heeft
in vefband met de viering van het veertig jarig priesterschap van Deken Nicolaye verzoekt ons te melden, dat nader is bepaald, dat de receptie "'.ondagmorgen om half twaalf zal beginnen.
Behalve voor de familie van den ju-

bilaris en voor de heeren collectanten
zal in de kerk geen enkele plaats worden gereserveerd.
"
Daar anders de doorgang voor de anderen wordt versperd, verdient het voor
hen. die geen zitplaats hebben, aanbeveling reeds direct bij het binnenkomen
in de kerk een plaats in een der gangen
te zoeken en niet achterin te blijven
staan.
CENTRALE WERKPLAATS

Pelzer, als

gemeentebeder
Centrale
directeur
Brok.
Werkplaats en 't bestuur der ZuidLimb. Tuinbouwvereeniging.
De cursisten hadden voor deze gelegenheid het leslokaal feestelijk versierd.
Wethouder Pelzer sprak de cursisten
vertegenwoordiger van 't

stuur, dhr.

_

Schaesberg.

Gouden huwelijksfeest.
Pinksterzondag,
12 Mei a.s., hoopt het echtpaar J. N. Wetzels-G. Schillings, wonende Kampstraat, zijn
50-jarig huwelijksfeest te herdenken. De
echtelieden genieten nog een uitstekende gezondheid en zijn resp. 78 en 79 jaar oud.
Ongetwijfeld zal deze herdenking niet ongemerkt voorbij gaan.

Leenhof.

BOTSING.

Op den Kaalheidersteenweg reed de
wielrijder O bij het uitwijken tegen een
auto. O werd tegen den grond geslingerd en liep een hevig bloedende wonde

—

I

afgeleverd.

De bote^verkoop bedroeg in het

DE

ZINGENDE

DWAAS

(Recl.-adv.

no.

6417)

Beek.
Zilveren Priesterfeest Pastoor Welters.
De Parochie Genhout zal Zondag 31 Maart
op plechtige wijze het zilveren priesterfeest
viern van den gliefden herder Pastoor F.
Welters. Het feestcomité heeft het volgende
programma vastgesteld:
i
Algemeene H. Communie van de Paroch-anen.

2. Kwart over negen afhalen van den jubilaris aan de pastorie, waarna plechtige hoog-

mis.
3. Na de
huldiging door de kindele H. Mis.
Zondag a.s. zal pater La- ren, daarna hoogmis
receptie.
taster om 10 uur zijn le Mis in de kerk
4. Om vier uur plechtig lof.
van het Rectoraat opdragen.
5. Na het Lof huldiging van den Pastoor namens de parochie en serenade door de
Fanfare „St. Antonius".
De „nieuwe kerk van Genhout" heeft van
de Stichting van de nieuwe parochie af tot
heden toe de voortdurende belangstelling en
den steun van tal van lezers van de LimburBEDEVAART NAAR SMAKT
De bedevaart- naar Smakt zal plaats ger Koerier. En daarom twijfelen we er niet
aan, dat ook velen va.n buiten de jutoileerenhebben op Zondag 14 April a.s.
de
met Beloken Paschen den „zilveDoor den H. E. Heer Deken H. Haen- renparochie
pastoor"
raets, die zelf de bedevaart meemaakt, lukwenschen van Genhout persoonlijk hun gezullen gaan aanbieden.
zal bij aankomst een Hoogmis ter eere
van St. Jan worden opgedragen.
Voorzitter Beeker Liedertafel.
Het BeHet vervoer geschiedt per autobus stuur van de zangvereeniging „Beeker LiederHet vertrek heeft plaats vanaf het Tem- tafel" heeft tot voorzitter gekozen dhr. F.
pelplein des morgens om zes uur, ter- Hoefer.
wijl men omstreeks één uur te Sittard

aan het hoofd op. Het rijwiel bekwam
veel schade. Een geneesheer verleende
medische hulp. De politie deed onderzoek en maakte van het voorgevallene
proces-verbaal op.
zal terugkeeren.
Degenen, die aan deze bedevaart wenWILHELMINA.
schen
deel te nemen, dienen zich vóór
tamboerkorps
Het door het fluit- en
April a.s. (aanmelding na dezen da8
Wilhelmina in de zaal Deckers gegeven tum gaat niet meer) op
te geven bij
concert had drukker bezocht kunnen den H. E. Heer Deken Haenraets
of dhr.
zijn. „Wilhelmina" zorgde voor een va- Tops,
Emmastraat
5.
programma.
Medewerking
werd
rieerend
verleend door de dames-afdeeling van
MELKINRICHTING „ST. ROSA”
de R.K. Gymnastiekvereeniging „EenHet 26ste jaarverslag dezer, in he
dracht". Na de pauze werd voor het voet- land van Sittard zoo belangrijke inrich
ting, geeft wederom een duidelijk beel<
van de productie en omzet van zuivel
producten in deze streek. De groei en
uitbreiding der zuivelfabriek gaat geregeld door. In 1939 traden wederom 17
veehouders met 54 melkkoeien tot de
vereeniging toe. Deze telt thans 1062 leden met 2596 melkkoeien.
De aanvoer van melk nam toe met
150,000 L. In totaal werden aangevoerd
5.784,423 kg. Hiervan werden als consumptiemelk verkocht
1,602,812 L z.g.
losse melk. terwijl als flesschenmelk
456.495 L. verkocht werden. Verder werJ
den 18.028 L. slagroom. 107,931 L karnemelk, 28,127 L.
chocolademelk en
170.027 L. der verschillende papsoorten

Oo^O^^g^

_

Sittard.

Kerkrade.

Centrale
Dinsdagavond had in de
Werkplaats de officieele eindles van den
twee-jarigen tuinbouwcursus plaats in
tegenwoordigheid van den Rijkstuinbouwconsulent, wethouder

Welter.
ZONDAG 31 MAART, 11 uur voormidda"
jaarvergadering der fanfare Kunst en Vriend
schap, in het repetitielokaal.

ml

ver-

slagjaar 117,365 kg. Voor één kg
boter
waren 25.44 L. melk nood;*... Het gemiddeld vetgehalte was 3,298 pet. De opbrengst dcv boter bedroeg 1,678 gld per

Kg.
Tot kaas werden 1,717.925 L. melk verwerkt, waaruit na aftrek voor indrogen
èn EYGELSHOVEN
enz. 162.979 kg. kaas verkocht werden.
De gemiddelde uitbetaalde prijs aan
de leden was netto afgehaald aan de
(Recl.-adv. no. 8667) I boerderij 6,57 gld. per 100 L. melk. Bü

HOLLANDIA)
KERKRADE
I

—

ONDERWIJS
R. K. ORGANISTEN- EN DIRECTEURENVEREENIGING.
Examens op 27 en 28 Maart 1940 te Utrecht.
'.el klein diploma theoretisch gedeelte:
igd dhrn. J. M. M Koekelkoren te Valirg, E. J. van Passel te Venray, A L. F
■ers te

Maastricht.

.rectie klein theoretisch geslaagd- dhr.
F. L. Deuremberg te Kerkrade.
Orgel klein diploma practisch: P. L Deurenberg

Kerkrade, G. F Waeijens te
j J. H. H. teHupperts
te Gulpen.

Dhrn. Smulders. Koekelkoren.

Hom,

Hupperts

en
Deurenberg zijn leerlingen van het Stedelijk
Muzieklyceum te

Maastricht

WISSELKOERSEN
AMSTERDAM,

.

DONDERDAG.

LONDEN 6.62"2
BERLIJN 75.60.

.

PARIJS 3,76y 2
BRUSSEL 32,16
ZWITSERLAND 42,24.
KOPENHAGEN 36.40.
STOCKHOLM 44,90.
OSLO 42,82*/2
NEW VORK 1,88 3/8.

MARKEN-KOERSEN.

REGISTBRMARKEN 15 3/8.
HANDELSSPERRMARKEN 5 1/4.
REISMARKEN 31V_«
BANKPAPIER 18.

(Recl.-adv.

no.

8607)

NIEUWS UIT ZUID-LIMBURG
Maastricht.
OUD-RECHTER MR. M. PYLS
OVERLEDEN

In zijn woning aan het Vrijthof is
Woensdag overleden mr. J. A. A. M. Pyls

oud-rechter in de Maastrichtsche Rechtbank.
Mr. Pyls, die te Maastricht werd geboren op 3 Maart 1855, bereikte den leeftijd
van 85 jaar.
Hij studeerde te Leiden en promoveerde daar in de rechten op 10 December
1879, waarna hij op 27 December d.a.v.
beëedigd werd als advocaat en procureur
te Maastricht.
Op 3 Juni 1884 werd mr. Pyls benoemd
tot substituut-griffier aan de Rechtbank
te Maastricht.
Zijn benoeming tot rechter in de Arrondissementsrechtbank te Maastricht
volgde op 28 Februari 1888; als zoodanig
is hij beëedigd op 13 Maart 1888.
Vijftien jaar heeft mr. Pyls in dit rechterlijk college ztiting gehad, waarna hem
op zijn verzoek bij Kon. Besluit van
9 April 1903 eervol ontslag als rechter
werd verleend.
Sindsdien leefde mr. Pyls als ambteloos
burger in onze stad.
Mr. Pyls, die zeer vermogend was, heeft
in stilte veel goeds gedaan voor armen
en behoeftigen.
Zijn nagedachtenis zal bij hen, die van
zijn liefdadigheid hebben mogen genieten
Li eere blijven.
De plechtige uitvaart en begrafenis
vinden plaats Zondagmorgen om elf uur
in de Sint-Servaaskerk.

R.K. LEERARENVEREENIGING
„ST. BONAVENTURA”.

sei en bovenkant van de kist ineen waren gestort. Van het lijk waren slechts
eenigen resten over; dit kwam door de
uitwerking van een op 2.50'M. afstand
gelegen lekkenden vergaarput van regenwater; dit was ook de oorzaak, dat de
kist bij aanraking geheel in stukken
uiteen viel.
Van dit soort kisten waren reeds zoowel in de kerk als onder de Bogen exemplaren blootgelegd; eenige daarvan bevonden zich in de oostelijke krocht.
In tegenstelling met de Severinsche
kirche te Keulen, waar in de Frankische
kisten en graven waardevolle wereldsche
voorwerpen worden gevonden, bevonden
zich in de thans blootgelegde kist geen
bijgaven. Waarschijnlijk behoorde hier
de begravene tot den Christelijken godsdienst, welke het medegeven van bijgaven verbood. Ook de ligging van de kist
wijst daarop: het voeteinde ligt naar het
oosten gekeerd, hetgeen indertijd over
het algemeen gebruikelijk was.
Frankische steenen kisten van hoogeren
vorm dan de thans ontdekte komen ook
voor; één exemplaar bevindt zich in
het Provinciaal Oudheidkundig Museum
te dezer stede. Zoon kist diende tot het
bergen van meer dan een lijk, hetgeen
later werd verboden.
Het soort steen dezer kisten komt in
Europa zoowel in Zwitserland als in
Frankrijk voor. Als zeker kan worden
aangenomen; dat de alhier voorkomende
kisten, ook sarcophagen genoemd, over
de Maas uit Frankrijk werden aangevoerd.
Naar men meent, werd dit soort steen
voor doodkisten gebruikt om de lijken
vlugger te doen vergaan. Vandaar het
woord sarcophaag, een Grieksch woord,
dat „vleescheter" beteekent.
MAASTRICHTSCHE EDELSMEEDKUNST.

Woensdag hield de R.K. Leerarenvereeniging „St. Bonaventura" haar
jaarlijksche algemeene vergadering in de
Redoutezaal.
Des morgens recipieerden Burgemeester en Wethouders ten Stadhuize. Ter
openbare vergadering waren aanwezig
de inspecteurs M. van der Weyst en C.
de Bruijn, de eerste als vertegenwoordiger van den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Mgr. van
Gils, Roermond, voorzitter van de tweede
afdeeling van den Onderwijsraad, de
Bisschoppelijk inspecteur Mgr. Th. Goossens, Pater H. van Dinter S.J., lid van
den Onderwijsraad; de voorzitters van
het genootschap van leeraren aan Nederlandsch Gymnasia en de A. V. M. 0.,
dr. C. de Jong en de heer L. C. Buurveld,
alsmede dr. R. van Deemter voor het
C. M. O.
De voorzitter, dr. M. de Haas, gaf een
jaaroverzicht en zette daarbij klaar en
zakelijk het standpunt der vereeniging
in de actueele kwesties uiteen.
Daarna hielden pater H. Heimer,
C.s.s.R. en de heer J. Al, oud-directeur
der R. K. H. B. S. te Hilversum elkaar
uitstekend aanvullende redevoeringen
over „de'godsdiensti-e vorming op onze
scholeïï""voor een dankbaar instemmend
gehoor, welks gevoelens achtereenvolgens werden vertolkt door den voorzitter,
inspecteur Van der Weyst, Mgr. van Gils
en den heer Buurveld namens de samenwerkende vereenigingen.
Met de bezichtiging der kunstschatten
van de St. Servaas werd de uitnemend De edelsmederij E. Kersten te Maastricht vervaardigde voor den Maastrichtgeslaagde bijeenkomst gesloten.
sehen neomist Pater Florack S.M.A.
bovenafgebeelden kelk, waarop voorMAASTRICHTSCHE R. K. BESTUUR-DERS-STUDIEDAG komt een uit de hand gedreven voorstelDERS-STUDIEDAG
ling van de Sterre der Zee, met daaronder de spreuk: Per Mariam ad Jesum,
De taak van de Katholieke
door Maria tot Jezus.
Standsorganisaties
De
sierlijke vorm van den ké*lk
De R. K. Werkliedenvereniging Sint vormtsobere,
een fraai product van MaastrichtJoseph heeft voor Zondag voor de eerste sche edelsmeedkunst.
maal een studiedag georganiseerd voor
de bestuursleden van de Katholieke
R. K. WERKLIEDENVEREENIGING
Stands- en Vak-organisaties en van CreAlgemeene
vergadering Centraal Bestuur
do Pugno.
belangstelling
Volgende
De
hiervoor is zóó groot,
week Vrijdag, des avonds om
dat ongeveer 150 bestuurders, vertegen- acht uur, houdt het Centraal bestuur van
woordigende de heele Katholieke stands- de R. K. Werkliedenvereeniging in de
en vakbeweging, bestaande uit 15 afdee- Stichting de Stuers zijn algemeene jaarlingen der R. K. W. V., 17 vakbonden en vergadering.
12 Credo-Pugno-clubs, op dezen studieDe agenda vermeldt behalve behandedag worden verwacht.
ling van jaarverslagen en vaststelling vanPater Jacobs zal een inleiding houden de begrooting ook verkiezing van bestuurs
over „Standsorganisatie en kernbewe- leden; aftredend zijn de heeren G. Frijns
ging" (om half tien des morgens); aal- J. de Koning en L. Cobben.
moezenier L. Roumen zal om half twaalf
spreken over „Standsorganisatie als beweging" terwijl des middags om drie uur
hoofdaalmoezenier K. Roncken een uiteenzetting zal geven over „Standsorganisatie en massa".
Telkens na de inleidingen zal aan de
aanwezigen de gelegenheid worden gegeven in kleine groepen het besprokene aan
cc* nadere beschouwing te onderwerpen,
waarna een woordvoerder van die groepen in een gedachtenwisseling met den
inleider zal treden. Op die wijze zal een
vruchtbaar debat kunnen ontstaan, waar
door het karakter van een studiedag het
best tot zijn recht zal komen.
(Recl.-adv. no. 6418)
De Studiedag wordt gehouden in het
Juvenaat van de Eerw. Broeders aan den
BROEDERS DER ONBEVLEKTE
Tongerschen weg. Om acht uur des morgens wordt voor de deelnemers een H.
ONTVANGENIS
Mis opgedragen, gevolgd door een gezaDit jaar herdenkt de Conmenlijk ontbijt, waarna de twee morgengregatie haar eeuwfeest.
inleidingen volgen.
De Congregatie van de Broeders der
Daarna wordt door de bestuurders te- Onbevlekte Ontvangenis zal op 19 Nozamen het middagmaal gebruikt. Na de vember haar 100 jarig bestaan heidenmiddag-inleiding van hoofdaalmoezenier ken.
Roncken besluit een plechtig Lof dezen
In verband daarmede is een comité
studiedag, waarvan de R. K. Arbeidersbe- tot viering van dit eeuwfeest in w*rweging veel nut voor de ontwikkeling van aing
de leiders in de Maastrichtsche KathoDe wethouder van Onderwijs, kunlieke Werklieden-organisatie verwacht.
sten en Wetenschappen, mr. Ch. Vrijen*
heeft het voorzitterschap van dit comité aanvaard.
FRANKISCHE LIJKKIST.
m
Oudheidkundige vondst in de
St. Servaaskerk.
Vaals.
Bij het verrichten van grondwerken
Onvoorzichtig-.
Het 6-jarig zoontje van
voor een waterput aan de St. Servaas- de famijie D. werd al spelende op straat dooi'
passeerende auto gegrepen en tegen den
kerk werd drie meter onder het maai- een
grond gesmakt. De onvoorzichtige jonseO
veld van een terrein, gelegen tusschen liep
verschillende ernstige verwondingen ophet Zuidertransept en de doopkapel een
Frankische steenen lijkkist blootgelegd.
Huishoudschool. — De inzegening van n .'
Dank zij de welwillendheid van den nieuwe gebouw voor
nijverbeids-ondenviJS
heer Muré, architect, onder wiens leiding aan meisjes weke oorspronkelijk zou plaat*
de werkzaamheden geschieden en van gevonden hebben op Maandag 1 Am-il zal in
de aannemers de Gebrs. Erven, konden verband met het vertrek van den Z. E. Heer
Schneiders uitgesteld worden tot de
de ligging, diepte en grootte vastgesteld Pastoor pastoor
nieuwe
geïnstalleerd is.
worden.
De lengte der kist is binnenwerks 1,77
Geen werk meer.
arbeiders
Meter en buitenwerks 1,87 Meter, terwijl uit onze gemeente, Verschillende
die in de Tilburgsche
de breedte respectievelijk 0,53 en 0.64 M. textielindustrie werk gevonden hadden, fet'
aan het hoofdeind en aan het voeteinde den thans weer ontslagen wegens gebrek aatl
voldoende grondstoffen. Deze personen -W* 1'
0.24 M. en 0,33 M. was.
De hoogte mèt deksel was volgens ren vroeger werkzaam in de Duitsche induzij ook ten slotte
den arbe.1?
schatting 0.50 M. Dit laatste kon niet strie waar
neerleggen in verband met de ge*JJ'
goed meer vastgesteld worden, wijl dek- moesten
zigde omstandigheden.
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EN NIJVERHEID INZICHTEN VAN LEZERS
EEN V. N. F. MARSCH.
cle
van haar 25-jarig bestaan i
-keft ?üe Senheid
Vereeniging „Nederlandsch Fabn- '
kjjjj.,,
marschen-componist Willy
Schoot aan denopdracht
gegeven een toepas__liik.
naai_ v marsch te componeeren, die den i
druk- , "N- F--Marsch draagt. Deze is in i
"S.
verschenen.
Scno°temeyer is er in geslaagd een
viott.n
*ij sr? e_. Pitt;i§en marsch te schrijven, dien
s via den aether in onze huiska- ■
"Her t hooren
zullen krijgen.
"je
melodieuze Trio van den marsch i
gin*o.^oorden, die het streven der Vereeni- "

Mijnwerkers en Finland.
**

GELEEN, Maart 1940.

_mever

0*
staaA

J^otuitdrukking

brengen.

Mijnheer de Redacteur,

Als abonné en trouw lezer van uw dagblad,
las ik onder bovenstaand opschrift de inzichten van Heer Wilhelm en ook het zeer
terechte antwoord van den Heer Jansen uit
Stem en zoo kan ik niet nalaten om den
Heer Wilhelm door middel van uw geacht
dagblad het volgende te doen opmerken:
Als oud-organisatieman en nu jammer ge-

noeg invalide zal hij toch zeker wel weten,
dat een van de eerste punten van het actieprogram van de R.K.M.B. is: pensioenverbetering. Op aandringen van het bondsbestuur hebben de mijnwerkers zelfs een deel
van hun loonsverhooging afgestaan voor de
pensioenverhooging, en de actie, die nu gevoerd wordt, is weder geheel Oerioht op de
pensioens-verbetering. Heer Wilhelm weet
toch ook wel dat de pensioenen de laatste
jaren aanmerkelijk zijn verbeterd, al wil dit
niet zeggen dat ze goed zijn.
Hij haalt zoo 'n mooi Hollandsch spreekwoord aan: „Het is goed riemen snijden van
andermans leer" zeer terecht! Als nu de
organisatie die
15.000 gaf dan kon iedere
georganiseerde roepen: „Kijk het Bondsbestuur, wil van o. *< centen een pluimpje
halen'". Het mooie is juist de persoonlijke
gave, en ik durf dan ook met een gerust geweten zeggen, er zal geen boterham minder
door gegeten worden.
Hoe kan men beweren dat het Bondsgeld
waardeloos in de kas ligt! U mijnheer de
Redacteur dankend verblijf ik,
Mich. RUTJENS, Geleen.
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MARKTBERICHTEN
NEDERLANDSCHE BOTERNOTEEKING.
De commissienoteering voor Nederlandsche
boter is Donderdag vastgesteld op 81 cent
per kilogram (onveranderd.)

BOTERHEFFING
van de heffing en steunuitkee.
ring op boter is. behoudens tusschentijdsche
wijziging, voor de week van 28 Maart tot 4
Het

bedrag

April vastgesteld op 80 cent per kg. (onver-

anderd).

GOUDSCHE VEEMARKT.

Gouda, 28 Maart. Aangevoerd 1626 stuks
waarvan 21 slachtvarkens, vette 29—31 et.
per pond levend met 2 pet. korting; 460 magere varkens f 25—42. 515 biggen f 12—19;

621 nuchtere kalveren f 4—6.50. Handel redelijk.

R.K. VEILINGSVEREEN. MAASTRICHT
EN OMSTREKEN.
Veiling van 28 Maart 1940.
Aardappelen per 100 kg. f 2,50—3.40; Boerenkool per 100 kg. f 15; Koolrapen per
100 kg. f 1,60—2.60; Prei per 100 kg. f 7—
16, Roode bieten per 100 kg. f 1,40—2,50;
Peen per 100 kg. f 1,50—2,60; Spinazie per
100 stuks f 6—14.40; Idem blad per 100 kg.
f 18—26,10; Scheik per 100 kg. f 26—27,10,
Uien Dikke per 100 kg. f 1,50—2,60; Idem
mid. per 100 kg. f 1,20—1,50; Veldsla per 100
kg f 15—32, Witlof per 100 kg. f 5—12.60:
Selderij A per 100 kg. f 5—16.20; Selderij B
per 100 kg. f 1,50—5,10.
Monsterveiling van 28 Maart 1940
'■
Uien 2,80—3,10 per 100 kg.

VEEMARKT WYCHEN.

ept

T "■1 .
JKT \t JL-ijkt
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een L
herboren
huis.
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WIJOHEN, den 27 Maart 1940.

AAN HET WESTELIJK FRONT.
Een Britsche vlieger inspecteert de
camouflagenetten, welke de kostbare
gevechtstoestellen moeten onttrekken aan het oog van vijandelijke

Op de heden alhier gehouden markt waren

aangevoerd:

131 Runderen, waaronder 29 drachtige koeien en vaarzen f 190 tot 250; 45 pinken en
kalveren f 75 tot f 120, 30 Weivee f 90 tot
f 130; 27 vetvee le kwaliteit f 0.64 tot
f 0.72; 2e kwaliteit f 0.50 tot f 0.64.
Handel goed.
11 Paarden en veulens, waaronder
11
werkpaarden prijzen van f 250 tot f 400.
gewoon.
Handel
Er- waren veel kooplieden.

pilo-ten.

„Ja! Maar

Ce Behanger! Brenger van schc-nheid
en kleur! Wat is zijn werk anders
dan de opwekkende ouverture van
een gelukkig, nieuw tijdperk binnen
vroolijk-behangen wanden? U weet nog
niet half wat de behanger voor U kan

doen! Wonderen van gezelligheid! In
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j. GODFROY
Werk bouw 36 woningen.

JVef GuZpen
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(K. 4450):
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GULPENER BAZAR E. RIETER
Rijksweg 119, GULPEN.

Noteer deze

nummers, zij komen nog niet in den

CENT

Telefoongids voor!

Jj

in deze rubriek wende men zich tot de
kantoren van den Limburger Koerier

°or opname
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Erkende drogisterij
l ter
overname
"
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behang

„Sahara", „Zonidylle" en „Zeekristal".
Ook de goedkoopste R & D behangsels
zijn in „fixa-color" druk uitgevoerd.

IN DE
LIMBURGER KOERIER

B-MTO,

LEEST
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BEHANGSELPAPIERFABRIEK VAN RATH & DOODEHEEFVER
LEVERING VIA UW BEHANGER.
TOONZALEN IN 19 STEDEN DES LANDS.
Toonkamers te Maastricht, Wilhelminasingel 118.

VAN DUNGEN
é

*H||

een paar uur tijds! Voor luttel gel ds!
Vraag hem de R & D series 47, 48, 49
of 50 met de geheel nieuwe kleurenvondsten „Horizonnade", „Symphonie",

ff

iV_.r MAASTRICHT (K. 4400).

3327

met RenD

.... denkt de Behanger.

I Kl I I "tL __A A fi "^_____^^i?

______r^

K**i^^Jßi

tIS "WilJir»

mr

Mijnstreek. Billijke condities.
Brieven onder no. 983 Bijk.
Limburger Koerier, HEERLEN.
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41e HACO-TREKKÏNG
le KLASSE. 3e LIJST

aangeboden in

TREKKING VAN DONDERDAG 28 MAART 1940
1 200.— 14003
1 100.— 5176 6766

HOOGE PREMIËN

PREMIËN VAN

KÜa

Aambeien

Duizenden vóór U vonden reeds
baat bij Aambeiemalf van

1

Broeder Benedictus. Ook aan
U zal deze zalf terstond verlichting
brengen. Haal direct een pot bij Uw
Apotheker of Drogist Prijs f. 1.-.
Zetpillen Br. 8., per doos 85 cent.

KINC KOMT TERUG I

148 937 1282 1359
2670 2783 2955 3262
4980 5317 5657 5780
6470 6882 6899 6975
8327 8371 8789 8811
9839 9962 10051 <0247
11200 11328 11541 13302
14772 15511 15550 15589
17870 18283 18454 19226
20148 20418 20639 20866
Verbetering 2e lijst.
16836 ro. z. 16838.

1376
3320
5856
6993
9141
10280
13308
16239
19489
20884

’2o.—

1377 1387
3629 3774
5896 5948
7044 7487
9188 9211
10379 10423
13612 14048
16386 16474
19633 19744
20971 20989
Premiën f 20.—:

2147
3807
6096
7694
9347
10452
14136
16856
19860

2228
4092
6237
7813
9422
10519
14137
17033
19889

6216 m.

2459
4928
6443
8019
9767
11005
14762
17323
19921

z. 6211;

HET RADIO-PROGRAM
Zaterdag 30 Maart 1940.
HILVERSUM I. 1875 en 414,4 M.
VARA-Uitzending. 10.00—10,20 v.m.

Ë
I

I

„Net ivat
JJ zegt,
't is zoo
best voor

Ë

1
I

de kleinen!"
Hij stelt hierboven de hoofdpersonen aan U voor uit de
nieuwe episode uit zijn avonturen-reeks, waarvan wij morsen de publicatie beginnen, onder den titel „De Zwarte
Vleermuis". Daar zijn ze:
KING zelf, de dappere wachtmeester van de Bereden
Brigade, wiens avonturen met zoo groote belangstelling
werden gevolgd.
BETTY, de trouwe helpster van King, die hem zoo trouw
terzijde staat.
MARY, het eerste slachtoffer van de geheimzinnige Zwarte

Vleermuis.

Dr. CROSS, de man op den achtergrond.... Morgen vangt
de nieuwe, spannende reeks aan....

tëk

wk

en 7,30—8,00 VPRO.
8.00 Berichten ANP.,
gramofoonmuziek.
10 00 Morgenwijding. 10,20 Voor arbeiders in
de continubedrijven. 12.00 VARA-orkest. 12,45
Berichten ANP., gramofoonmuziek. 2.00 Filmkwartiertje. 2,15 Viool en piano. 3.00 Reportage. 3,30 Gramofoonmuziek. 4.00 VARA-Harmonie-orkest. 4,30 —4.50 Vragenbus. 4.55 Nederlandsch Kamerkoor, Utrechtsch Stedelijk
orkest en solisten (opn.) 5,30 Filmland. 5.50
Orgelspel. 6,15 Uit de roode jeugdbeweging.
6.45 Kinderleesclub. 7.00 VARA-Kalender. 7.05
Felicitaties. 7,10 Politiek radiojournaal. 7,30
„Mobilisatieproblemen", toespraak. 8.00 Herhaling SOS-berichten. 8,03 Berichten ANP.
8,15 Puzzle-uitzending. 8,30 Rosian-orkest. 9.10
Toespraak 9,15 Radio-tooneel. 9,30 VARAStrijkorkest. 9,55 VARA-Varia. 10.00 En nu...
Oké! 11,15 Berichten ANP. 11,25—12.00 Gra-

mofoonmuziek.
HILVERSUM 11. 301,5 II
K. R. 0.-Uitzending.
8.00 Berichten ANP. 8.05—9,15 en 10,00
Gramofoonmuziek. 11,30 Godsdienstig halfuur. 12.00 Berichten. 12,15 Rococo-octet. 12,45
Berichten ANP., gramofoonmuziek. 1,10 Musiquette en gramofoonmuziek. 2.00 Voor ac
rijpere jeugd. 2,30 Gramofoonmuziek
2,45
kinderuurtje. 4.00 KRO.-orkest. 4.45 Gramofoonmuziek. 5,15 Filmpraatje. 5,30 Gramofoonmuziek. 5.45 KRO-Nachtegaaltjes. 6,15
Gramofoonmuziek. 6,20 Journalistiek weekoverzicht. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00 Berichten. 7,15 Koloniale causerie. 7.35 Actueeie
aetherflitsen. 8.00 Berichten ANP., mededeelingen. 8,15 Overpeinzing met muzikale omlijsting. 8,35 Gramofoonmuziek 8,45 Gevarieerd programma. (In de pauze: Gramofoon
muziek). 10.30 Berichten ANP. 10.40—12.00
Gramofoonmuziek.
ENGELAND, 391 en 449 M.
Van 10,20—11,35 n.m. ook 342 M,
11,50 Kleinorkest.
12,20 Berichten. 12,35
Causerie. 12,50 BBC-orkest. 1,20 Militair orkest. 1,50 Pianovoordracht. 2,20 Eddie Carroll's dansorkest 2.50 Het Glasgow Orpheuskoor. 3,20 Variété. 3,50 Reportage. 4,20 Berichten en- causerie (Welsch). 4.40 Kinder-

uurtje. 5,20 Berichten. 5,35
Westelijk front (opn.) 5.50

Nieuws van het
Uit Zwitserland:
Lichte muziek. 6,10 Radiotoooeel. 6.50 Actueel en gevarieerd programma. 7,20 Variété.
8,20 Berichten. 8,40 „From the front bench"
causerie. 8.00 Variété. 9,35 Avondwijding. 9.00
Liedjes.

10.05 BBC-orkest. 10.40 Eddie Car-

roll's dansorkest. 11.20—11.35 Berichten.

RADIO-PARIS, 1648 lU.
11,10 Zang. 11,20 Gavarieerd concert. 12.05
Pianovoordracht. 12,35 Vioolvoordracht. 1.05
Vocaal kwartet. 2,20 Muzikale causerie. 3,20
Radiotoneel. 3.50 Zang. 4.45 Parijsch instrumentaal kwintet. 5.20 Opera-uitzending 9,20
Radiotooneel. 10.20 Chansons. 10,35 Radiotooneel. 11,20—11,50 Lichte muziek.
KEULEN, 456 IM.

5.50 Gramofoonmuziek. 7.55 Amusement.ssextet. 9.05 Gramofoonmuziek. 9.30—9.50 Kamermuziek.
10.50 Gramofoonmuziek. 11.20
Omroepkoor en -orkest. 1.45 Gramofoonmuziek. 3,20 Bonte middag. 5.20 Folkloristiscn
programma. 5.45 Radiotooneel met muzies.
6.50 Gramofoonmuziek. 7,45 tot sluiting: Zie
Deutschlandsender om 7.35.
BRUSSEL 322 en 484 M.
322 M.: 11.20 Gramofoonmuziek. 11.50 en
12,30 Omroeporkest. 12.50 Gramofoonmuziek.
1.25 Muzikale causerie. 2.25 Orkestvereeniging
van het Koninklijk Conservatorium te Gent
en soliste (met toelichting). 4.05 Gramofoonmuziek. 5.05 Omroeporkest en soliste. 6.20
Gramofoonmuziek. 7.20 Voor soldaten. 7.50
Gramofoonmuziek. 8,20 Het Brusselsche vocale kwartet en solist. 9,30 Gramofoonmuziei.
10.20—11,20 Jazzmuziek (gr pl.)
484 M.: 11,20 Gramofoonmuziek. 11,50 en
12.30 Radio-orkest. 12.50 en 1.55 Gramofoonmuziek. 2.20 Radiotooneel (met toelichting)
3,20 Omroepdansorkest. 3.50 Pianovoordracht
(met toelichting). 4.10 en 4.55 Gramofoonmuziek. 5.35 Orgelconcert. 6.05 Gramofoonmuziek. 7,20 Voor soldaten. 7.50 Cabaretprogramma. 8,35 en 9.05 Radio-orkest. 9,30 Omroepdansorkest.

ziek.

10,20—11,20 Gramofoonmu-

DEUTSCHLANDSENDER. 1571 M.
7,35 „Drei alte Schachteln", operette. 9,20
Berichten. 9.50 Reportage. 10.05 Populair
concert en dansmuziek. (Om 10,20 Politiek
overzicht). 11.20 Berichten. Hierna tot 12,20
Nachtconcert. 12,26—1,20 Militair programma.
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Voor Uwe hartelijke

deelneming, gebeden en

Missen,

H. H.

bij

het

overlijden en de begra-

Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten
der Stervenden,
DE EDELACHTBARE HEER

fenis onzer beminde
Zuster, Behuwdzuster en
Nicht
MEJUFFROUW

|
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Mr. JEAN ALFRED MARIE MAXIMIN

fc-W-__M.HI lIMB.IIIU LIJ __■**** I■ I (-«*■■■

Maastricht.
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ELECTR. MOTOB
3 P.K. te koop g-evr. Br. o.
no. 955 Bijk. Limb. Koerier Heerlen.
955.

,

ervaring. Brieven onder no 808 A
bureau van dit blad.
_^

MARIA THERESIA

Een goed zittend

FREDERIKS

betuigen wij U onzen
oprechten dank.
Namens de familie:
W. Frederiks.
f t De plechtige zeswekendienst zal
t
plaats hebben op Zondag
31 Maart, om 10 uur, in
de Hoofdparochiekerk
van St. Servaas.
Beleefd verzocht deze
te willen bijwonen.

oud-Rechter
in den leeftijd van 85 jaren,
Weduwnaar in eerste huwelijk van Vrouwe

ALICE WEUSTENRAAD,
en in tweede huwelijk van Vrouwe

HéLèNE Besse. DE TESTA.
Namens de Familie :
P. ROEBROECK
Valkenburg.
Notaris
MAASTRICHT, 27 Maart 1940.
De plechtige uitvaart, gevolgd door de teraardebestelling, zal plaats hebben op Zaterdag 30 Maart
a.s., ten 11 ure v.m., in de Hoofdparochlale Kerk
van St. Servaas.
Bijeenkomst ten sterfhuize Vrijthof 19, ten
10 3/4 ure.
De H. Rozenkrans zal gebeden worden op
Vrijdag 29 Maart, om 7 ure, in de St. Servaaskerk.

-

kamer te k., nieuw. Moet
weg. Proosdijweg 120. Mstr

1 LEDEREN

GELDBELEGGING.
't Kerkbestuur v. d. H. Joseph
te Maastricht
VRAAGT GELD TER LEEN.
Ant. Lenders, Pastoor,
Mariastraat 2, Maastricht..
5889

"vraagt

NET MEISJE

:x

een

780 A

CANAPÉ,

1 keukentafel, 1 viool, 1 di- |

vankleed te koop. Recht821
straat 471, Mstr.
GROOT ZWART FOR.
nuis met bloemen, klein !
fornuis en 2 groote spie-

jas

juistaisuhetzoosraag
draagt, in kwaliteiten en
dessins even solide als
in andere jaren en tegen
de bekend kleine Etageprijzen.

gels billijk te koop. Aker-

8650

FORNUIS M. OPZET
f 38, fornuis f 10. Einder1561
str. 36. Kerkrade.

PAARD
te koop, keus uit vier, drie
van 3 en een van 2 jaar.
Knops, Buggenum.
86S1

Onze

afdeelingen zrjn

geweldig gesorteerd in

MOTOR

:

Jrieeren-,

te k., belast.vrij. 100 e.e.
Moet weg. Paulusstr. 30,
Overhoven.
1100

Jongeheeren-,
Fantasie- en
Sportcostuums
Jongenspakjes

v. d. Grinten

BOD GEVR.
of fototoestel Foth 24x36
3281, voor 1 Mei of later, m.m. lens 3.5. sluiter tot
1/500 sec. Tevens zeer goe.
weg. huw. der tegenw.,
TAJU-BP : Voor ito moU M letten o. iMtwkena M tmt per kaar. roor elk* volgende
zelfst. kunn. werken en de guitaar. Gulpen C 92.
10 lettert o. heeteetirii 10 cent mier
BU plaatsingen wordt raar de derde plaaUlng
8669
«UcJ-U de helft ran den prljj berekend
Voor nummer-adTertratlb. IS cent porto extrabek. m. koken. Loon voig.
vooruitbetaling.
riiiTima git sluitend teoen
bekwaamh. f 22—f 30. v.
met korte-, golf- en lange
GEBR. KEUKENKAST
g.g.v.
1853
pantalon.
160 c.M. te koop. Wilh.R.K. MEISJE
83 IA
singel 81, Maastr.
BEKW. D. EN H. KAPNETTE PERS.
per gevr. v. dir., int. W gevr. d. geh. Limb. v. h. gevr. 15 a 16 jaar, v. d. en
L-*
"
t/Ommuniepakjes
Seuren, Hofstr. 3, Venray. plaatsen v. loonend art., , n. Van Gemert, Konings8664 bek. in café- en sig.w. Rui. plein 19A, Maastricht. 824
'—Weeren
me bijverdienste. Br. o. no i
FLINK
PROPER
MEISJE
STOKER-MACH.
bur.
dezer.
812 A
■ voor direct gevr. voor drie
v. dir. gevr., bekw. vakm.,
FLINK PERSOON
halve dagen p. week. St.
werk. Zonder goede
HALFWAS KLEERMAFOX-TERRIER
b.z.a. als vertegenwoordi- vast
h. j. Maartensl. 16a, Wijk-Maas- te koop, oud + 8 mnd.,
ger, onversch. wat. Event. getuigen onnoodig zich kerskn. gevraagd, k. g.732
8641
te melden. StoomwasVast werk. Br. o. no
A tricht.
Meerssenerweg 116, Limwinkelruimte dispon. Br. aan
823 A
mel.
o. no 1852 Bijk. L.K. Venlo scherij De drie Molens, dezer.
NET MEISJE
Weert.
8638
LEERMEISJES
gevr. voor zoo spoedig mo.
HUISNAAISTER
gevr. Dames- en Heeren- ' gelijk, 18 jaar. J. Lemmens
MEUBELMAKER
biedt zich aan. 'KloosterPeerlings,
kleermakerij W.
Gosewijnstr. 30. Vburg.
Speciale maten voor
koolhof 69. Heerlen.
990 en flinke loopjongen gevr. Concordiastr. 4, Heer.
820A
Adr. Meubelhuis P. J. Thijs
775
A
COKPULENTE heeren
Gr Gracht 56, Maastr.
R.K. MEISJE
RK. MEISJE
8689
18 ].. b.z.a.. r. ged. h., liefst
G.M.C.
VRACHTWAGEN
r.k. kapster
gevr. v. d. en n.. goed loon.
Maastricht. Br. o. no 977
geyr. met of zonder intern. Oude Lindestraat 3, Heer- in goeden staat te koop
HET WONDER
DamesBijk. Limb. Koer. Heerlen.
aangeboden.
Zeer geschikt
van Heerlen t.o. de Emma, Br. m. voll. beschr. en verl. len.
985
voor besteldienst. Garage
vraagt voor direct bekw. loon o. no 1850 Bijk. Limb.
C
Peeters, Slooterbeekstr.
rijwielmonteur.
FLINK DAGMEISJE G.
8443 Koer. Venlo.
60,
1848
T
O
Venlo.
f
gevr. in klein gezin te
bport-,
Maastr., netjes en zelfst.
U.K. BAKKERSLEERR.K. WINKELJUFFR.
OPEL '33
Iing en aankomende 2e be- gevr. p. 1 Mei in Banketkunnende werken, niet
in
diende gevr. Hommerter- zaak (gem. bedr.), ook gen. ben. 20 j. v.g.g.v. Mevr. 4 cylinder, 4 pers., k., zeer
ook
goeden staat te
weg 103, Hoensbroek. 8651 md. noodig in de huish.
Willems, Oeverwal 10, gen.
ruilen. Garage Serbehulpz. te z. Br. aan A. Maastricht.
FL. SLAGERSKNECHT
8473 vice, te
Kastanjelaan, Hoens.
LOOPJONGEN
of leerjongen gevr. v. div. Hoof, Bakkerij La BarSteeds het nieuwste!
8437
broek.
Beumer, rière, Boschdijk 434, Eind.
rect. J. Kramer, Tunnel- voor dir. gevr.
DAGMEISJE
weg 18, Terwinselen. 961 Rumpenerstr. 37. Rumpen. hoven.
1854; gevr. eventueel voor dag
AUTOMOBIELEN.
Wij verwachten U! leder8652
en nacht. H. GoovaertsO een goede geWanneer
R.K. SLAGERSKN.
NET WINKELMEISJE
weg 24, Maastr.
een stapt de bekende
761A bruikte auto zoekt 2—4 ol
gevr.
Adr. M. Scheepers,
BEHANGERIJ-STOF.
voor modistezaak voor diof
pers.,
trap naar boven, U
6
een
vrachtwafeerderij.
13,
Elsloo.
8552
kleine
gevr.
Stationstr. 18.
Halfwas
rect gevr. Annastr. no
R.K. DIENSTMEISJE
Fa. Jos. v Reij, Swalmer- Lutterade.
8635 gevr., goed voor kinderen, gen, wendt U dan tot de
spaart geld.
lste klas zaak in automoRJK. SLAGERSKNECHT str. 21. Roermond.
2057
' huiselijk verkeer. Kouvcnaankomende, gevraagd, v.
bielen,
vïroote voorraad
RJS. KEUKENMEISJE
derstr. 55, Hoensbroek.
g. g. v.
Fr. Willems-v. d.
Alle wagens worden geheel
bekwaam, vraagt Mevr.
BOERENKNECHT
8564
Bennet, Kloosterstr. B 21, gevr. kunn. m. en m. paar- Dr. v. d. Oever te Thorn
gereviseerd. Desgew. Gem
Simpelveld.
8670 den omg. Dorpstr. 1, Over- wegens huwelijk der tegenbet. cond. Garages N. FisNET
DIENSTMEISJE
hoven.
1095 woordige, voor 1 Mei, zalf. gevr. voor Vi_ dagen, niet sette Telef. 4141. MaasKAPPERSBEDIENDE
4307
standig kunn. koken en ben. 19 jaar. Akerstr. 22, tricht.
JONGEN
gevr. g. kunn. knipp. en
werken.
8648 Spek'heide.
8658
scheren, h. loon. Chr. Nij- gevraagd voor boerenwerk.
mans, Rijksw. E. 42, OirsAdres Vullingsweg 1.
KEUKENWERKMEISJE
FLINK DIENSTMEISJE
8665 H*baan.
beek.
951 gevraagd voor direct, be- voor 1 April gevr. voor
kend m. fijne keuken. Sa- Bussurn. Aanmelden bij
laris n. o. t. k. personeel Mevr Zwart, Molenbergboven Jamin
aanwezig. Aan te melden: laan 50. Heerlen.
975
SLAGERIJ
Vijver.
Mevr. Zimmerman,
lo'2
'S Z
ter overname gevr. event.
R.K. DIENSTMEISJE
T
laan 44, Rotterdam. 8674
met
met
invent.
Br.
uitv.
UUR
GEOPEND.
gevr., zelfst. kunn. werken,
bur. dezer.
7916
R.K. KEUKENMEISJE
niet ben. 20 jr. 2e meisje ml. o. no 8628
c
en R.K. Tweede meisje ge. aanwezig. Rijksweg Z. 45.
MOOI
HUIS
vraagd voor Amsterdam,
Geleen.
8636 te koop
beste
stand
v.g.g.v. Mevr. Janssen-van
HUIS TE HUUR
Schaesberg. Te bevr. o. no.
met garage. D. Rood, HoutWylick, Paulus Potterstr 6. FLINK DIENSTMEISJE
Bijk.
913
Limb.
Koerier
handel, Hoensbroek. 8688
8462 gevr. v. d. of d. en n. Aylvalaan 54. Maastr.
737 A Heerlen.

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod

——

Mevr.

Urbanusweg 42, Venlo, Tel

*

~

.

—

Gabardine-,
Loden-,
Sporttweed jassen
„The Victory"

Meis ies-

V

hn'rdinp-

*
Loden-,
Popelinejassen

1

Gummimantels

.

ETAGE
S. van FRANK
«sssrsiß

.»

ïïr!r?^Ss-v^St.

Li

loon. Voor
hetzelfde adres gevraagd
meisje vcor alle ander
huiswerk. In diensttreding
15 April of 1 Mei, vcor
beiden. Brieven te richten
o. no 8634 Bijk. L.K. Sitdeling,

goed

tard.

2e MEISJE
18 j. direct gevr. Hotel Victoria, Sittard. 1099

boy.

NET MEISJE
gevr. voor dag en nacht.
Parkstr. 54. Rumpen. 992

„Eerlijk gezegd begrijp ik nog niet, hoe
ik die ruiten-vrouw zou hebben moeten
nemen!"

NET MEISJE
gevr. voor 1 of 15 April
wegens huwelijk der tegenwoordige v. dag en
Schaesbergerweg
nacht.
146. Heerlen.
954

SOLIED BURGERHUIS
lß____W»p__WWW>ff>t<o-8 I
met tuin (8 aren) rustig
gelegen in centrum van
'
Wanssum (N.-Limb.) te
aanwezig. M. Leers, Kerkluur. Te bevragen o. no
str. 53, Brunssum.
8435 i^"*—' wi" '■■■"■■■i ■, 3662 Bijk. L.K. Venlo.
GEM. ZOMERHUISJE
VALKENBURG.
DIENSTBODE
gevr. v. a. huisw. en goed gez. voor Augustus, 2 pers. iPer 1 Mei te huur in cenbij kinderen. Bode Ploem, omgeving Valkenburg. Br. t trum, huis met 5 kamers,
Bocholtz.
8589 no 1489 v.d.Veen's Boekh. 2 mansardek., keuken, gr.
Oegstgeest.
8679 selder, zolder en bloemFLINKE DIENSTBODE
t tuintje. Aanvr. Gosewijn.
RUIM HUIS
gevraagd. Café Stienen,
Str. 19.
8660
Markt 3, Eygelshoven. 8653 met gr. tuin te h. gevr.
A'rade of omg. St. Emma.
WEGENS MIL. DIENST
MEVR. BOUMEESTER
Nieuwstr. 17, Nuth.
988 I te h. goed gekl. brood- en
Lijsterlaan 36, Eindhoven,
I banketb. in de omg. van
vraagt flinke dienstbode
Maastricht. Br o no. 764A
voor dag en nacht. 8676
bur. dezer.
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NETTE DIENSTBODE
zelfst. of dagmeid gevr. te.
yens

net meisje of werk-
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NU HÈT MIDDEL OM DE WAS TE
KOKEN. De vrouwen gebruikten Rinso om
het goed te weken. „Er gaat niets boven
Rinso", zeiden ze. Door de nieuwe waskracht
;s R inso t jians Qo uitstekend om de was te
koken. En.... in slechts 2 minuten! Als het
kookpunt is bereikt, heeft Rinso maar 2 minuten nodigomalhetvuillostemaken. Waarom t!id en §as verspild, als het niet nodig is?

UITERST VOORDELIG
Geen minuut en geen cent wordt verspila\
waar men Rinso gebruikt. Dat is vooral in
deze tijd van groot belang. U staat geen uren
lang in een benauwde atmosfeer. In 2 minuten
is Uklaar. Als het goed uit de wasketel komt.
is hetkeurig schoon. Hard boenen met zachte
zeep en ouderwetse zeeppoeders is nu over»
bodig. Elke huisvrouw weet, wat een besparing van tijd en energie dit betekent'

-

Rinso-2-Minuten-Kookmethode geeft -aren
vrije tijd op wasdag - uren dat U kan rusteo.
lezen of winkelen. Vrije tijd is goud waard.
Rinso geeft vrije tijd' .0-.
DO£T HET

A llE£N
Ringo spaart gas Het geeft ook nog -Ütte
besparing. Ubehoeft geen extra wasmiddelen
naast Rinso te gebruiken. Laat bet goed
's nachts weken in Rinso, zoals gewoonlijkKook het dan de volgende morgen m een
vers Rinso-sop. Rinso heeft genoeg wa«bacht voor de helf wafi

ONGEKENDE HELDERHEID
„Wat een heldere was", roepen de huisvrouwen, als ze met Rinso gewassen hebben.
En het is blijvende helderheid! Het goed
kan onmo §e-*J-i S^el worden, want het
werkzame Rinso-sop maakt het weefsel volkomen schoon#

ne
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MINDER WERK MEER VRIJE TIJD
Dikwijls klagen de vrouwen, dat de dag niet
lang genoeg is om al het werk te doen! De

_

BÉPB^ili

WAST ZONDER
.„„-,
WO$H% VERDERE HULP
.-_««___
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DIT IS Mr. LIKKES
HIJ EET ALTIJD SICKESZ
Reepen van 5 et., 3

'

PDfinT ClinPCO
Uil UUI OUulfLb

Week in week uit werkten onze scheikundigen om Uw wasproblemen op te lossen. Zij
deden de ene grote was na de andere om de
bestemethode te vinden om het goed helder
t e krijgen. Zij gingen uit van het reeds zo
voortreffelijke zeeppoeder Rinso en trachtten
dit nog te verbeteren. En
zij slaagden!
''-■i ontdekten een nieuwe waskracht!
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Voor den handel: FIRMA LENNAERTS & v. d. ASDONK
2617
HOENSBROEK, TELEFOON 341.

GOUDEN DAMESRING
met lichtblauwen steen
verloren. Teg. bel. ter. bez.
Oranjeplein O.Z. 41, Maas8630
tricht.
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_^_
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BEKW. KEUKENMEID
gevraagd, goed op de hoogFLINKE DIENSTBODE
te met burgerkeuken, voor gevr., niet ben. 25 j., goed
zakenhuis. Goede behan- kunn. koken, 2e meisje

—.

FIND
AAN1 WASDAG7ORfiFN
1
VV
l*
kl BJ JT\ \J
\/
\J
—_.

vormhoudend

KEUKEN. EN SLAAP.

str. 296, Hoensbroek.

VEILIGE

Goede vooruitzich-

VAARSKALF
zw.-b. van beste koe te

koop bij A. Thewissen,
8659
Rijksweg 96, Beek.

VERSCHE KOE

2 vaarzen 3 mnd. drachtig,
1 een-jarig rund en een

d.
te koop,
r rakken. Te bevr. Koppen, dorschmachine
G.
I Hoogfrankrijk 36, Maastr. zoo goed als nieuw.
Heyt-

POOTAARDAPPELEN
Bestel evenals andere jaren Uw pootaardappelen
bij J. Aldershof, Geerstr. 4
Tel. 3870, Heerlen. Alles
gekeurd A en B en van de
Friesche klei. Franco thuis
8471

PARTICULIEREN j
PRIMA VOERAARD.
dikke f 24.— per 1000 kg. gebruiken Avic-lampen, ,
franco thuis. Gr. partij mnd. garantie. Wolfstr-ij*,
B^,
Friesche poters industrie, 24, Maastricht.
geselecteerd, maat 30—38.
Vraagt prijs. J. Bouten,

Tel. 321, Reuver.

POOTAARD.
aangeb. v. d. zware klei.
Bevelander 28/35 f 3.50 p.

8446

-

H.H. SCHIPPERS.

Scharnerweg 63,

Mstr.

100 kg. Eig. h., R. Star,
Bintje f 4.50 p. 100kg. mcl. HEEREN WIELRIJDERS,
zakken. Zend. remb. af laat Uw oud rijwiel 3 maal
Hedel, bij C. v. d. Bogert, moffelen en biezen voor
landb. Honsnest, Hedel.
f 4.50. In den omtrek van
8.40 10 K.M wordt gratis geh.
en bez. Fr. Meulen, HomDIKKE KLEI-AARDAPP. merterweg 19, Hoensbroek.
voor frites, alle soorten
8439
pootaardap. in alle maten
DEKKLEEDEN
klassen,
dagelijks veren
krijgbaar. L. Thijssen. Tel. Prima dekkleeden v. Ame1838 rikaansch katoen, concurr.
236. Baarlo.
pr. Zelfbinder doeken met
rubberband versterking
TE PACHTEN
bouw- en weiland, voor da. voor alle merken. Zeilmadelijk. St. Smeets, Strucht kerij Neptunus, Zuidsingel
no 97.
733A 2, Venlo. Tel. 2268.
7821

„

Accu-reparaties wol" 0?,
ook afgehaald. De Vrien»,'

Tel. 20=V

BAL PUBLIEK

797*

w,.

op Zondag 31 Maart a*L
Zaal Beatrix. Orkest
Ree, Teeelen. AanvaJ1»
nam. 5 uur. Fr. Engw|lj
80"
Herkenbosch.

v^

gel.

INFANTERIST
te Maastricht, wil

ï

len met infanterist ee--,i_
HUIS MET TUIN
Brouns
Utrecht.
Br. o. no 81-, *>
Twerite"
i
A..
h.zelfde adres 2e h. dek. huysen (L.)
gen. St. Lambertusl. 4A, en boomg. te h. Thulle 14.
2060
dezer.
(Dublin Opinion).
Maastr.
827 A Bevr. Sweykhuizen 6. 1092 V sleeden te koop gevr. 744A
Abonnés op de dagblad-uitgave van de Limburger Koerier zijn gratis verzekerd tegen ongevallen op voorwaarden, welke wij op aanvraag gratis verkrijgbaar stellen. Verzekerde uitkeeringen voor de gevallen in de bedoelde voorwaarden omschreve"
15—, f 10.— of t 5.—. Sedert 1 MAART 1927 uitgekeerd f 400.307.50 in 1490 gevallen.
5.000.—. / 3.000
. 2.500_. 2.000. . 1.000.—. / 500.—. 400
f 200.—. f 100.—. t6O , f 50.—. / 40.—. t 30.—. f 25.—, . 20.—

’
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ster

gevr.

.

voor halve da-
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van een politieman, die order kreeg hem stil bij een herberg, op een goeden kilogeen moment uit het oog te verliezen. meter afstand van het dorp SpringOndertusschen maakten de sergeant en meads, waar de zes mannen uitstapten.
„Je moet je paarden hier maar een
Withers zich gereed voor een expeditie,
half uurtje stallen en wachten tot wij
zooals niet dagelijks op het programterugkomen," zei mr. Withers tegen den
ma van een politieman voorkomt.
„Neem wat je noodig hebt voor
koetsier.
„Wij moeten heel voorzichtig zijn, serNaar bet Engelsen bewerkt door
geant," zei de detective; in theorie is je zelf en de dieren; ik reken wel met
het eene huis gelijk aan het andere, of den waard af."
A. j.
Toen het gezelschap vlug langs den
het groot is of klein; maar in de prakstraatweg voortstapte, dreef het gelui
tijk is een groot verschil. Een aanzienlijk man al kolonel Blount kan je een van een verwijderde kerkklok naar hun
32)
„Ik geloof niet dat hij ons zal tegenverduivelden hoop last bezorgen, als je toe door de Zondagsche stilte.
mag
hij
jou
bijniet
houden, zelfs al
„Dit is de laatste dienst waar de beeen streep buiten je boekje gaat, terwijl,
,Zoo is het," stemde Bates toe, ,maar zonder," meende mr. Withers.
dienden
naar toe gaan," merkte de seralgemeen
gesproken,
in het
een arme
hoe je er uit het tuinhuis in moet komen,
„Neen Bates," mengde sergeant Basgeant op. „Ik verwacht dat de familie
mopperen."
slokker
alleen
maar
kan
weet ik niet."
sett zich in het gesprek, de kolonel kan
nu thuis is, zoodat het fijn rustig op de
„Dus u wilt een huiszoeking op SpringInspecteur Withers wreef zijn magere meneer hier niet beletten om ln leder
Manor zal zijn."
handen. Dat was altijd een teeken dat hoekje en gaatje van Springmeads rond meads doen om hem te pakken te krij„Dat is precies wat we hebben moegen?"
hij met den gang van zaken tevreden te neuzen. Als je wilt kun je de vijf pond
ten,"
stemde mr. Withers in.
bevestigde
„Inderdaad,"
inspecteur
hij
zijn
was. Nu wist
niet alleen hoe
man verdienen."
Tien
Withers.
er
aan
de
minuten later knarste het grint
twijfel
„Ik
meer
niet
of
maar
niets
kon
ik
ook
heusch
wel
doen
als
was,
„Dat
verdwenen
zal
kapitein is daar. Hij is een van die voor het buiten onder hun voeten. Het
zijn overtuiging aan het wankelen brenik de kans krijg," was het snelle antgangen binnengeslopen en hij zal daar statige heerenhuis lag in den zonnigen
gen, dat Levinge zich op Springmeads woord. De oude man wreef zijn stoppeblijven
als een vos in zijn hol wanneer Octobermiddag zoo stil alsof het onbeportefeuille
inspecteur
keek
Hij
zijn
lige
bevond.
haalde
uit
kin en
Withers met
woond was. Zonder dat er een woord
zijn zak, nam er een vijfponds biljet u'
een sluwen blik aan. „Ik ben je man als de honden los zijn."
„Denkt u dat lady Arme en de kolonel gesproken werd, want alles was van te
en legde dat op tafel, zijn handen er op het er om gaat den ouden Blount dwars
voren nauwkeurig geregeld, zette serhoudend.
te zitten. Daarvoor kun je me altijd hem verbergen?"
geant Bassett snel zijn mannen op post.
„Neen,
krijgen!"
dat
denk
ik
niet"
„Zie je dit?" vroeg hij.
direct
antwoordde
Aan iederen kant waar een uitgang was,
„Dat heeft met de zaak niets te de detective na een oogenblik van aarBates zag het duidelijk genoeg; zijn
zeling.
geloof
„Ik
dat zij werkelijk werd een van hen geplaatst en de wacht
begeerige blik was er dadelijk op gericht maken," weerde Withers koel af. „Daar
je
krijgt
als
werk
toen
je
je
zij
schrokken,
geld
dut
hoorden dat hij nog bü de deur van den tuinvleugel kreeg
is het
geweest.
altijd
in
leven
goed
was.
doet."
Ik voor mij verdenk order het tuinhuis scherp in het oog te
„Dat is voor jou," vervolgde inspecvoornaamste,"
zijn
houden. Bassett, die de leiding buitensvrouw."
„Dat Ls twn slotte het
teur Withers, als je mijn gids wilt zijn
huis had, patrouilleerde langs de gevaarop
„U
Een
uur
mij
kunt
later verliet inspecteur Wivond de oude schavuit.
op een tocht door de gangen."
lijke punten; het was zijn taak om te
Baylham,
thers
naast den koetsier geDe mond van den ouden man viel wijd rekenen."
zorgen
op
zeten
den
beetje
op,"
rijtuig
verzocht
bok
van
een
met prooi dat alle gaten, waardoor hun
„Knap je dan een
open.
twee paarden. Binnenin zaten de serzou kunnen ontsnappen, geblok„U kunt net zoo goed vragen u den sergeant Bassett. „Dan kun je meteen
geant, drie van zijn mannen en Bates. keerd waren.
weg op de maan te wijzen!" sputterde met ons meegaan."
De politiemannen waren allen in burger
Na enkele minuten rapporteerde hij
„Ik heb nog niet ontbeten."
hij sarcastisch. „Denkt u nu heusch dat
en
aan
den inspecteur dat zijn mannen
Baylham
gezelschap
wel
wat
te
eten.
het
maakte
den
indruk
„Je
krijgt in
de oude Blount mij reisgezelschappen
op hun plaats stonden.
van
een
allen
troepje
niet
wachten."
menschen
uit
de
Wij
Het
kunnen
hier
stad.
door zijn huis zal laten rondleiden!
op
een
Baylham
terugkwamen
Zondagsritje
naar
Het
Withers
tegen
Toen
in
buiten.
knikte en ging de stoep op.
zaakje
zijn
zij
geen
zou anders
slecht
werd Bates toevertrouwd aan de hoede rijtuig volgde den hoofdweg en hield Alles was klaar voor den aanval.
vijf pond per keer!"

Feuilleton.

DE MAN DIE TERUGKWAM
HUISMAN

I

XXX.
Op hetzelfde oogenblik, dat inspecteur Withers zijn hand naar de bei
uitstrekte, werd de deur geopend en

stond kolonel Blount voor hem. De kolonel was gewaarschuwd
door lady
Arme. Toen ze toevallig langs een raam
aan den voorkant van het huis kwam,
had zij de mannen beneden gezien en
was direct naar haar man gegaan.
„Frank", zei ze verschrikt, „er staat
een troepje vreemde mannen voor het
huis."
„Dat is wel heel eigenaardig", antwoordde hij; „wat kunnen die in vredesnaam willen?"
Hij ging dadelijk kijken en lady Arme
volgde hem bij het zien van den inspecteur. Op de bovenste trede van de
stoep zonk den kolonel het hart in de
schoenen en lady Arme's -ontsteltenis
was, zoo het kon, nog grooter. Zij had
hem niet in de groep herkend. Was dat
wei het geval geweest, dan zouden zij
voorzichtiger zijn geweest met het openen van de deur. Het vergif van Levinge's bestaan en aanwezigheid had
zij
ook hen beslopen
waren thans
eveneens verwikkeld in zijn brutale pogingen om zich voor de justitie schuil
te houden.
„Wat beteekent dit?" vroeg kolonel
Blount verre van vriendelijk.
„Goedenmiddag meneer", klonk het
rustige wederwoord van mr. Withers.
„Ik wilde u Juist verzoeken
mr j nog
een onderhoud toe te staan."

—

„Waarover?"
„Over het zelfde onderwerp als gis-

teravond", verklaarde de detective, on-

derwijl de deur binnenstappend.' Hij
maakte een beleefde buiging voor lady

Arme en vervolgde: „Het gaat over dat
bevel tot inhechtenisneming, dat 1*
executeeren moet."
„Hebt h uw nasporingen al gedaan?'
„Nog niet; ik sta nu op het punt e*
een begin mee te maken."
„Waar, als ik vragen mag?"
„Wel, als u er geen bezwaar tegefl
heeft, meneer, zou ik graag dit huis
doorzoeken."
„Waarom dit huis?" vroeg kolone 1
Blount uit de hoogte .hoewel zijn toon
heel wat dapperder was dan zijn hart„Omdat ik een vrijwel zeker gevoel
heb, dat de man, dien ik zoek, ziel*
hier bevindt."
„Maar hoe kunt u dat gevoel hebben,
terwijl ik u gezegd heb, dat ledere toegang voor hem afgesloten was -.'steravond?"
„Volgens Inlichtingen, die *.k ontvangen heb, moet het toch mogelijk root
hem geweest zijn om binnen ,e komen."
„Dus wat u wilt, komt neer op een
doodgewone huiszoeking.. .?"
„Wei meneer", antwoordde Withe*"9
op overredenden toon, „waarom zoud 6
u bezwaren maken? Als iedereen hier
een normale verklaring van zijn aanwezigheid kan geven, dan ls er nle ts
gebeurd! Ik hoef
iemand met zoon la»'
ge rechterlijke ervaring als u bezit T*iet
te vertellen dat we dikwijls een huiszoeking verrichten, die niets oplevert'
li* ieder geval zou het voor u een voldoening zijn te weten, dat uw huis nie*
een misdadiger tot schuilplaats dient."
(Wordt vervolgd/-
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LIMBURCER SPORT-KOERIER
VROOMEN HEEFT VIER VOORGANGERS
Felix, Soons, Massy en Schreurs droegen reeds het

-

Dertig Mei 1928

£** en

"na

Uruguay om de Olympische eer.
? e°«rland zou revanche nemen voor de
_} 1924 te Parijs tegen denzelfden tegen-

"ander geleden smadelijke nederlaag,
"war Nederland had een slechten dag,
Het
"» ons elftal verloor ook ditmaal
*as de laatste keer geweest, dat Limburg
zijn voetbalzonen in het Oranje**jvan
*aa* aan den slag had gezien.

de*»

to dit team fungeerde namelijk
mondenaar Massy. Ook hü was onder
n?,rmale prestaties gebleven. Hij had
n het onSeluk, in den vorigen wedBasel tegen de Zwitsers —, eveneeA 7~'chtt* gespeeld
hebben, en dat kostte
f Plaats, voortegoed.
Z^n
Nooit meer kreeg
eminente speler een kans.
Ts aalf
wedstrijden heeft de Roermonden,_i..
Voor het Nederlandsche elftel gespeeld,
in aard zijn onder andere zijn prestaties

strifrt

hen?
deS

Ve!AA
\?*
*t_t

1927 te Amsterdam gespeelden
u?l..Jntegen
Tsjecho-Slowakije, waarin

hii h
B v ?e ster van het veld was en twee doelfabriceerde. Als goalgetter vergaarde
j^ten
en geweldige populariteit, die o.a. tot
mtirf
wg kwam toen hij, eveneens in 1927 in

ö."

niet bijzonder. De wedstrijd in Basel werd
voor de volledige Nederlandsche
ploeg een fiasco. Alles speelde ver beneden
de normale hoogte en voor Soons deed
bovendien de beruchte plankenkoorts een duit
in het zakje. Het werd een s—o overwinning
voor de Zwitsers, het Nederlandsche elftal
werd voor den volgenden wedstrijd sterk gewijzigd, en de tweede Limburger die het
Oranje-shirt droeg was een van de slachtnamelijk

wedstrijd

kwam Massy, twee jaar
later Schreurs, en toen kwam er gedurende
twaalf lange jaren niemand meer. Wel kregen spelers als Pijpers, Den Hoed, Paffen,
Holthuyzen en anderen nu en dan kans om
in een oefenwedstrijd aan den slag te gaan,
maar tot ras-echte internationals bracht
Limburg het niet meer, ook gedurende de
laatste jaren niet, ondanks het feit, dat Limburg niet minder dan vier eerste klassers

bezit, waaronder Juliana en M.V.V. bijvoorbeeld dit jaar een hoofdrol in de Zuidelijke
competitie spelen.

En nu is dan eindelijk het üs gebroken.
Vroomen zal a.s. Zondag te Rotterdam als
vijfde Limburgsche internationaal op de

DE NATIONALE PLOEG BIJEEN
Herberts: „We

gaan tegen

Luxemburg

een harden strijd tegemoet.”
DEN

HAAG. DONDERDAG.
Aan den vooravond van den internationalen voetbalwedstrijd Nederland—Luxemburg
zijn de spelers en de reserves van ons nationale elftal
zooals gebruikelijk
nog eenmaal op het V. U. C.-veld in Den Haag bij
elkaar gekomen om onder leiding van Bob
Glendenning een half uurtje intensief te
trainen en om daarna m het knusse clubgebouwtje rond ee*j lange tafel te gaan zitten
met heete thee en koek. Op een kouden,
guren avond als die van heden zijn dat niet
te versmaden heerlijkheden. Terwijl zij naar
binnen werden gewerkt heeft de voorzitter
van de keuze-commissie, de heer H. W. H.
Herberts de spelers en de reserves zooals gewoonlijk toegesproken. Dezen keer was het
wei 'een zeer ernstig geluid, dat de heer Her.
berts liet hooren. Links fen rechts van hem
zaten de heeren O. de Vries, voorzitter en
L. Boeljon, secretaris va.i de technische commissie van den K. N. V. B. Op hun gezichten
was te lezen, dat zij het roerend met den
spreker eens waren.
De heer Herberts
't spreekt van zelf
herinnerde aan de Verpletterende nederlaag
van ons nationale elftal veertien dagen geleden in Antwerpen Hetzelfde Belgische elftal won nog niet zoo heel lang geleden ternauwernood met 4—3 van Luxemburg. Deze
feiten
zoo sprak de heer Herberts
spre-

—

Nederlandsch elftal speelde liggen
in ?,
ü e Periode
tusschen 31 October 1926 en
Mei 1928.
hpt xra^e interland-wedstrijden die toen door

Nederlandsch Elftal gespeeld zijn, was de
rir 'ondenaar van de party. Slechts in de
*tste twee ontmoetingen stelde hij teleur.

l^

de

ti__.

Nederland—Denemarken-ontmoe-

op 22 A ril 1928 te Amsterdam,
hJ?' gespeeld
overigens Limburgsch gezelschap,
ZiiA
**"
run clubgenoot
Schreurs moest namelijk op

v**. allerlaatste

oogenblik als links-half in-

—

—

—

—

—

t*eri i' en deze twee Roermondenaren begre- ken boekdeelen. Oogenschijnlijk heeft de
fw,. elkaar zoo uitstekend, dat men van een wedstrijd
van Zondag weinig om het lijf
"""dekking sprak.
vroeger in de gloriejaren van het
Zoo
was
het
den
daaropvolgenden
wedstrijd
Basel
te
echt
iter werd Schreurs reeds in het begin van Nederlandsche voetbal, maar nu niet meer.
helft vriJ ernstig aan het hoofd We gaan een harden strijd tegemoet, bij
?eweerste
Hij speelde door, maar ruj bereikte wordt moeilijker dan wij denken en wanneer
]a_A0nd*
oppassen gaan wij onder in
zÜn beste prestaties. Massy raakte we niet geduchtwij
ev__ n*et
de Luxemburgers gemakens
spel en 00k Schreurs heeft den waan, dat
uit
zi
Jn
öien n*et meer op '
kelijk onder de knie zullen krijgen. De heer
de
internationale
voetbalVei?
den teruggezien.
Herberts waarschuwde de spelers met klem,
dat zij de tegenpartij van Zondag niet moeFELIX WAS DE EERSTE. ten onderschatten. In het vervolg van zijn
toespraak richtte de heer Herberts een bijzonder
woord van welkom tot van Male,
dlen
nad Limburg reeds twee intertta.£?naals gehad.
wiens terugkeer in den kring van het NederBeiden
het
kwamen
uit
toaa.
landsche elftal hij met blijdschap begroette,
tastrichtsche M.V.V.
temeer omdat de Feijenoord-doelman bereid
die
toen
op
Zuidelijke
de
voefbalveld.
gevonden, het aanvoerderschap van dit
Vo_i een B'roote reputatie genoot als mid- is
in het nationale elftal ge- uit jonge spelers bestaande elftal op zich te
ko_e' wfTd in 1919
nemen, nu Caldenhove wegens een blessure
joovp' u ■' was de eerste Limburger die het
niet van de partij kan zijn.
j.er had weten te brengen.
speelde
Maastrichtenaar
in
mee
een
*.-«_!, tegen Noorwegen, te Oslo, die einWIE ER NIET WAS.
li_.rtA "m
eerwgeljk spel (1—1). Felix' spel
v »orn n meegevallen te zijn. Dit vond De heer Herberts gewaagde ook nog van
teC ameUjk zijn oorzaak in een fout van de het afscheid van Smit. „Ik zal er niet veel
c°rnmissie die den Maastrichte- van zeggen"
zoo zeide hij „dat zou Smit
Haar i
uitgesproken mldvoor ook niet graag willen hebben, maar ik voel
n^
een
,wel
rs
'«ï
den' "'s linksbinnen opstelde en hem tijdens me gedrongen hem van deze plaats af natei-m i„er s,'rij_. zelfs eenigen tijd de linksbui- mens de keuzecommissie en de spelers van
Nederlandsche elftal te danken voor zijn
tens liet bezetten, voelde zich daar op het
vriendschap en voor de wijze, waarop hij
die Maastrichtenaar
ITli(ivrif ats 'etwat onwenning. Een nieuwen altijd de kleuren v«i het Nederlandsch voeto*ijl.*?fr bad men echter op dat oogenblik bal heeft verdedigd. We zullen hem zeker
van noode, en dies probeerde missen".
"Hen
en uhem niet
niet meer.
Spreker eindigde zijn toespraak met de spelers ieder afzonderlijk enkele aanwijzingen
SOONS ALS LINKSBINNEN. voor den wedstrijd tegen Luxemburg te geven.
5 Jaar later
op 19 November 1922
een kans. Soons
*ertT ».Weer keenalsM.V.V.'er
linksbinnen gekozen in het DE TEGENSTANDERS VAN ORANJE
elfta, rfmeui
Basel zou gaan om tegen
"-wjtA. i naar strijden.
Men had ook van
Ook Luxemburg heeft een nieuwe
**>
nogal hooge verwachMaastrichtenaar
tidgii t.*^
achterhoede.
ls dubspeler was hü vooral in
e
met
Felix
een uitmuntende Donderdagavond is ,op het terrein van
"^ach?
nt> maar ook deze Limburger trof het
Spora te Luxemburg nóg een oefenwedstrijd
gespeeld, waarna de definitieve ploeg voor
de ontmoeting tegen Nederland is samengesteld. Na vergelijking met het elftal, dat
met 4—3 van België B verloor, blijkt, dat
vier wijzigingen zijn aangebracht. Het trekt
de aandacht, dat het geheele achtertrio is
veranderd, hetgeen overigens ook in de Nederlandsche ploeg het geval is.
Het definitieve elftal voor Rotterdam bestaat uit: '

nlix'

bllek
h?

_

—

ktS"*

—

—

CombiA

Natuurlijk
bruycker.

Kaers-DeDe rest kreeg geen
schijn van kans.

(Van

-

onzen

specialen verslaggever).
BRUSSEL, DONDERDAG.

„Het is doodjammer", zei Kaers,

National Schifflange).
Voor: Everad (Niedercorn), Libar

(Stade

Dudelingen), Peller (Stade Dudelingen).
Mengel (U. 'S. Dudelingen) en Kemp (A. 3
Differdingen).
Als reserves zijn aangewezen: Lahure (Niedercorn), Neiseler (Schifflange), Feider (Nie.
dercorn) en Fonck (Beggen).

Wederom

zijn"...

Dat was alles wat de winnaar van
lezen zeer merkwaardigen zesdaagsche den heeren journalisten na afloop van het gebeuren te vertellen
had, en we hebben den langen Belg
na het behalen van vele zijner overwinningen wel eens geestdriftiger

gezien...
Nu steekt er inderdaad in deze
overwinning voor de edele winnaars
weinig aardigheid.

Dat bleek vooral dezen laatsten
avond, die, wonder! door minstens
zeven duizend goedgeloovigen werd

bijgewoond.

murw

dagen eenvoudig

FOK. 2—Schuttersveld 3
A/B.
uitgest; KEV. 3—Limburgia 4 3—l; FOH. 2
—Sittard 3 l—o; Sport. Ster 3—Sp. Emma 4
uitgest.

(Recl.-adv. no. 8668)

Seeds naar Moskou terug.
Men verwacht, dat de ambassadeur Seeds
binnenkort naar Moskou zal terugkeeren, zoo
meldt Unipers aan „de Msbd."
Van gezaghebbende zijde wordt er op gewezen, dat de Britsohe regeermg altijd de bedoeling heeft gehad, dat hij, nadat zijn verlof van twee maanden om was, zooi terugkeeren. Dit zou dan beteekenen, dat de Britsche
regeering op het oogenblik niet van plan zou
zijn, de betrekkingen met de sovjet-unie te
verbreken.

Het luchttreffen bij Pernis.

aasdig.

DE UITSLAG.

De uitslag was dan als volgt:
1. Kaers—Debruycker 352 punten.

UIT BINNEN- EN BUITENLAND

OP DRIE RONDEN:
2. Scherens—Bruneel 522 punten.

Radiorede van Churchill.

3. Naye—v. Simays 405 punten.
4. Maes—Maes 207 punten.

QP VTER RONDEN:
5. Somers—Thijssens 226 punten
OP ZEVEN RONDEN:

6. Clautier—Vermeiren 310 punten.

BILJARTEN
KLASSE lIA.

E.K.B.C. II

Frauenrath
Flecken

v. lersel

150 23
112 38
108 28
125 CO

57 43

Maart 1940.
S.B.C. I

124 54
125 33

6

699 187

Melsser P.
Pasmans
de Veth
v. d Hoff
v. d Heyden

142
109
119
89
122

ll '

32
32
41

49
52

0 581 206

SCHAKEN
EUWIE

103 23 Italiaansch als leervak
150 38 in Duitschland.
125 28
93 40
In het kader van de cultureele over125 43 eenkomst tusschen Duitschland en

Didden
Geraerts
Didden
Geraerts
Siroo

Italië

twee vaste

leerstoelen
de
universiteiten van Keulen en München
142 18 opgericht. Voorts zal het onderricht in
122 50 de Italiaansche taal op de scholen be125 32 vorderd worden.

6 596 172 voor worden
Italiaansche letterkunde aan

4 552 172

Schörgens
Wijshoff

log".

Italiaansche luchtwapen
jaar oud.
Geheel Italië herdacht Donderdag het
feit, dat Mussolini achttien jaar geleden
het Italiaansche luchtwapen oprichtte.

Z.L.8.8.

Hommerig

De Britsche minister van Marine,
ChurchlU, zal Zaterdagavond (tusschen
8.40 en 8.55 uur) een radiorede uitspreken over „Het verloop van den oor-

achttien

Uitslagen 25

Rocks

KORTE BERICHTEN

Heba.
Huyten
Grooten
Vleugels
Triepels

125 54
93 33

Gerven

4 607 187

Luchtdienst
Scandinavië—Amerika.

Naar een Deensch blad meldt, zal in
Mei de luchtpostdienst tusschen ScanUnion I.
Schippers H. 132 33 dinavië en Amerika worden geopend.

v. d. Laar

Lammertz
Wolters

de

Rooy

150 40

95 31 Darré naar Boedapest.
125 35
De Duitsche rijksminister voor voe125 44
ding en landbouw Darré, zal in den tijd
6 627 183 van 2, tot 5 April a.s. een bezoek aan

Boedapest brengen, ter bezichtiging van
de landhouwtentoonstelling.

Groene Laken I
150 32
Schmitter
150 32 IJmuider visschers varen weer.
Amkreutz
125 41
Maats
125 49
IJmuider visschers, die Woensdag, in
Witselaer
125 52
verband met het uitblijven van nader
10 675 206 nieuws over het vergaan van den IJmuider treiler „Protinus'' op de Noordzee,
hadden geweigerd zee te kiezen, zijn

Lennarts

Donderdag toch uitgevaren.

WINT TOURNOOT

TE BOEDAPEST.

Minister van

Boeyen

hersteld.

De situatie in het internationale tournooi
Zuid 1 B.
Juliana 3—Sport. Ster 2 3—4;
te Boedapest was Donderdagavond dusdan*°
De minister van binnenlandsche za2—Nieuw Einde 2 uitgest.; Bleijerheide 3—KEV. 2 o—4
dat, de afgebroken partijen tevens in'aan- ken, de heer H. van Boeyen, heeft Don3—o; merking genomen, dr. M. Euwe in ieder geNoord i.
f '-<ï\g middag weder de vergadering van
Tegelen 3—Roermond
RVV.—Jupiter 2 4—o.
val de eerste plaats heeft.
den ministerraad bijgewoond.

Expresse

0ns' die tegen
Zwitserland speelde,

\W£LT€R=J^_^^

eenmaal de ex-wereldkampioen sprinter is.
Britsch vliegtuig schoot
genoot hij de schamele eer, den laatsten
niet terug.
sprint van dit gebeuren in de wacht te mogen sleepen.
Bij informatie te bevoegde, plaatse verHet trieste einde was er.
„de Telegraaf" dat het bij P.nris neerneemt
Als Brussel volgend jaar niet voor een
stel sterkere renners zorgen kan, doet men gehaalde Britsohe toestel bij de achtervolging
er misschien beter aan, alleen maar acroba- niet teruggeschoten heeft.
ten en trapèze-beautés te engageeren.

Oud Brunssum

—
—
—
—

SfWk

Urn

HET SLOT!

loopen, dan wanneer er nog zes-en-twintig
renners kriskras door elkaar in het rond
draaien...
Zelfs de wedstrijdleiders konden dat weten, maar ook zij beseften dat Kaers—Debruycker onder alle omstandigheden oppermachtig waren.
Voor de aardigheid deden Scherens—Brunei, Naye—v. Simays en de firma Maes af
en toe pogingen om den achterstand in te
loopen. maar toen bleek dat in deze jacht de
leiders twee ronden gewonnen hadden, in
plaats van verloren, hield men er voor alle
veiligheid maar mee op. Men wenschte liever niet met lijken aan de finish te arriveeren.
Met drie ronden voorsprong kón het koppel Kaers—Debruycker
natuurlijk
niets
meer gebeuren. De eenige aardighid van
dezen avond stak dus slechts in het laatste
uur. Om de tien ronden werden de overblijfselen van dit zesdagen-veld tot een sprint
aangezet. De heeren wonnen netjes om de
beurt hun sprintje, zoodat dus alle supporters, van welke richting en kunne ook, nog
wat te juichen kregen en omdat Scherens i.u

—
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„Sanatogen voldoet uitstekend
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SANATOGEN J
Het zenuwsterkende voedsel.
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Intusschen kreeg de menigte dan gelegenheid om den „geweldigen strijd om de over-

winning" op een overzichtelijke manier onder den neus gedrukt te krijgen.
Misschien voelt zich, na afloop, die menigte wel eenigszins teleurgesteld, hoewel de
acrobaten en de trapèze-juffrouw ook dezen
avond erg hun best gedaan hebben (om van
de Harmonie der Invaliden maar niet te
spreken).
Want de „groote strijd" is niet te bezichtigen geweest.
Zelfs wanneer de ploegen Scherens—Brun.el, Naye—v. Simays en Maes—Maes, die
nog theoretische kansen op de overwinning
hadden, sterker geweest waren dan nu, zouden zij bij dit uit slechts zes ploegen bestaande veld geen schijn van kans gehad
hebben tegen de waakzaamheid van de
heeren leidere. Als er twaalf renners in de
baan zijn heeft men nu eenmaal minder
kans om op een verrassende manier uit te

Petten

ontploft.

ÈÊ^ÊÊm^t.

gereden.

sens—Croon. Disseaux—Samijn, Ritserveldt—
van Cauwenberghe, Seynaeve—v. Kerkhove,
Bon duel—De Caluwé en Grysolle—Walschot
na de eerste avond-sprints uit de baan en
pakten hun koffers. Men had deze heeren
even goed reeds drie dagen geleden naar
huis kunnen sturen. We zouden er weinig of
niets aan gemist hebben.

Dat is minstens zoo

\?,^___ra_i

W

(Recl.-adv.

no.

8616)

PASTOOR J. GRISPEN
TE SIMPELVELD
Veertig jaar priester.

Dat trieste overschot was overigens slechts
een " armzalig hoopje nog, want de directie
had zich genoodzaakt gezien, zooals te doen
gebruikelijk de koppels met te grooten achterstand uit de baan te nemen." om den
strijd die ongetwijfeld in het laatste uur
nog om de overwinning gestreden zou worden
niet te hinderen"....
Dus verdwenen Meulenberg—Deltour, Spies

.

een mijn nabij

Voor de tweede maal op één dag is
Donderdag nabij Petten (N.H.) een mijn
tot ontploffing gekomen.
Donderdagmiddag, omstreeks vijf uur,
heeft de krachtige wind een zeemijn op
de zeewering te Kamperduin gestooten.
op drie en een halve K.M. van de plaats
waar enkele uren tevoren een mijn ontplofte. De schade was ditmaal evenwel
geringer. Een aantal ruiten van huizen
in de onmiddellijke omgeving sprong.

Wat er nog overgebleven was van de concurrentie bleek in de achter ons liggende

4 554 183

UITSLAGEN VAN 25 MAART.
Zuid 1 A.
Voerendaal 2—SVM. 1—1;
Schuttersveld 2—Kolonia 2 5—2: Limburgia
3—Sp. Emma 3 4—2.
Zuid 1 C.
Maastricht—MW. 4 5—2;
Heer 2—^Standaard 2 I—4; Willem I 2—
Wold. Boys afgek.; Ammelie—White Ster

—

NEW VORK. 28 Maart (Reuter). De
."Pan American Airways" hebben medegedeeld, dat de Britsche autoriteiten op
de Bermuda-eilanden eenige post van
het Clipper-vliegtuig, dat in westelijke
richting vloog, in beslag hebben genomen
toen dit 'n landing maakte, welke niet op
het programma van de reis- stond. De
gezagvoerder van het vliegtuig heeft

de traditioneele bloemen heschen

Emma II
Vrouwenraets 150 33
Beckers Jos 118 40
125 31
De heer Swillen (België) zal de ontmoeting Triepels
Penners
100 35
leiden.
de Waal
61 44

L V. B.

genomen.

formeel geprotesteerd.

„dat Schulte—Boeyen er uit gegaan

vermoeidheid en neerslachtigheid juist nu gebruiken. Neem
daarom Sanatogen, het doeltreffende versterkende voedsel voor
lichaam en zenuwen. Koop nog
heden een bus, Uw apotheker
of drogist heeft Sanatogen in

Amerikaansche post in beslag

toen we hem daarstraks onder de

maar

illf.

ji"4inv

De Duitsche en Fransche legerberichten
Donderdag maken melding van bedrijvigheid van de artillerie en het optreden van voorposten.

blijde tonen van de Babanconne in

.

Sterk Uw Zenuwen

van

wonnen

Doel: Jaeger (Stade Dudelingen).
Achter: Witry 1 en Witry 2 (beiden Stade
Los Band I
Dudelingen).
Kosters
200 18
Midden: Dumont (U. S. Luxemburg). Be- Zundert
150 50
100 32
cker (U. S. Dudelingen) en Fischer (The- Knarren

gestaakt.
Zuid 2

—

Gebruikelijk nieuws van het
Westfront.

HOOFDKANTOOR : WOLFSTRAAT 1?
Tel.: Redactie en Admin 4941 (3 lijnen)

Stan-

WIELRENNEN

jaar later

Vier

d»7=t

3n
°u

Jeugdcompetitie.
daard s—Willem I 4 2—l.

NUMERO VIJF.

Nederland—België het win- groene grasvlakte staan.
wist te scoren.
Van hetgeen hij
daar vertoont zal het
Vr n doelPunt
droeg den Limburger na afloop van denkelijk afhangen of we hem langer
dan
één wedstrijd op de internationale velden te
kam Wedstr*Jd in triomph naar de kleed- bezichtigen
zullen krijgen.
jti^endheid genoot hij ook door zijn uit- Uit de gevallen Felix, Soons, Massy en
k°Pwerk, dat vooral bij het nemen Schreurs, die nadat ze slechts éénmaal
van cornei's
voor het eigen-, en vüandelijke teleurstelden geen nieuwe kans meer kregen,
dnoi
uuei opviel.
in tegenstelling met „grootheden" van boven
den Moerdijk, moge onze nieuwe internationaal weten dat hij a.s. Zondag voor zeer
zware opgaven komt te staan.
Hij bouwe daar zijn plannen 0p!...

Wasgy, de eminente Roermond-speler.
V{s_ twaalf wedstrijden die deze Limburger

Maastrichtsche

offers.

spil

Min
boy»

—

Zuid 2 C. Maastricht 2—Willem I 3 I—7
Maastr. Boys 3—Wold. Boys 2 3—l; Heer 3
—MW. 6 2—B; Standaard 4—Ammelie 2
18—1.

HET TRIESTE EINDE

Oranje-shirt.
Maar dat is twaalf jaar
en langer geleden
Stadion te Amsterdam
ül7*nOlympische
de nationale elftallen van Neder-

VRIJDAG 29 MAART 1940.

Limburger Koerier

N-V- UITGEVERS MAATSCHAPPIJ

*

—

Zondag 31 Maart
SIMPELVELD.
viert Simpelveld feest. Op dien dag herdenkt de Z. E. heer Jos. Grispen, pastoor van Simpelveld, den dag, dat hij
vóór 40 jaar priester werd gewijd, tevens zal 't dan ongeveer 12% jaar geleden zijn, dat hij door zijn Bisschop
benoemd werd tot pastoor van Simpelveld. Reden in overvloed dus om feest
te vieren.
Geboren in Maastricht 1 Jan. 1875,
studeerde hij achtereenvolgens te Weert,
Rolduc en Roermond, waar hij op 31
Maart 1900 door Mgr. Drehmanns tot
priester werd gewijd. Na verschillende
jaren zielzorg, als kapelaan te Amstenrade, Maasniel en Venray, werd hij in
1915 benoemd tot rector te Oostrum.
Door de goede zorgen van rector Gristhans op zijn rijk priesterpen werd het toenmalige kerkje aldaar toor Grispen
terugzien.
leven*
belangrijk
verfraaid.
gerestaureerd en
Geen wonder, dat Simpelveld de onIn 1921 kwam de Z.E. H. Grispen gezochte
gelegenheid van het 40-jarig
Zuiden,
pasthans
als
wees naar het
priesterschap van zijn beminden zieletoor te Bom.
herder aangrijpt, om hem, die zich in
Ook hier genoot het kerkgebouw zijn zijn bescheidenheid zoo gaarne op den
bijzondere zorg. Bovendien bouwde hij achtergrond houdt, een passende hulde
een kapelanie, en zorgde voor het on- te brengen en openlijk zijn dankbaarderhoud van een medehelper, waarna heid te betuigen.
in 1924 de eerste kapelaan in Bom werd
Ter herinnering aan dit priesterjubiaangesteld.
leum van pastoor Grispen, zijn gelden
In December 1927 werd hij benoemd ingezameld voor een monumentaal H.
tot pastoor van de omvangrijke paro- Hartbeeld, dat vervaardigd wordt door
chie van den H. Remigius te Simpel- den kunstenaar Ch. Vos te Maastricht
veld.
en dat zal opgericht worden op het geVeel en vruchtbaar heeft pastoor meenteplein aan de Stampstraat.
Crispen in Simpelveld gewerkt, vooral
Moge pastoor Grispen nog vele jaren
als bouwpastoor. 'In den kerktoren de ijverige goede zielenherder blijven van
bracht hij een fraai uurwerk aan.
de parochie Simpelveld.
De jeugd had zijn bijzondere zorg.
Dat is de vurige wensch en de InniVoor de jongens stichtte hij een ruim, ge bede van al zijn dankbare parochiagoed ingericht en aangekleed patronaat. nen.
Voor de meisjes liet hij de oude kapelanie ombouwen tot een prachtig K.J.V.huis.
gingen
Zijn belangstelling en steun
ook uit naar de sociale vereenigingen.
De vak- en standsorganisaties verschafHELMONDSCHE VEEMARKT
te hij een onderdak in een behoorlijk
AFGESCHAFT.
vereenigingsgebouw, waarvan een gedeelte nog kon ingericht worden tot
Bij besluit van 20 Maart hebben Ged. Staconsultatiebureau, en een ander lokaal
kon beschikbaar gesteld worden voor de ten van N. Brabant het besluit van den
avondteekenschool, twee nuttige instel- Helmondschen gemeenteraad tot opheffing
lingen. Nog bouwde pastoor Grispen een der wekelijksche veemarkt (met uitzondering
nieuwe kapelanie en restaureerde en van biggen) goedgekeurd. Hiermede verdwijnt een eeuwenoude markt.
verfraaide hij de pastorie.
De toeneming der bevolking maakte
BISSCHOP VAN DEN BOSCH OP
de aanstelling van een tweedHi kapeBEZOEK BIJ B. EN W.
laan noodzakelijk. Pastoor Grispen zorgde voor 'n tweede kapelanie.
Woensdag -heeft Z. H. Exc. Mgr. A. F.
De kroon op zijn werk zette pastoor
Grispen door de restauratie en vergroo- Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch he;
gemeentebestuur een tegenbezoek gebracht
ting van de parochiekerk. Met deze onderneming heeft hij zich in Simpelveld op het felicitatiebezoek, onlangs door het
een monument gesticht, want de kerk, gemeentebestuur aan Z. H. Exc. gebracht bil
door hem gebouwd, is geworden een van gelegenheid van de viering van diens zilvede mooiste Godshuizen in Zuid-Lim- ren bisschopsjubileum. De burgemeester
burg. Nadien heeft hij niets nagelaten heeft bij deze gelegenheid den grijzen kerkom de kerk in- en uitwendig te versie- vorst verzocht, in het Liber Aureus als eereren, zoodat zij thans de bewondering burger zijn handteekening te stellen onder
wekt van iederen vreemdeling. Pastoor het daarin door de kunstzinnige hand van
Grispen was echter niet alleen bouw- dhr. J A. M. Mosmans, archivaris der St.
pastoor, op de eerste plaats bleef hij Jans Basiliek, geteekend bisschoppelijk wazielzorger. Jarenlang was hij de ijve- pen.
rige directeur van de Meisjescongregatie. Op zijn initiatief werd opgericht een
bloeiende H. Familie voor mannen. Door
zijn toedoen werden in 1938 gedurende
7 weken parochieretraites gehouden en
steeds heeft hij geijverd voor de veelvuldige H. Communie. Aan pastoor GrisHerzogenrath.
pen is het te danken, dat het godsdienstig leven bloeit in de parochie. Ook de De aarde opent zich.
In het gehucht
armen en noodlijdenden mochten steeds Maubach, gemeente Herzogenratlh, had plothet meeleven en den steun van pas- seling een aar-d-instorting plaats. Er ontstond
toor Grispen ondervinden. Naast de vele een trechter van naar schatting 100 meter
aalmoezen in alle stilte door hem uit- diep en 10 'meter doorsnede. In de 18de eeuw
gereikt, maakte hij een meer georgani- weiden ter plaatse steenkolen gedolven. Onseerde armenzorg mogelijk door de op- gelukken hadden niet plaats en maatregelen
richting van een St. Vincentiusvereeni- werden getroffen ter voorkoming vam ongeging. Met groote voldoening mag pas- lukken.

UIT OOST-BRABANT

OVER DE GRENZEN

—

2Y

15 HOOFDPRIJZEN
1500 andere prijzen

Nationale Paaschloterij 1940

Iten

bate van het Katholiek Comité van actie
„Voor God" en van de R. K. Centrale „Voor Onze
Gemobiliseerden" (V. O. G.)
Goedgekeurd bij Min. Besl. van 27 Jan. '40, 2e afd. No.

■_■___■

1158 en 18 Maart '40, 2e afd. A. No. 1138.

Zooals reeds gemeld is wegens de groote deelname een

!|p

TWEEDE PRIJZENSERIE

uitgeloofd, geheel gelijk aan de eerste se<ie, als
vermeld op de lotkaarten.
Öe TREKKINGEN worden gehouden te HEEMSTEDE
ten overstaan van Notaris G. F. M. Roozen en wel op :

1940 trekking van lotnummers ingezonden
vóór of op 13 Maart,
16 MEI 1940 trekking van lotnummers ingezonden
nè. 13 Maart.
Alle kaarten, die op 3 Maart buiten aan de kerken zijn
uitgereikt of later zijn ontvangen blijven geldig !
**ZEND SPOEDIG UW KAART IN.
Lotkaarten zijn nog tot beperkt aantal gratis en franco
verkrygbaar POSTBUS Z, HEEMSTEDE.
10 APRIL

-
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ROYAL THEATER
= HEERLEN =====
PRESENTEERT VANAF HEDEN

Presenteert heden Vrijdag de Nederlandsche
't GROOTSTE, romantische
avonturenverhaal van alle tijden 1 !

HET BESTE PROGRAMMA VAN 'T JAAR

Première van

ALS EERSTE HOOFDFILM :

,--■

I ROMANTIEK IN |_____b| ENORME
HET OERWOUD

ACTIE I
SPANNING!
EN

|—|

Mé&

m
m
0

Fox-film
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___tt**i
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Naar de bekende roman
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RENE DELTGEN
HERM- SPEELMANS
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HETEPS DOPTU

van EJsa Mexwell.

—**■■■*-«—-—

ELSA ZEGT:
Trouw met een kassier, die
gaan er nog wel eens voor goed
van door !

A^LmmmS

I
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*mm*- ■

IN DE HOOFDROLLEN:

CARY COOPER als Beau Geste.

VERDER :

RAY MILLAND en ROBERT
PRESTON,
drie sterren in hun allergrootste
creatie, drie broers die hun eer stelden boven

hun leven.

Een romantisch heldendicht van het legioen
der gedoemden. Geschreven met vuur en bloed.
Ondragelijke spanning.
Daverende actie.
Duizend emoties.
Een film die U nimmer vergeten kunt.

—
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MAASTRICHT

I

PRESENTEERT : een zeer bijzonder
Fransch filmwerk van den wereldbekenden Duitschen regisseur „G. W.
PABST", thans in Frankrijk werkzaam.

jl

ni AMirir

MTlI

4 mÊL
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ELSA ZEGT:
Natuurlyk is Elsa Mexwell een praatjesmaakster,
maar zij is de dol-amusante hoofdpersoon uit
de film HOTEL VOOR VROUWEN, WAARMEE
ül_ UUR ENORM VEEL PLEZIER ZULT BELEVEN !
ATTENTIE!
ATTENTIE!
Er bestaat een enorme belangstelling voor dit
kolossale programma. Wij verzoeken U beleefd
doch dringend de Zondagmiddagvoorstelling te
bezoeken.

&LAVIN

MET DE BEELDSCHOONE FRANCAISE

fl^P%sV*^rß^
MW**u(( HnVjll (iiii b_K»

VIVIANE ROMANCE
Andere zeden.

S-~~J 'jfjaKKjj^M.*****'**^^^

—

Andere gebruiken.

Andere entourage.

DE MEEST BOETENDE !

2e. DE MEEST SPANNENDE !
DE MEEST SENSATIONEELE FILM !

LONDEN
DONKER
afspelende
in het hedendaagsche Londen.
geen
seconde 1051aat.....
Een film.die U
EMLYN WILLIAMS - ANNA KONSTAM
vertolken op eminente wijze de hoofdrollen in deze mysterieuze Warner Bros film.

aanvang der -voorstelling om 1.30 uur.
Van 1.30 uur tot 2.30 uur prijzen vanaf 20 et.
Zondag

S DE REGEN

JL# <Ak %& Eïê
Al
*
i—ms=-_zr bii

ELSA ZEGT:
Mag je van je man iets
Kies dan een lijfrente, daar heb
je het meeste plezier van.

ALS 2e HOOFDFILM:

—■^^■■■■■■w-~*~««~~~-,l

Sm***mmmmm

ELSA ZEGT:
Voor mannen richt men standbeelden op. In brons zijn ze
niemand meer tot last.

Een sensaliewerk uit de superklasse!

12.75 ,

WAT ZEGT ELSA?

_Bta—w.

-w __________.^^____*

_W f^Ê___f 9 _F^&'- ______§'"
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VELE ANDERE VROUWEN.

"

_^L^_^_^^Vi __^_______r

-

DAT KAN ALLEEN

In de hoofdrollen : ANN SOTHERN, LENDA
DARNELL, JAMES ELLESON, JEAN ROGERS,
ELSA MEXWELL zelf, EïNN BARI EN NOG

/

VOOR lEDERE BEURS
16.75
24.75
19.75

-

28.75

HOTEL
VOOR
VROUWEN

\*sh,
____\

BIRGEL
MtVÜêatUVZ.
HOPPE

____^g_m_______W^

*""-"

ALS 2de HOOPDNUMMER:
Een charmante comedie der 20 th. Century

ÏB^ Paromouni

v

EEN DENDERENDE AVONTURENFILM I

rm

'

DEMI-SAISON OF REGENJAS

TEUFOO^I42OO

HEERLEN

GEBR^VANBERGEN

.

NU EEN WATERDICHTE

KWAM

8687

VERWACHT :

HET LEVEN BEGINT

- DE DUIVEL DER JUNGLE
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EEN SCHITTEREND FILMWERK

HB—i mmmWam^*9^
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ROXY

Met alle sterren uit de film:
„MEISJES ACHTER TRALIES"

__a

"

VOOR ONZE LEZERS

Het aangrijpende drama van een jong meisje dai
't slachtoffer werd van 'n gewetenlooze Don-|uan

Corine Luchaire

—

I——J——J——_*_—_—_—_M__-_______EB_____B______________________________i-_—————MM—W—--

Anny Duceaux

Roger Duchesne

DEZE WEEK:

VANAF HEDEN TOT EN MET MAANDAG 1 APRIL 1940:
10. HANS SÖHNKER, RENé DELTGEN, WINNIE MARKUS
e. v.a. in het nieuw Duitsch filmwerk der UFA:

Geef mij m'n
kind terug!

(DE TWEE ZUSTERS KLEH)
Een film die het publiek in het hart zal grijpen,
omdat men daarin het leven zelf kan beluisteren!

r—

In ons Bijprogramma o.a.

DE WIENER

1

SKNGERKNABENJ

_*___^
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W
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_K___

4

____

_____*
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TOONEEL met WILLEM GOOSSENS in zijn grootsche
creatie' als „Pater Karl" en ROOSJE KÖHLER als

de moeder.

mmèmm
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OOIT VERTOOND I

EEN ENORM SPANNENDE EN SENSATIONEELE
STERKE SPEELFILM ZICH AFSPELEND IN FRANKRIIKS VEELBESPROKEN VESTINGSWERKEN!

SPIONNAGE

Ben opwindende geschiedenis van bitteren stryd om gouden
a11e...... en om de liefde van een jonge vrouw! Grootsche
8633
opnamen. Pittige avonturen !

IN DE

MAGINOT-LINIE
VICTOR FRANCEN - VERA KORENE

20. ALS HOOFDN. HKT GRANDIOOS FRANSCH MEESTERWERK

MEESLEEPENDE AVONTUREN IN EN
INTERESSANTE ONTHULLINGEN over
DE ONNEEMBARE MAGINOT-LINIE
ACTUEELE SENSATIE I STERKE SPANNING I

'#.»*'__wMM* J_y
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HANS
ALBERS
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POPULAIRE PRIJZEN 40-50-65 CENT

ZONDAG TOT 3 UUR PRIJZEN vanaf 20 cl/

.

s Spekholzerheide

Hollandia.
\
April:
j

Zaterdag 30 Maart, Zondag 31 Maart, Maandag 1
EDWARD RÓBINSON l
BETTE DAVIS
HUMPHREY BOGART

—

KID GALAHAD

20. FBANCIS LEDERER en FRANCES DRAKE in de spannende
detective-film:

(DE SCHRIK DER ONDERWERELD)
Rijk aan actie.
Romantiek.
Sensatie- I
2e. MAGDA SCHNEIDER ALBERT MATTBRSTOCK

De valsche
kroon juweelen

VOORLOOPIG
KOSTELOOS
Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te
Maastricht, dd. 28 Maart
1940, is in staat van
faillissement verklaard
H. D. VAN DER LAAN,
restaurateur,
wonende
aan de Akerstraat no. 186
te Hoensbroek, met benoeming van den E. A.
Heer Dr. Petit tot Rech-

WEKKENDE

ENORM PAKKEND!

’

WIE HEEFT

— —
MADELEINE GEKUST

DIE
(WAS

PAUL KEMP
2e

-

MUSTERGATTIN

I

'

8671

-^f i-Vbonneert U op het
Nieuwe Modeblad.

372. Rob hoort rondom zich een geritsel in de
dichte begroeiing; hij neemt een sprong, maar
ziet daarbij het touw niet, dat over het pad is
gespannen. Het volgende ogenblik hebben de
helpers van Nagi Dass «_»«r.%*- *«fc£H__eri

-

j

DE WET DER WILDERNIS

-

J

Spannende 3-weeksche seriefilm met Bob dister R«x
het wonderpaard en de beroemde wolfshond Rin-tin-tin- !

8655

—

373. Met een kreet van teleurstelling valt de
jongen in zijn volle lengte voorover en vóór
hij overeind kan komen, springen de inboorlingen op hem af en werpen zich op hem.
Tegelijk binden rappe handen de armen yan
Jongen op den —tg.

*»

-\

IK MAAR NOOIT GETROUWD)
KaTHE VON NAGY. Schaterlachen!!

*

_j.

ter-Commissaris en.van

ondergeteekende tot curator.
De curator:
Mr. U. POSTMA.
Hoensbroek, 28 Maart '40
Kouvenderstraat 218.

J

?

Een charmante geestige Ufa-film.
HEDEN VRIJDAG 29 MAART DINSDAG 2 APRIL

■

INZUNFORMIDA BEL E INDRUK.

AVONTURENFILMWERK

ADEMBENEMENDIj

—

"

HET BIECHTGEHEIM
de vreeselijke stryd van een geestelijke tusschen zyn
eigen kinder- en broederliefde
een stryd die ondanks de smeekbeden van de oude blinde moeder, en
gryzen vader, eindigt in het kennen van zijn priesterplicht, de geheimhouding van de biecht.
Speciaal aanbevolen door PATER HERMANS van de
Maasbode en de geheele Kath. Pers.
Onze lezers genieten een groote reductie op de toegangsprijzen en betaien op vertoon van deze annonce slechts
50 et. per plaats rechtgevende bü de rang van 0.90,
75 et. per plaats rechtgevende bij de rang van . 1.20.
OVERAL STAMPVOLLE ZALEN.
Kaartverkoop en plaatsbespreking dagelijks vanaf Dinsdag
2 April van 12—3' uur.
8625

Een grootsch romantisch filmwerk, van onuitwischbare emoties, adembenemende actie, kernachtige tegenstellingen en van dramatische, imponeerende kracht.
Nimmer zag U zoon ontroerende geschiedenis van
twee verstootén kinderen. Dit is een film, die U in het hart grijpt en Zeldzaam spannend, romantisch avonturenverhaal, vol verwikkelingen en met een verrassende ontknooping.
die U nimmer vergeet.
»
TOEGANG VANAF 18 JAAR.
PLAATSBESPR. AANBEVOLEN.
TOEGANG VANAF 18 JAAR.

-————-———-—-——
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De twee straatjongens
van Parijs

MET IN DE HOOFDROLLEN

GEHEIM

Moet hij spreken?
Moet 'n onschuldige sterven ?
HET BIECHTGEHEIM
Spel van plicht en opoffering door DIRK JANSE, opgevoerd door het GROOT NEDERLANDSCH VOLKS-

'T ACTUEELSTE FILMWERK'

VERDER:

s'echts 2 opvoeringen:
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Brengt U vanaf Vrijdag
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374. Met een doek voor den mond en stevig
geboeid wordt hij rechtop gezet tegen een
groten boom, die terzijde van het bospad
staat. Snel klimmen een paar van de inboorlingen daarin en dan wordt Rob aan een

wraaj?..tan.

naar bweti

getrokken.

