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CATASTROPHE?

De verdedigingsstrijd der Katholieken
in Mexico.

DE UZEREN

GREEP VAN DE

BOYCOT.

_

*o?er

Veensche „Reichspost" publiceert een uitbericht uit idexieo, gelijk U.X.A. ons uit
llta nie.üt, waann worm vastgesteld, dal dö
(t. bl;.
der L ga ter verdediging der
vr ,Ul e
jJueid, georganiseerde verbruiKersaialung
rieiten, belastingkantoren, handelshuizen en
8

4

„jj^'Y'hanken

ais

in een stalen greep

omklemt.

woelig blijkt, dat met de een of andert kleine

'ly niaar het geheele Mexicaansche volk strijd
legell de regeering-Calles
Ondanks het
persvrijheid
beotJtóertloos
onderdrukken
der
ïint
tooua-angeve_de couranten zich tegen het
cii de le_eering te wenden.
Teekenend
Voor res
toestand m Mexico ia de beweging one de«
Tam eic°Jeugd. De studenten der universiteit in
hebben een manifest uitgegeven, waar
lu °!f Verklaren,
zich aan te siuiten bij de natiol,aigJ
ter
verdediging
der vrijheid op reli-8lQn<i gebied en
waarbij zij de afschaffing der
dwin
eischen.
begint het te gisten. Op den
Provincie
'cestri der onafhankelijkheidsverklaring
van
ij
deelen
van
het
heeft
men
verschillende
Utiri youwkleedingingedragen als uiterlijk teeken
*00.
Haat 6n dood der vriJneid- in verschillende
Vlnden andermaal oniusten piaata,
Wa_
ton Ibi) zoowel de politie als de regeeringstroeverjaagd.
WrÜen
°ericht
het blad : Tijdens het feest van
St \rT
lchaeli_
verzamelden
zich groote troepen
n
en
de
op
punten in de buurt
mannen
vier
van R
IJiedra, in Rarajas
Jani0
Corral
de
in
Haci» 1011
>
in Rumato en te Palo Verde. Hun
tea r '
circa tweeduizend man, de mee»ner
waren U> paard. _ij trokken naar
ï'eaia
en verjoegen daar de politie en de reBe.r,
waarbij ze door de bevolking
iaei cii
d&aru at'^ien ontvangen werden. Ze stelden
öie eii r aUe gevangenen 111 vrijueid, maakten zich
van alle wapens, van de ammunitie en
Van (}: Paa
J'den der regeeringstroepen en trokken
Zich 1
terug in het gebergte van St. Oredix>P
«orio
iB !ol'len schansten, die jaren Wilar ze Zlcil onafhankelijkheidsoorlog
waëe'eaen
in
den
ren
La
Piedad,
van
troepen
yj. 4 Sebouwd. Nieuwe
iUato en andere steden van den bonds«ta
¥'cnoa-can, vereenigden zich met de opdie nu, na versterking ontvangen
<e h in611Sen,
een mva! in ezen bondsstaat deden,
Ij.T^dJ iü de bruggen verbrauddeu en ue BpoorjVien vernielden ten einde op deze wijze de stad
j" exico van den staat Colima en van groote dccder naburige bondsstaten af te snijden. Ook
0 La Piedad werden de
regeeringstroepen spoeoverweldigd en moesten ze hunne wapens
dig paarden
aan de insurgenten uitleveren. Ongeveer gelijke gebeurtenissen vonden
in Durango
a ats. Reeds heeft men de militaire macht van
wee staten opgeroepen ter onderdrukking der
Terwijl eene strenge censuur alle beenten over de gebeurtenissen tracht te onderwordt toch toegegeven, dat een cavalej,.
tfen
de insurgenten en de bondstroe P°n
plaats
gevonden
heelt, waarbij de laat8t Qa
ge w een gevecht van drie uur lang teruggesiaj,n erden. Het einde van den strijd is nog niet
Jlen voegde hier aan toe, dat de Kathoin
Mexico geen groote verwachtingen van
ciit
hebben, daar zij alle onwettehjke
dclelen
afkeuren.
De gebeurtenissen wijzen
pl'
er
r büjkbaar op, dat Mexico voor eene
riio,
eu *'e catastrophe staat.
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Een verklaring ven het Episcopaat.
C0 2 Novemßer.

—

Het
(Reuter).
Episcopaat heeft een verdat
? gepubliceerd, waarin het ontkent
liet ePiscopaat
ooit machtiging heeft gegeven tot
0
Mexico. Men beschouwt deze verklaHn
i jJf .als een antwoord on een regeenngscommu'-> dat, wijzende op ds vernietiging van een
fanatici in den staat Durango Zate.d Hg'bende
beweert
dat de regeer'ng het bewijs beeft,
dat door het episcopaat
een revolutie wordt gc-
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SET HUWELIJK

VAN DEN BELGISCHEN PRINS LEOPOLD.

De geestelijkheid toch afzijdig?

k had, hedenmorgen een gesprek met mgr.
wordt u.t
hV ard, deken van Sint Goedele a.lduszeide.
dat
geseind aan het Hbl. Deze
,
hubij
de
lv Seen m ia za gecelebreerd worden
in de
S r} 1JksPleclrtigheid van prins Leopold,
van
Mccheaartsbisschop
Goedele kork. De
g'.,zal een toespraak houden. Op een door mij
vraa § antwoordd/e mgr. Evrard, dat
na
iet
denkt,
dat d 0 andere b.sschoppen aanV-L
zul;en
zijn.
Op mijn antwoord, dat het
Rt a_t
ad
de aanwezigheid heeft aann°chtans
Rfkn dlgdzeide m ST- Kvrard. da.t hij dit W st,
doch
cere m hii bleef bij zijn verklaring; de gans.che
°nie zal een half uur duren
lr v

e/^ssel

,
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MODDERREGEN IN ZUID-FRANKRIJK.

een 8.T.A.-telegram u.it Perpignan meldt
a.daar en in de omgev.ng hevige onweders
,JCI- Te Cerbêre viel gedurende een paar nne;-n rookachtige hevige modierregen, nadat
e
dSe koperkleurige wolken waren gezien.
j
öe
groote vlakte van Ampurda.n, even over
Üe p
Wransch—Spaansche grens, ia ook modderhevige aardschok
ai1 gevallen, terwijl een vrij

heb,"Sll
tr È

-1

gevoeld.

DOODELIJKAUTO-ONGELUK.
oen auto, waarin 3 persowaren, over den kop geslagen.
n Sezeten
e drie inzittenden vonden den dood.

Maagdenburg

is

DE ROEMEENSCH-HONGAARSCHE
PERSONEELS UNIE.
meldt ons U. T. A.
mededeelingen der „Pesti Naplo" uit
*te irjst wordt de quaestie der wenschelijkheid
Bogj,/64. sluiten eener persons besproken.
De
'; 9rdë en Hongarije daar druk
*rester correspondent van het blad wendde
111 opheldering tot minister Graza van Ze"oedapest
„ V oi■Rens

i
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ij^jj

BELGISCH-NED.

MEXICO VOOR EEN

NIEUWE

_—e_mii i

venburgen, die het volgende mededeelde. In prin- HET
VERDRAG.
cipe was ik steeds oor eene vriendschap tusschen
Roemenië en Hongarije. Indien deze vriendschap
bevorderd zou kunnen worden door de gedachte
aan een gemeenschappelijken vorst, dan ben Ik Voortzetting van de behandeling in onze
daar zonder twijfel voor. Als practisch politicus
Tweede Kamer.
zie ik echter de moeilijkheden, die nog overwonnen moeten worden, aleer dit probleem is opgo
lost. In de eerste plaats moeten beide volkeren
trachten hunne interne aangelegenheden te orde DONDERDAG DE MINISTER AAN HET
nen en eerst dan, wanneer daar zoo wel als hier
heerschea
WOORD.
volkomen geconsolideerde toestanden
en bij de breede massa des v011.3 de gedachte aan
een gemeenschappelijken v( rat zich baan breekt,
kan er sprake van zijn, dat deze gedachte verwexxx We hebben gisteren zonder eenige kantzenlijkt wordt.
we onderstellen, dat ons standpunt
teekening
het betoog
in deze genoegzaam bekend is
weergegeven, dat „uit parlementairen kring"
OM HET LEVEN VAN MUSSOLINI. aan het Centrum geschrev werd ten gunste
van het ontwerp-tractaat met BalgiëDen aandachtigen lezer
zal ongetwijfeld de
De duce is onverschrokken.
getroffen hebben,
waarmede de
slotpassage
schrijver o.i. deerlijk zijn doel voorbij gesclioten
is. Laten we ze even in herinnering brengen.
DE DADER.
Zich richtende tegen de
onzes erachtens veelal
betoogen der overtuigde tegenklemmende
standers van het tractaat, berluit de schrijver
Het B.T.A. meldt nog omtrent Zamponl, flen in
het Ctr.-.
jeugdigen bedrijver van den aanslag op Mussofascistische
lini, dat deze deel uitmaakte van de
Allerlei bepalingen worden met klem tegen
jeugdorganisatie, doch later daaruit verwijderd
belang uitgelegd, om aan te toonen, hoe
ons
werd. Zijn vader behoorde eertijds tot anarchishet tractaat is. Maar men ververderfelijk
kringen.
tische
geet, dat hier gebeuren zal. gelijk het voorheen gebeurd is, dat België zich later op deze
„Niets kan mij overkomen vóór dat ik mijn
uitspraken van Nederlanders zal kunnen beForli
voltooid
heeft
Mussolini
uit
heb",
werk
roepen, om aan het tractcat d^i voor ons
getelegrafeerd aan den afgevaardigde Aprenati-;
land meest nadeeligen uitleg te geven. De
leider der fascisten te Bologna.
tegenstanders hebben steeds verzuimd
felle
aanslag
bestaat
hier
dat
de
weinig
twijfel,
Er
rekening
er
mede te houden, dat de mogeBologna
politieke
tegeïnspireerd was door
te
lijkheid bestaat, dat het tractaat wordt aangenstanders. Dezelfde personen, Öie eerst een
genomen. En dan zijn zij t, die in de kaart
verdwaasde vrouw gebruikten, hebben thans 'n
België hebben gespeeld^ ten nadeele van
van
aanslag
te
knaap
gekozen
vijftienjarigen
om den
ons land.
plegen. De jonge Anteo ,_umponi, die onmiddellijk na den aanslag gedood werd, kreeg _4 mesHet wil ons toeschijnen, dat een voorstander
steken.
van het verdrag hiermee zei? het onherroepelijk
De fascistische afgevaardigden eischen de onmiddelliike bijeenroeping van het parlement, veroordeeld heeft.
ten einde de doodstraf weder in ts voeren.
En wel in duhbelen zin.
Mussolini is naar Rome teruggekeerd ten einWanneer men een contract wil sluiten moet
de de feestelijkheden on & November bij te women er geen aanvaarden, v/aarvan bij voorbaat
nen. Buitengewone voorzorgsmaatregelen worgenomen
om een nieuwen aansla<r te voorvaststaat, dat het voor meerdefen uitleg, casu
den
komen. De dagbladen publiceeren artikelen onquo in voor het eigen belang zeer ongunstigen
der het hoofd : „Aanslagen on het leven van den zin,
vatbaar is.
Dure moeten absoluut onmogelijk gemaakt worVoorts
: wanneer men met iemand een overeenden".
geweigerd
zijn
Mussolini heeft
komst wil aangaan, wiens goede trouw- omtrent
af te zien van
voornemen om op 4 November in het openbaar die uitlegging bij voorbaat ljwijielachtig is
te verschijnen.
en dit onderstelt de schrijver fn ondubbelzinnige
bewoordingen
dan doei
ter, met -i
dergelijke wederpartij
el geen overeenkomst aan te gaan.
DE AMBTENARENSTAAT
Als er, gelijk in het Ctr. geschreven wordt, moOOSTENRIJK.
gelijkheid bestaat dat, door aanneming van het
tractaat onder de gegeven omstandigheden, er
„in de kaart van België (wordt) gespeeld ten naDe openbare ruif.
deele van ons land", dan zal, indien deze eventualiteit verwezenlijkt zou worden,
de verantNaar aanleiding van de door den Minister van woordelijkheid hiervoor niet rusten op degenen,
Financiën in de Nationale Vergadering gedane die er tegen waarschuwden, gelijk met een drogmededeelingen over het aantal ambtenaren in Oos
tenrijk, publiceeren de bladen berekeningen vol- rede in het aangehaalde citaat wordt beweerd,
maar op hen, die zulks voorziende, niettemin
gens welke het t-antal staatsambtenaren en gepensionneerden 350.000 bedraagt, terwijl het aanhunne stem aan de totstandkoming daarvan gatal overige ambt aren, pensioen betrekkenden, ven.
werkloozen, enz., 400.000 bedraagt. Oostenrijk
moet dus "'50.000 aatsburgers uit openbare gelDinsdagmiddag 1 uur is de Tweede Kamer voort
den bekostigen. Rekent men p_r hoofd en per amb
ten aar een familie aanhang van anderhalf hoofd, gegaan met de behandeling vau het Belg.-Ned.
dan komt me tot een getal van 1.830.000 perso- verdrag.
nen. De andere s aatsburgers dio in Oostenrijk
'De VOORZITTER kondigde als zijn voornemen
nog wonen en een beroep uitoefenen worden ge- aan, om, indien heden alle leden, die in eersten
schat op 1.850.000. Men kan dus zeggen, dat iede termijn zull.n spreken, het woord niet gevoerd
re niet in staatsdienst werkende arbeider behalve hebben, de vergadering hedenavond te doen voortvoor zijn eigen familie nog voor een persoon te zetten, zoodat de Minister Donderdag bij den aanzorgen heeft, die dus hetzij direct, hetzij indirect vang der vergadering aan het woord kan komen
bekostigd wordt uit openbare gelden.
Dinsdag was eerste spreker dhr. Tilanus (C.H.).
die, over het veiligheidsvraagstuk 'sprak en zich
tegen het verdrag uitsprak.
DE 8-URENDAG IN DUITSCHLAND.
Daarop volgde mgr. Nolens, die de eerste verdeDe Duitsche patroonsbondeiy richtten tot d_ diging van het verdrag leverde. (Zie 3e pag van
F
rijksregeering en de polit.eke partijen het verzoek dit biad).
geen gehoor te geven aan het drijven van de vakbonden naar een wet tot verplichstelling van den
De besprekingen van Francqui.
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achtuurswerkdag.

DE SPOORWEGAANSLAG BIJ LEIFERDE.—
De belooningen ten bedrage.van 25.000 en 2WQ
mark, uitgeloofd resp. door do spoorweg-direct,,
Hannover en door den regeeringa-president voor
het aanbrengen van de daders van den spoorwegaanslag bij Leiferde, zijn toegekend aan de heeren
Schroeder en Windmann uit Schoettm.ar, die d e
aangifte hebben gedaan. Zij ontvangen ieder de
helft der genoemde bedragen.
-EEN BRUTALE OPLICHTER.
Naar uit Straatsburg wordt gemald, moest
voor het hof van gezworenen van het departement beneden-Rijn een rijke landbouwer, Rufilmann geheeten, verschijnen wegens het toebrengen van lichamelijk letsel aan zijn vader.
Een onbekende vervoegde zich bij de vrouwvan den beklaagde en deelde haar mede, dat de
rechter van instructie bereid was, haar echtgenoot in voorloopige vrijheid te stellen tegen een
borgstelling van SÜOO francs, welk bedrag dienzelfden dag nog in het kab'net van den magistraat betaald moest worden.
De vrouw verscheen, in gezelschap van haar
zuster, op het afgesproken uur in de couToirs
van het paleis van justitie met de gevraagd*
som bij zich.
De man in kwestie kwam uit één der bureaulokalen van het gebouw en nam de 5000 frs. in
ontvangst. Daarna verdween hij met de mededeelintf dat hij de formaliteiten voor de vrijlating
van Ruhlmann ging verrichten.
Toen madame Ruhlmann den rechter van instructie eindelijk te spreken kreeg, vernam zij,
dat zij was opgelicht.

D/a „N.R.Ct." schreef Maandagavond : „Wij
kunnen niet gelooven, dat. minister Francqui en
dr. Schacht, de president van .de Duitsche Rijksbank, het over zich zouden kunnen verkrijgen te
loochenen, dat besprekingen van groote beteekenis over Eupen en Malmedy tusschen hen hebben
paats gehad en dat bij die gelegenheid de mogelijkheid van een stelselmatige begunstiging van
de haven van Antwerpen door den heer Francqui
geopperd is : iets waaromtrent wij volstrekte zekerheid hebben".
Uit Brussel wordt aan de „Msb." gemeld :
„Naar ik verneem, wordt bier de aanleiding
tot. het bericht van de N. R- Ct. inzake EupenMalmédy en bevoordeeling van Antwerpen gezocht in een onderhoud dat Francqui een viertal
jaren geleden te Berlijn met Duitsche autoriteiten
heeft gehad en waarbij men hem uitlatingen in
den mond heeft gelegd, die hij zou hebben uttge
sproken.

Verder was Francqui ginds niet als minister
maar als financieel gedelegeerde van de
ring-ïheunis, om er in veroand met de terugna
me door het Reich van de in België gebleven marken te spreken over de Belgische tegenprestaties
bij het regelen der sequestiezaken.
„Daarbij werd met over de kwestie Eunen \Tal
F
médy gesproken"
Dit bericht klopt niet met de lezing van d N
e
R. Ct.'", die beweert, dat de bedoelde besprekingen na de onderteekening van het verdra"- dus
na 5 April 1923, hebben plaats gehad De' heer
Francqui is echter pas een jaar na de onderteekening van het verdrag minister geworden.

recee'

EEN DRUK GESPREK.
Te Erica is dhr. K. de Graat, d.e in gesprek
langs de rails liep, door een aankomende tram
gegrepen en overreden; beide boenen
-PERUAANSCHE ONDERZEGëR
werden
VERGAAN.
hem afgerfcden; hij is naar het ziekenhuis
te
Gemeld wordt, dat de Peruaansche onderzeeër Hoogeveen vervoerd.
R. I. nabij Newport aan den grond is gsloopen.'
ONBESOHOFT.
Naar verluidt, geldt bet schip als verloren.
In de Vrijdagavond gehouden vergadering van
den Raad van Gorichem trad de communist de
WET EEN MILLSOEN ER VAN DOOR.
heer Nieuwstad zoodanig op, dat de voorzitter
(Tennessee,
V.S.)
heeft een jonge de vergadering moest schorsen. Nadat de vergaTe Memphis
Nieuwstad den
kassier een bedrasr, overeenkomend met 1.160.000 dering waa gesloten, riep de heer
gulden, verduisterd
I voorzitter het woord „fielt" toe, terwijl hij een
glas water naar den burgemeester gooide. GelukDe man is voortvluchtig..
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kig kwam het glas, dat in scherven brak, tegen
de tafel aan.
De burgemeester verwijderde zich even in de
kamer van B. en W. met den inspecteur van
politie, waar ook de heer Nieuws.tad ontboden
werd, en daarna maakte de heer Nieuwstad, in
de Raadszaal teruggekeerd, van de gelegenheid
gebruik om in tegenwoordigheid van de raadsleden en het pupliek, den burgemeester Gaarlandt, zijn excuses aan te bieden en zijn spijt
te betuigen over het voorgevallene.

TWEEDE KAMER.
DE VROEDVROUWENSCHOOL TE HEERLEN.

„MOEDERSCHAPSZORS."
(Van onzen parlementairen verslaggever).

Blijkens het Voorloopig Verslag over het afdeelingsonderzoek der begrooting van Arbeid,
Handel en Nijverheid, is daarbij ook de vraag
gesteld, hoe 't staat met het aantal patiënten,
die beschikbaar zijn voor het onderwijs aan de
Kweekschool voor Vroedvrouwen te HEERLEN.
Eenige leden, die bij de begrootin_r van hc<
vorige jaar den betrekkelijken post hadden bestreden, verklaarden zich bij de toenmaals genomen beslissing te willen neerleggen. Het scheen
hun echter onrechtvaardig toe, dat zoowel in dezen post als in de subsidie aan het tehuis Annette" een steunen van de Moederschapszorg
moet worden gezien, terwijl aan andere stichtingen zooals het Mas-dalena-huis te Zetten, subsidie onthouden wordt.

HEILIGSCHENNIS?
Een brave parochie in opschudding.
Men schrijft uit Eindhoven-,
Zondagmorgen betrad de zeereerw. pastoor van
het genade-oord Meerveldhoven den kansel en
.prak zijn parochianen in beide H.H. Missen op
indrukwekkende wijze toe over droevige feiten,
welke daar in de atgeloopen drie dagen waren
voorgevallen, maar die tot dan toe geheim gehouden waren. Het ia heden een dag van jubel en vreugde over het feest van 's Heeren
maar
Koningschap, zeide de gewijde spreker,
voor hem en de parocHie waren 't dagen van
droefenis. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag waren er door parochianen in het kerkportaal na
de H. Mis van 7 uur hor.ties gevonden, waarbij
op die van Donderdag een godslastering
geschreven stond. Ondanks
alle waakzaamheid,
had het feit zich Vrijdag en Zaterdag herhaald.
De geloovigen waren door de mededeelingen zeer
onder den indruk en velen konden hun tranen
niet bedwingen. Zoowel Zondag onder bet lof
als, op Allerheiligen na de Hoogmis en onder
het lof is op plechtige wijze Eerherstel gebracht.
Men heeft niet de minste vermoedens op den
schuldige. Het schijnt niet
uitgesloten,
dat
iemand van buiten het kerkportaal binnengekomen is, om daar de hosties neer te leggen, temeer wijl op de eene hostie van
Dono>erdag
creachreven was. Ook is het mogelijk. da<t
de
hosties niet geconsacreerd zijn, Zooals gezegd,
men tast volkomen in het. dirster De indruk in
de parochie en daarbuiten ia groot.

EEN MONNIK IN AMSTERDAM.
meniste

getroefd.
Een lezer deelt ons m^de :

Een

Op het .Haarlemmerplein te Amsterdam stond
een capucjjn in zijn bruin habijt, koord om en op
bloote voeten in sandalen te wachten op de tram
die hem zou brengen bij zijn Orde-broeders. Spoe
dig vormde zich een nieuwsgierige menigte om
den eenvoudiger! monnik. Van nature reeds zijn
de Amsterdammers erg nieuwsgierig ; geen wou
der dus, dat de menigte aangroeide om een man
in zoon kieedij, door de meeste Amsterdammers
nog nooit gezien. Na een poos den monnik te heb
ben aangegaapt, begonnen de tongen los te komen, de een zei dit, een ande.- dat. Aan bespotting
en lage uitdrukkingen ontbra' het niet. Bij dien
hoop nieuwsgierigen stond ook een stoere werk
man, de handen in de zakken, dat gedoe af te
zien. Toen het gespot lang genoeg geduurd had,
riep hij met een ,jordaan"-stem als een sirene
„Wat is dat voor een keirei, een sociaol Demo
craot ?"
Een honend gelach steeg op
Een der aanwezigen (wellicht van huis uit Ka
tholiek) nam het woord " „Een sosjiaol Democraot 1 Keirei, bi-je gèk, weit jai niet wat een sociaol Deinocraot is 1 Da's soo'n leiglauper uit de
Tichelstraot".
0, zei de werkman, is ter dat soo cm, nau die
ken ik goed. Ik w-it dat er daor hiel wat bij zijn
dit 't in de weireld heil wat beiter hadde gehad i
Da saan manne van hauge komai, die vraawmig
arm geworde saan. 'n Sociaol
l.Bai die
mot je komme 1 As arme uuvels saan „u in de pa*
tai gekomme, eu uow binne se raak. .Se leive as
God in Erankraak Lao-je niet beiaotaofele, uain
blaase, iaot die man in-rust. Vraahaad
haad ["
Geen woord werd er meer gezegd, langzaam
dropen ze af en de monnik sprong op de tram.
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HET BINNENHOF.
Het groote verdrag: een dubbeltje
op z'n kant.
BELANGSTEL INGIN ONZE

DE
KAMER.

Waarover zouden we het deze week andera
kuaüeii nebben dan over het verdrag, het tractaat tusschen Nedena_d on België, v.aaruvei de
Tweede Kamer bezig is zich te beraden of zij er
al of niet haar goeukeuring aan zal verleenen.
Het verdrag staat in het middelpunt _er algemeene belangstelling, is het onderwerp der discussies van politici en politiseerenden. Vooral
onder de politiseerenden zijn er, die precies weten te vertellen, dat het tractaat zal worden
en meer
die met zegoedgekeurd, zijn er
kerheid voorspellen, dat het niet zal worden
goedgekeurd.
Vooralsnog echter lijkt het ons zeer gevaarlijk
om voorspellingen omtrent den uitslag der behandeling te doen. Het gevaar om voor een profeet die brood eet" te worden uitgemaakt is nog
bedenkelijk groot ten aanzien van de al of niet
goedkeuring van het verdrag. Voor het oogenblik is het tractaat nog niet anders, dan een bij
uitstek geschikt object voor weddenschappen omtrent den uitslag. Niemand weet iets met zekerheid. De kansen staan blijkbaar wel zoowat gelijk. Het is een dubbeltje op zn kant.
Daarover dus niet.
We vertellen ditmaal liever iets over de belangstelling welke de behandeling van het goedkeuringswetsontwerp vindt.
En dan merken we dadelijk op, dat de belangstelling van den kant van het publiek, voorzoover
de belangstelling zich uit in verlangen naar een
piaats op de Kamertribunes, niet zoo groot is, als
mocht worden verwacht.
Zeker, de gereserveerde tribune was Vrijdag
vol, en de publieke tribune was ook vol. En niet
alle gegadigden hebben een kaart voor de gereserveerde tribune kunnen machtig worden; niet
alle belangstellenden hebben er plaats kunnen
vinden op de publieke tribune. Maar dat gebeurt
herhaaldelijk; ook bij minder gewichtige aangelegenheden. En het aantal teleurgestelden was
ditmaal zeker niet grooter dan herhaaldelijk op andere dagen het geval is. Van bijzondere belangstelling van den kant van het publiek kan dus
zeker niet worden gesproken.
Grooter was de belangstelling van de zijde der
Kamerleden. Bij den aanvang der vergadering
waren er bijna 80 present. Wat inderdaad niet
overeenkomstig de gewoonte is 1
De naaste betrekkingen der Kamerleden hebben center blijkbaar g«meend, dat de Hoogedelgestrengen het wel alleen af kunnen.
De voorzittersioge, die nogal ruaute biedt, is
een gewild tueviuctitsoord voor lamiiieieden van
Kameneden, ais de gereserveerde tribune geen
ruimte meer heeft, 'loen de loge Vrijdagmiddag
op zn volst was, zaten er echter vier menscfien
in.
Beter bezet waren weer de loges der Hooge
Colleges van Staat en van de Ambtenaren.
Maar wel Heel opvallend was de omstandig,
heid, dat de diplomaten zoo weinig interesse
toonden. De loge voor het corps diplomatique behoefde geen enkel oogenblik aan meer dan drie
diplomaten huisvesting te verleenen. En het meest
zonderlinge daarbij was, dat van de Belgische legaten niemand ook maar een oogenblik zich net
_.en. Dit feit trok nogal de
aandacht
De meeste belangstelling is getoond van den
kant der pers. Van de bezitters van een
vaste
plaats op de perstribune ontbrak
natuurlijk
niemand. _n voor een plaatsje op de door
de welwillende medewerking van den voorzitter voor
deze gelegenheid op de publieke tribune afgeschoten extrxa-perstribune bestond
veel animo
voorz. der Haagsche Journaiistenvereemgin^ De
die
bedoelde plaatsen heeft te vergeven, heeft °'lang
niet aan ahe aanvragen kunnen voldoen,
was net aantal buitenlandsche journalistenook al
buiten verwachting klein (er waren er drie 1}
en ai
moest ook hun alweer de volledige afzijdigheid
ver -eigen opvaliea. _n daar de rechtmatige
bezetting der perstribune ditmaal streng de hand
nouueii aan net weren vau gasten, d,e
veelal
slechts komen uit nieuwsgierigheid, soms op
cntieke momenten beslag leggen op de teiephooucelifcii voor ac journalisten .ver
tr-lmne en altijd hinderlijk zijn op de kippemoop smalle
tribune hennen yersciiemeiie jo_rn_u._._en geen toegang'
kunnen krijgen tot het gebouw.
Ze moeten zich maar troosten
met de gedachte, dat nun kuiusiiiiiueren, ais die
ook journalist worden, wellicht een ruimer
persgeiegenueid
zullen vinden in het nieuwe Kamergebouw,'
men reeds in l_ü_ heelt willen stichten en dat
dat
er misschien wei eens komen zal.
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TRIBUNIST,
VERDRONKEN.

Maandagmiddag is op den Rijn bij Wageningen
de 12-jarige Johan Kessei uit Ruhrort uu
een

roeiboot overboord geslagen en
lijk is niet opgevischt.

verdronken.

Het

JUBILEUM LEVENSVERZ. „UTRECHT"
Woensdag 3 November hoopt dhr.
Jac.
van -Maaswinkel, Generaal
Hoofdinspecteur der
rieaen

eker,ing Maatschappij „Utrecht" te
rT.~MBt"
Ujrecht,erf
den dag te herdenken waarop hii voor

EEN LANGE WEG.
Berichten over lang onderweg geweest zijnde 'wam
brieven behooren zoon beetje tot de telkens
wederkeerende nieuwtjes in de internationalb

1"

ambtenaar bij de Inspectie in dienst

journalistiek.

Thans doet weer in de Fransche pers het volgende bericht van dat soort de »-onde ;
Den 22sten April 1915 bracht een zekere mijnheer Michel te Toulon een brief op de post, hfestemd voor een zijner vriendien te Parijs. De
afzender ontving geen antwoord, maar a la
guerre comme a ia guerre dacht hij en beschouwde zijn schrijven als verloren.
In werkelijkheid was de brief echter geenszins
verloren, maar slechts verdwaald. Want dezer
dagen werd hij in goede conditie door een postbesteller aan den geadresseerde ter hand gesteld.
Toen de ontvanger van het schrijven van den
inhoud kennis nam, las hij tot zijn verwondering,
dat hem o.a. zijn meening gevraagd werd over
den oorlog.
De geodresseerde brak zich het hoofd over de
strekking dezer zonderlinge vraag, van zijn Toulonsche vriend, toen hij plotseling opmerkzaam
werd op een kleine not'tie van de enveloppe. „Bij
ongeluk vertraagd" luidde de laconieke dienstmeiding.

IN EEN KAPEL.
Diefstal der H. Vaten.
BUDEL-DORPLEIN.

- Alhier

is in de Kapel

ingebroken. Ontvreemd werden een
zilveren rozenkrans, een kelk met ongewijde H. Hostie» en

de H. Olie. De dief, een al% heer trekleed En-

fcelschman, werd te WEERT aangehouden.
Hij bekende den diefstal te hpbben gepleegd.

DE MAAS VALLEND.
De stand der Maas aan de brug te MAASTRICHT was Woensdagmorgen om acht
C.50
M. of 45.51 + N. A. P.
Er was 39 c.M. val in de laatste 24 uur.
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MAASTRICHT.
STEDELIJK ORKEST.

Vervaardigd uit de Edelste tabakken
Fa. Gebrs. Spranken, Beek (L.). Telefoon 46.
7775

Concert Henri Heydendael.

Den feesteling van dezen avond, dhr. Heydendael, hebben we als pianist mogen bewonderen
verbluffende
in groote technische kwaliteiten:
zekerheid en parelende duidelijkheid kenmerken
zijn spel.
Het programma, hetwelk hij bij zijn eerste optreden gaf, lijkt ons niet geschikt om dieper op
gaan,
zijn hoedanigheden als musicus in te
want zoowel het Saint-Saens-concert als Balakirew's isJamey bewegen zich in hoofdzaak aan
de glansrijke oppervlakte en missen een d.eperen
en effect,
ondergrond, 't Is alles schittering
voortrefop
Heydendael
dan
ook
gaf
maar dit
felijke wijze. De moeielijkste tertsen- en octavcn-assages, tremolandi enz, nergens maakt hij zich
erg druk over. 't is of het de eenvoudigste zaak
van de wereld geldt.
Nu zijn opleidingstijd voorbij is, vertrouwen
we, dat zijne persoonlijkheid zich sterker zal
gaan uiten. Tevens hopen we hem. in niet al te
langen tijd op een terrein te ontmoeten waar
niet alles aan de virtuositeit geofferd wordt. Dhr.
Heydendael had na elk nummer een hartelijk en
welverdiend succes te boeken, waarvoor hij als
toegift een werkje van Scriabine voor de linker
waarde van
deze
hand alléén voordroeg. De
experimenten in muzikaal opzicht ontgaat ons,
maar al ontbrak de rechterhand, le coeur y était.
Onder de pauze werd dhr. Heydendael gehuldigd door den burgemeester, die hem namens
allen geluk wenschte met het te Luik behaalde
succes, en hem ter herinnering aan dezen avond,
medalje
van zijn eerste optreden een fraaie
aanbood. Vervolgens kwamen dhr. Grossier en
vele muziekvereenigïngen en kunstbroeders dlïr.
Heydendael met bloemen hun
gelukwenschen
aanbieden. De gehuldigde dankte daarop met
een paar korte, maar welgemeende dankwoorden.
Ons „Stedelijke" roert zich. Nauwelijks een
zwaar concert met Schramm achter den rug, een
ander groot met Cecilia Hansen in perspectief
of men vindt nog gelegenheid hiertuaschen een
avond als deze op touw te zetten. Dat hier bij
steeds nieuwe en zware begeleidingen gewerkt
Hermoet worden is vanzelfsprekend en dat
mans en zijn schare er niet met den Fransshen slag overheen ga_n, bewees deze avond.
In de begeleiding waren samenspel en samenvoelen uitstedend, terwijl de Rienzi-ouverture
met bravour en entrain voorgedragen werd.
Schuiven we het storend aanblazen bij
de
kleine fluit in Menuet des Follets op de groote
rustperiode die tusschen het Saint-Saëns-concert
en het weder optreden van het orkest lag,
de
fijne vertolking van den Danse des Sylphes en
'de machtige wedergave van den Marche Hongroise vormden een waardig slot van
dezen
feestavond voor solist en orkest.
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VEREENIGING VOOR
VREEMDELINGENVERKEER
Veredeling

van Garnavalsviering.

Nu reeds in verschillende dagbladen vermeld
meerdere plaatsen voor de a,s. Carnavalsviering optochten en andere vermakelijkheden georganiseerd worden, heeft onze Vereeniging v;oo_ Vreemdelingenverkeer gemeend ook
iets te moeten op touw' zetten wat betreft de veredeling van het Carnaval-vieren te Maastricht.
Misschien herinneren zich de lezers, dat verleden jaar tijdens het Carnaval verschillende groepen zich gevormd hadden en eene collecte ten bate van de watersnood gehouden is. Nu gaven deze
verschillende groepen door de heele stad verspreid al dadelijk een vroolijken aanblik en doen
de gedachte meer ingang vinden, dat er in ons
oud Maastricht nog altijd gezellig carnaval gevierd wordt.
Reeds in September zijn aan de verschillende
Vereenigingen hier ter stede circulaires gezonden
om op een vergadering van gedachten te wisselen
en daardoor tot het oprichten van eene Carnavalsvereeniging te geraken.
Gelijk een advertentie in dit nummer vei*
meldt, zijn alle vereenigingen en particulieren
uitgenoodigd, die er iets voor voelen om het Carnaval te veredelen en daardoor willen medewerken om ook gedurende de Carnavalsdagen den
toeloop van vreemdelingen te doen toenemen.

wordt.dat in

VOOR DE
SLACHTOFFERS DER STORMRAMP.
De onderstaande bedragen zijn bij Scnuttevaer
te MAASTRICHT voor de visschersgezinnen binnengekomen.
Volgens ie opgave
f 37.5.)
Volgens _e opgave
f 17.
Van den heer vau H.
f 5.-„ Mevr. J. v. 11.
f 5.—
„ Mah Jongg club
f I.—
„ dhr. Hr. N.
f 2.50
„ „ van A.
11.f I.—
-.. „ B.
f I.—
» V.
f L—
C
„ „ B.
f 1.-

—

„ St..
-,.
„ „ S.
„ „ IL
„ „ L.
„ S.
-,.
„ „ K.
„ D.
„ cle Vr.
T.
„ de B
„
T.
„ „ Vr_
„ H.
„ ten B. C.
-„
„ „ J„ v. d. P.
-„
„ schipper S.
„ dhr. v. d. 11

f

I.—

f 2.50
f Lf 1._'_,_■
f I.—
f _.—
1 1—
f Li I.—
f I.—
f I.—
f 1.f L—
f 1.f i._
f 0.50
f o.2c>

.
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annonce).

f 91.25

UIT MIDDEN-LIMBURG
ROERMOND.
POSTDUIVENTENTOONSTELLING.
Zaterdag en Zondag hield de Postduivenvereeniging „Pijlsnel" bij gelegenheid van haar 35 jarig
bestaan in de met groen versierde zaal van het
Christoffelhuis een Jubileum-tentoonstelling, waar
aan door liefhebbers uit alle deelen der provincie
werd deelgenomen. In het geheel waren ruim 500
duiven, ingezonden. Dit was, naar men ons verzekerd, de grootst, spostduivenshow die Roermond ooit gehad heeft.
De jury, bestaande uit dhrn. J. Breugelmans
en Fr. van Ganzen uit Antwerpen kende de navolgende bekroningen toe.
Afdeeling Schoonheidsduiven.
Oude doffers:
le prijs P. Berden, Bierick.
2e
J. Schouwing, kapel Roermond; Hub.
Janssen, Jean Hendricks.
3e „
J. Stocks en Jos Ad .mg allen Roermoni
Oude duiven:
le prijs P. Berden, Bierick.
2e „ F. Stocks, Roermond, P. Berden, Bierick, S. Deman, Roermond.
3e „
J. Tobben en Jean Hendricks te Roermond.
Jarige doffers:
le prijs H. Keuren, Melick.
2e „ Hub. Stocks, J. Joosten en J. Schouwink, Roermond.
3e „■ F. van Keeken en Clumpkens, Swalmen en Jos. Adang Roermond.
Jarige duiven:
le prijs P. Berden, Bierick.
2e „
Hub. Stocks, Roermond.
3e
P. Berden, Bierick.
Jonge doffers:
le prijs G. Bremmers, Roermond.
2e „ L. Kaanen, Maastricht L. De Bock, H.
Thissen, H. Bronkhorst, G. Bremmers,
allen Roermond, J. Keiren Helden, H
Pijpers Boukoel Swalmen, 11. Zeevenho
ven Roe'mond.
3e M
J. Keiren Helden, G. Houben Nunhem,
G. Hendricks Boukoel, S. Demas Roer
mond, Ch. Hoeppermans Heerlen en
S. Wynands Swalmen.
Jonge duiven:
le prijs M. Claessen, Roermond.
2e „ Hub. Stocks, Roermond, C. Smeets,
Boukoel, M. Claassen, Hub. Janssen, H
Bronkhorst allen Roermond; P Berden
Bierick Jos. Thomassen,
3e « M. Claessen, Roermond, Swalmen.
Gebr. Ament
Bierick, J. Linnarts, Jos. Stoks, allen
te Roermond, Symons Naus te Bierick
M. Claessen en H. Jacobs, Roermond.
Oude bonte doffers.
Ie prijs P. Baak Roermond.
2e „ p. Berden, Bierick.
3e „
Jac. Hendriks Boukoel.
Oude bonte duiven,
le prijs Th. Smits-Leeuwen Maasniel
2e „ Gebr. Canjels, Bierick.
Jonge bonte doffers:
le prijs H. van Ass, Roermond.
2e
Gebr. Canjels Bierick.
3e
P. Berden, Bierick.
Jonge bonte uiven:
le prijs G. Hendricks Boukoel.
2e „
J. Pijpers, Boukoel.
3e „ L. Haflmans, Bierick.
Vliegklassen:
Vliegers van minstens 600 K.M.
Doffers: le prijs P. Berden, 2e pr. F. Hermans,
M Claessen (2x), Hub. Stoks, Henri
Stocks, j!
Ottenheim allen Roermond, 3e prijs P Berden
Bierick en J. Keiren te Helden.
Duiven: le prijs Hub. Stocks, 2e pr. Th. Smits
Leeuwen en _. Boots Roermond, 3e prijs Th
Smit? Leeuwen en E. Wvnand. Boukoel
Vliegers van minstens 700 K.M.
Doffers:
le prijs C. Hoeppersmans, Heerlen.
2e „
S. Demas, Jos. Janssen, J. Linnarts,
Roermond, _3. Roumen, Nunhem
3e „ M. Claessen, Henri Stokg, H. Herregods Roermond. '
Duiven:
le prijs G. van Saan, Roermond.
2e „
Jean Hendriks Roermond.
Eerebeker nioois.e inzending winner P. Berden
Bierick.
Eerebeker mooiste inzending der jubileerendo
ve-eemging M. Claessen Hub Stocks, Roermond
met gelijk aantal punten bij loting toegewezen
aan M. Claessen.
Vergulde plaquette voor de mooiste en een na
de mooiste inzending resp. winner M.
Claessen
Hub. Stocks, Roermond.
Medaille geschonken door den Commissaris der
Koningin in Limburg te Maastricht voor mooisten
doffer winner P. Berden Bierick.
Vergulde medaille voor de mooiste duif winner
Th. Smits, te Leei.wen.
Vergulde medaille voor mooiste doffer in
vliegklassen: Ch. _.oepperssmans te Heerlen. de
De organisatie v.as keurig in orde.
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GEMEENTELIJKE BELASTING.

naar ons ter oore komt, zijn B. en W. thans <*e

reed met de gemeentebegrooting. Volgens deze begroeting zou voor 1927 het vermenigvuldigingsciifer moeten worden vastgesteld op 1.59. Voor dit
jaar is het zooals men weet, door den Raad
bepaald op } 55.
AGENDA.
WOENSDAG 3 NOV. 7.30 uur Teekenschool
Cursus E. H. B. O.
8.30 uur Christoffelhuis. Geloof en
spr. Prof. Keosom over Vloeibaar en Wetenschap
vast helium'
Harmoniehar: Cotillon-avond
DONDERDAG 4 NOV. 8.3Ó uur zaal G. S. Natuur en Letterkundig Genootschap. Spr. Dr M v
Blankensteijn over „Ruland voor en na de revolutie", met lichtbeelden.
ZATERDAG 6 NOV. 8.30 uur lokaal „De Prins"
Vergadering „Jong Dim burg".
ZONDAG 7 NOV. 8 uur. Harmoniezaal, Schmookerszittlng,
8 uur Christoffelhuis. Tooneeluitvoering door
Roomseh Tooneel, 6 en 9 uur, Scalabioscoop
:

DE MIDD. KUNSTNIJVERHEIDSCHOOL.
Zaieiua_.rn.uuag is in de lokalen van de Herbenus-scnuui
ue Middelbare Kunstnijverheidscnooi otficiéel geopend.
Wethouder Grossier, bij verhindering van den
burgemeester, verrientte deze ceremonie in te.u leeraars en leerlingen. Ue
wethouders Kochette en Kersten eu de leeraar
Vonc
den bericht van verhindering gezonden. Aa de woorden van den loco-burgemeester
gaf de voorzitter vau de commissie van toezicht, „Salembo
dnr. Schaepkens, aan de hand van vele data een
MAANDAG 8 NOV. 8 uur. Scalabioscoop
r
historisch overzicht van ontstaan, opkomst en lembo'.
bloei van het teekènonderwijs hier ter stede en
releveerde vooral het markante jaar ]925, toen 't
stadsteekeninstjtuut na een circa 7r>-jarig boedoeind schee:,. Voor zijn warm
pleidooi voor de kunst oogstte spr. een luid
handgeklap.
Hierna werd een foto genomen van de leden
aan de groene tafel en bestond gelegenheid om
VENLO.
de gebouwen te bezichtigen.

.
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AGENDA.

WOENSDAG "/NOVEMBER, Repetitie Dames.
„Crescendo", Concertzaal, Brus-

Ii if negen.

DONDERDAG i NOVEMBER, Ensemble Repetitie Gem. Koor Crescendo, Concertzaal, Brusselschestraat, haft negen.

DE MAAS.
Üe Maas is onrustbarend blijven wassen. Zaterdagavond stond slechts een gedeelte der loskadc onder, terwijl op het opgehoogde deel nog
karren, vaten en kisten stonden. In allerijl moesten deze voor het opkomende water in veiligheid
gebracht worden. Ook Dinsdag bleef de rivier

nog den gelieelen dag stijgen; terwijl in den ochtend de stand ongeveer 15.24 was, werd 's avonds
reeds 15,70 bereikt. De weg achter de fabriek van
de wed. Bontamps staat weer onder. De schepen ;
laden en lossen aan den hoogst en kaai muur, het
water staat nog 60 c.M. onder den rand. Ue rivier-berichten worden met spanning gevolgd,
want de schrik voor het water zit er bij de menschen nog erg in. Geweldige massa's hout drijven in den stroom. In de noordelijk gelegen dorpen hebben tal van boeren Zondag en Allerheiligendag hard moeten werken op de akkers langs
de Maas, om veldvruchten in veiligheid te brengen.

SPORT.

Op 23 November zal het 2e Reg. infanterie 113
jaren bestaan. Besloten werd dit jubileum op
feestelijke wijze te vieren en wei op 22 Nov. a.s.
Er zullen verschillende feestelijkheden worden
gehouden o.m. een feestavond op National, georganiseerd door de onderofficieren, waarop' H.H.
officieren, onderofficieren en minderen zullen
uitgenoodigd worden. Voor den feestavond is in
studie genomen het tooneelstuk : Je reinste parel; terwijl de pauzen worden aangevuld door
komische voordrachten, te geven door dhrn.
Smeets en Hovens en muziek van het orkest „Ons
Genoegen" onder leiding van dhr. Ch. de Vries.
Als slot volgt een tombola zonder nieten.

—

POLITIENIEUWS.
Aangifte werd ged_i*n
door J. y. E. schilder Ned. spoorwegen, "dat
Zondagavond zijn echtgenoote in het Villapark
door een hond van G. aldaar was aangevallen en bloedend verwond aan het been. Een
onderzoek zal worden ingesteld.
Aangifte werd gedaan van den diefstal van
enkele stukken chocolade uit een zending van
2 pakken, die alhier in de vrachtgoederenloods
der Ned. Spoorwegen werden gelost.
Aan het station werd door de politie Zaterdagavond slapend in een coupé van den trefh aangetroffen de Rus P. B. melkknecht geboren te
Woelka (Russ. Polen) zwervend. De aangehoudene, die zonder papieren was, wilde hier te
lande als melkknecht werk zoeken. Hij werd ter
beschikking van den Comm. van Pol. gesteld en

WATZÜLLEI WE ETEN ?
»

De Rest van Nederland.

Menu voor Donderdag.

Zondag heeft te Amsterdam de technische
sectie van den N.V.B, vergaierd tot vaststelling
van het elftal dat op 11 November a.s. te Rotterdam zal spelen tegen het Rotterdamsch elftal
„om den gouden onafhankelijkheidsbeker."
Het elftal „Rest van Nederland" ziet er uit als
volgt;
Doel; Van der Aa (Willem II.)
Achter; Van Haeren (HFC) en Van de Pol
(NAC.)
Midden: Van Gelder (UVVI), Zuidema (Veloci
tas!, en Bakker (ZAC.)
Voor; Schippers (Heracl.es), Drast (DFC) of
Voorjans (MVV), van Rheenen (UW), Gherinrr (Longa? en Franken (NOAD.)
Zooals men ziet, worden in dit elftal verschil
lende jonge spelers geprobeerd, die thans een
kansje krijgen hun capaciteiten te toonen. Het is
de bedoeling van de commissie om dezen jongeren een trial te geven en zich te oriëi-teeren
omtrent do bekwaamheid van
diverse spelers
uit de verschillende districten.'

Bruine ragout.
Pommes de terre frites
Savorje kool.
Deensche rijst.

.

HET 113 JARIG BESTAAN VAN HET
2e REGIMENT INFANTERIE.

2

EERSTE BL-VEr.
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Het spreekt van zelf, dat wanneer Uw luchtf*
pen verstopt zijn, gij een gevoel van benauwd heil
krijgt, gepaard gaand met hijgen en kortadern'-"'
beid. Akkcr's Abdijsiroop bezit door haar süj*
oplossende werking de eigenschap Uw lucht**
gen te zuiveren van slijm, die zich op Uw bof*
heeft vastgezet. Aanbevolen en geroemd bij t>r0
chitis, a'sthma, drogen, scherpen of kuchen^ I

*

hoest.

"

7763

AKKERVi
f*">

RECHTBANK

MAASTRICHT.

'n ONDANKBARE.
't heele bedrijfskapitaal

Hij gapte

van

AWijsiropp

baas.
Een groentenhandelaar in SCHINVELD had
een jonge vent uit medelijden opgenomen, die om
werk kwam vragen en had 'm aan 't aardappelrooien gezet.
Ik meende 't goed met 'm, zei hij.
Maar deze zwerver, een zekere Aug. Br., was
op een ongelukkigen morgen verdwenen. Misschien heeft dit den groentenhandelaar niet zoo
erg gespeten, maar groot was zijn schrik, toen hij
ontdekte, dat de ontrouwe dienstknecht den weg
SPEKHOLZERHEIDE.
naar de slaapkamer
tevens de kluis voor ling.
De aihier in de zaal van dhr. Droge!*
's mans heele bedrijfskapitaal
had weten te gehouden tentoonstelling mag goed gesiaaJr
vinden en dan f 70 aan papiergeld had gegapt.
teruggezonden.
heeten. Er waren ingezonden 146 duiven
Toen hij aangehouden werd had hij alles er
Als jury fungeerden dhrn. H. Ahn uit Gulp^
gedraaid.
-St. Vincentiusöibliotheek.
en Gillissen Kerkrade.De prijzen werden behaag
m de H. Hartpa- door
De eisch was 4 mnd. gevangenisstraf.
rochie is een St. Vincentiusbibliotheek geopend
als volgt. Oude doffers le prijs M. Somers
Lettend op de lust tot lezen aldaar, zal zij in
Spekholzerheide. 2e prijs H. Buil Spekh. 3e Pf<
een lang gevoelde behoefte aan goede
JAN PAKAN
J. Reinders Simpelveidl 4 prijs Fr. Heuten He*M
lectuur
voorzien.
lerbaan.
Of
NOMEN EST OMEN.
OUDE DUIVEN: le prijs L. Verbeeken Spek. V\
Jan Packan is een Pool. En metselaar te pr. L. Verbeeten Spekh.
JONGE DOFFERS le prijs Vrouwenaths
BRUNSSUM. Zijn naam verwekte zeer veel hila- Heerlen
2e prijs H. Schots Spekh. 3 W. Koek 61,
dingen
Packan
had
aangepakt,
riteit, want Jan
Spekh.
kom
4e prijs Krimpman Spekh.
die zijn eigendom niet waren. Hij bedierf zelt
JONGE DUIVEN: Ie prijs Vroomen Jos. .peK"i
eenigszins de pret, toen hij vertelde, dat die
JONGE DOFFERS: le prijs Jos. Amerlia Sp^l
naam Pazkan moest worden uitgesproken.
holzerheide 2e prijs Nic. Reinders Onderspekh.
Dit was een zaak voor een poiyglot. De vereenigszins
dachte sprak een
verstaanbaar pr. J. Maassen, Molenberg. 4e prijs J. Kockelkofl
Fransch, heel weinig Duitsch/ en absoluut geen Schaesberg.
JONGE DUIVEN: le prijs J. Reinders Simpel
Hollandsch. De bestolene sprak alleen Duitsch
veld 2e prijs J. Wachelder Spekh. 3e prijs n
Maar 't ging van een leien dakje.
1
Verdachte had zich door 't uitsnijden van een Buel Spekh. 4 Jos. Vroomen Spekh.
ruit toegang verschaft tot een woning, waaruit
KAALHEIDE.
Sociale Zondag.
De afde*"*
hij een paar violen had gestolen.
ling
Vereeniging St. JosepM
van
de
R.K.
Werkl.
?
Waarom
Wel, heel natuurlijk. Een neefje had hem om alhier heeft een socialen Zondag gehouden weil&1
een viool gevraagd, hij had geen centen gehad, werd ingezet met eene alg. H. Communie van
om er een te koopen, dus had hij er twee gegapt ï lecte. Onder de H. Mis hield pater Jacobs
Stem, eene doeltreffende feestpredikatie waaïff
Is dat duidelijk ?
Het O.M. requireerde 8 mnd. gevangenisstraf, hij alle R.K. mannen en jongelingen uit de par?
te meer ook omdat Jan nog onder verdenking chie aanspoorde zich te organiseeren, en
stond van meerdere diefstallen, die niet ver- stands en vakorganisaties en niet alleen lid
worden, maar ook tevens propagandist te zijn.-.
volgd worden.
Des avonds had er in de openbare jongens',
Mr. Telders achtte een overdenkingstijd van 8
school eene vergadering plaats, welke ondatiS-'
maanden te lang.
het ongunstig weer nog al goed bezocht was,
waar dhr. Bux beambte van den R.K. WerÖ
DAT HOORT NIET IN DE KERK !
bond
uit Sittard, eene schitterende rede hield &
nu
kregen
dagen
geleiden
We
weerde zaak, 14
uitgesteld
van een paar menschen uit Vijlen- het doel en de werkwijze, klaar en heider uitee'
zette. Verder besprak hij het winterprogram v^
Vaals, die terwijl ze onder in de kerk bleven hangen, aan 't vreigelen" waren geslagen en el- den R.K. Werkliedenbond zooals het houden va"
praatavonden sociale cursussen enz.
kaar na afloop buiten te lijf gegaan.
Daarna sprak pater Jacobs nog.
Verdachte van W. kreeg van den officier, mr.
Daarna werd overgegaan tot het kiezen va*
Koderitsch, een flinke schrobbeering. Dergelijke
dingen hooren in de kerk niet thuis. Om 'm dat een nieuw bestuur, n.l. Paffen, Hoekstra, Van <*'
af te leeren, requireerde hij f 25 of 25 dagen Tillard Bosch en Systermans.
De functies zullen op de bestuursvergaderiJ^
boete, met de verzekering, dat, ais 't nog eens
die
a.s. Zondag plaats heeft onderling verdeel'
gebeurde, de eisch heel wat minder malscfi zou
worden.
zijn.
zijn

UIT DE MIJNSTREEK.
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Omdat UL dan
|| zekep is van
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INGEZONDEN.

_

vergadering Jeug*
SPEKHOLZERHEIDE.
vereenigingen.
Ondanks 't zeer ongunstig*
weer was er een groote belangstelling' ook va*

—

elders voor de door de drie jeugdvereeniging;6'
gehouden vergadering, waarin dhr. Piet KoutOT
zou spreken over Katholieke propaganda.
OVERSTROOMING SCHARNERWEG.
wees op de talrijke bekeeringen in de hooge**
MAASTRICHT, Nov. 1926. kringen en schetste dan die taak van het ieekfl"
Voor de zooveelste maal is de Maas dan wted er- apostolaat en ontstaan en werkwijze van het $
om uit, natuurlijk op de eerste plaats Scharner- de der klare waarheid.
weg. Hier is voorloopig wel weinig aan te doen ;
In duidelijke woorden toonde spreker aan, W*
toch wil ik door middel des.es eens vragen: zou door ons Katholieken, ook hier in Limburg pf*
paganda kan gemaakt worden voor de R.K. z& 9
de gemeente niet direct kunnen zorgen voor overtocht (kosteloos) door middel van een gemeentevoertuig : kar en paard? Dinsdagoclitend ging
mijn vrouw met twee kinderen naar de Paterskerk (toch niet overbodig met Allerzielen) en
kwam tot de overtuiging : weg onder water. Een
gedienstige was natuurlijk present en bracht o.a.
mijn vrouw en kinderen over ; hiervoor moest beDIEFSTAL.
Door de politie werd aangehouden E. F. DU
taald worden 3 maal 5 cent ; terug 3 maal 5 cent
is 30 cent. Als ik nu hierbij zeg, dat ik ook nog scher, verdacht van diefstal van een portern 0"'
retour moet, en mijn drie kinderen nog eens naai- naie. Heden werd hij over de grens gezet.
school, zal dat voor mij een onkosten zijn van
EERE-COMITE PLUIMVEEJAARBEURS.
plm. f 0.70. Nu zult u wel zeggen : gaat over den
de lijst van autoriteiten er
Heerderweg, maar dat is voor de kinderen plm. Wij ontvingen
personen
,welke zitting genomen h
ticuliere
uur
om.
3/4
Zou de-gemeente niet direct hiervoor kunnen in het eere-comité van de vierde pluimvee]»9',
zorgen, desnoods tegen vergoeding van 1 of 2 beurs en internationale tentoonstelling van v
cent? Mij dunkt, zooals b. st. omschreven, .dit vee enz., welke alhier op 4, 5 en C Decembei
wel voor mij en vele huisgezinnen to duur uit- gehouden wordt. In de lange lijst merken wc
komt. Verder vraag ik bij deze : wanneer komt op de Commissaris der Koningin in Limburg,
voor ons eindelijk dan de noodbrug ; of moeten Eerste Kamerleden mr. F. Janssen, Jhr. mi', ,'j
wij wachten misschien tot na afbraak van do Michieis van Kessenich en C. M. F. Haffmans,
Tweede Kamerlede.i H. Hermans en J. J. «
oude Maasbrug?.
een lü-tal leden van Ged. en Provint'i*!
Ament,
EEN ABONNE VAN DEN OVERKANT.
Staten, de 11. E. Heer L. Tijssen, deken en dhr. A
«*-^
H. Gijzeis, burgemeester van Sittard,
De mislukte bestrating te Valkenburg.
Onder bovenstaande titei kwam in Juni '26 „Een
uit Velen" zijn misnoegen en teleurstelling kenKRUISVERBOND.
baar maken over 't in die dagen slecht uitgevoer
OPHOVEN.
De afdeeling
Ophoven-LeiFj,
de bestatiugswérk in Valkenburg.Wij kunnen niet broek van het Kruisverbond hield Zondas-aV'.
beoordeelén, of deze e.a. teleurgestelden bij de te- eene ledenvergadering in het patronaat ald^fj
genwoordige hei-bestrating tevreden zijn gesteld. De adviseur hield een ö toespraak waarbij hij K
Wij hopen dit zoowel in het belang van de ge mooie doel der vereeniging uiteenzette en verfcf„
meente ms van de vele toea teleurgestelden. gen resultaten naar voren bracht. Enkele
Maar bij een bezoek, dezer dagen in Valkenburg traden tot de afdeeling toe. In een Zondag a.s- h
gebracht verwachtten wij het tegendeel. Bij een alfoop der hoogmis te houden vergadering i
Vluchtige beoordcoling zagen wij een overschot eene bcstuursverkiezing plaats hebben.
van vele koien overal langs den weg liggen, betgeen niet duidt op vastheid en geslotenheid van
OPBRENGST COLLECTE.
liet plaatsen der steenen. Ais het dus den vortDe Z. E. Pater Bernardus O.F.M, ie !,i
gen keer reeds zoo slecht is gegaan, en er schie- belast met het bouwen van een
noodkerk
ten thans vele keien over, dan zou het oordeel Huskenkolonie aldaar, hield Maandag
end
zijn:
moeten
het gaat thans nog weer slechter. H. Missen in de rectoraatskerk te Ophoven c t
Nogmaals, het is niet te hopen, doch het vermoecollecte ten bate van zijn kerkje. Dezer bracht 0
den is niet geheel en al ongewettigd.
f 155.—.
De inzender verwees in Juni naar Maastricht
Daar wordt echter een geheel andere en, naar
mijns inziens, veel betere methode gevolgd, in
Maastricht, evenals in bijna gehee, Duitschland
SCHAESBERG.
Even red. Löttet.. Voor
is het z.g. aceoord- of aangenomen werk in het gp dagen werd ■<■*■._ _ld. Jat de weg vlak voor
straatmakersbedrijf afgeschaft, en geschiedt alstation alhier in zoon slechte toestand
les in dagloon. Deze methode heeft op de eerste Mer. vestigt er ohzt aandacht op, dat dit ged^fj
plaats het voordeel dat de steenen goed vast op van den weg in u'tendom en beiieer is bij de N f
den ondergrond worden geplaatst en gestampt Spoorwegen. De gemeente ka daaraa niets v
en dan ook zoo nauwkeurig mogelijk tegen cl- helpen.
ander in verband worden gezet/
nufr
Bij «tukloon is daavpor In den regel geen nf te
Raadsvergadering. De '".ji
SCHAESBERG.
tijd
weinig
en triool begrijpelijkerwijze meer zorg dezer gemeente ve.gadett Donderdagmiddag "
aan de kwantiteit dan aan de kwaliteit worden half 5 ter heh-iridel ■ "
agen«':l^
iv- eed. Het ligt dus ook voor een groot deel aan
Mededeeling van ingekomen stukken.
I het stelsel.
pige vaststelling der Gemeent -rekening over L
Dankzeggend voor de plaatsing P.S.
Vaststelling der Gemeente-begroot ing voor 1"" '
'Buiten verantwoordelijkheid der redactie.)

*"

SITTARD.

—

Gemeenteraad, üe Raad
dezer
BERGEN.
gemeente komt in openbare vergadering bijeen
op a.s. Vrijdag 5 November ten half elf uur vrn.

—

algeLes Montagnards. In de
--BERGEN.
meene vergadering der fanfare Les Montagnards
alhier is, gekozen tot voorzatter dhr. Nikkessen,
Hoofd der School.

—

—

—

GENNEP.
Bevorderd.
De Heer F. Daals
kommies 2e klasse te Ottersurn. is dezer dagen go
slaagd tot kommies le klasse met standplaats t<>
Gennep.

—

—

GENNEP.
R.K.G.S.V. „Vitessa'.
Op de
jaarvergadering werden in het bestuur dezer
vereeniging gekozen dhrn. B. Roosenboom. 11.
Kamps, P. Noy, ,T. Kersten, Fr. Derks, M.v. Dinter, v. Goossen, E. Telling en K. Brutjes.

—

OTTERSUM. - Electrische kaool.
Het leggen
van den electrischen kabel naar de Zeklerhei.de is
thans gereid, zoodat over enkele dagen deze verlichting in gebruik zal worden genomen.

—

—

Gemeer.teüsegrooting.
WESSEM.
in de
laatst gehouden vergadering van ven gemeenteraad stelde de raad de begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente, dienst 1927, als
voigt vast :
tiewone dienst : f 45021,22v_.
Kapitaal dienst : 1 7230,43'/..
Besloten werd tot yei'koop van een partij canadaboomen en tot bemesting der gemeenteweide.
Aan de harmonie Eendracht maakt Macht
werd een subsidie toegekend van f 200.—.

WISSELKOERSEN.
Opgave der Nationale Bank vereeniging.

OPENINGSKOERS.

I November.
Ponden f I'I.SÜ 12:12 14 per stuk.
Marken f 50.42—59.52 per honderd.
Belg. fr. f 6,95—6.98 per honderd.
Fr. fr. f 7.95—7.99 per honderd.

f
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—
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verk^

VooJÏS

WOENSDAG 3

LIMBURGER I.OERIER MAASTRICHT.

DE TWEEDE KAMER.

HEERLEN.

EERSTE BLAD.'

NOVÊR/rIBER R 926.

HET HOOGE WATER.
De Maas valt !

Mgr. No-lens voor het verdrag.

BELGIË

HEEUWFEEST
S.FRANCISCUS

ASSISIE

ST. FRANCISCUSFEESTEN.
Triduum Laanderstraat.

Mgr. Nolens sprak Dinsdag in onze volksvertegenwoordiging het eerste woord ten gunste van
het tractaat.
De leider der katholieke fractie, die evenwel
nie namens de katholieke fractie sprak, verbaasde er zich over, dat de bestrijding vooral komt
van de zijde van hen, die denf vrijhandel hooghouden. Immers, de rede van ihr. Knottenbelt had
een protectionistische strekking, en wel een van
de slechtste soort; zij gold plaatselijk protectionisme.
II
Het is echter de vraag: .Wat eischt 's Lands belang?

van liet Verdrag.
Dat zou strijdig zijn met de eer van ons land.
Bij de beoordeeling van het Verdrag mogen niet
van elkaar worden gescheiden het voor ons land
positieve resultaat van de tei zijdestelling van politieke wenschen van België en onze tegemoetkoming aan economische verlangens van België
in dit tractaat. En daarbij mogen we wegen, mits
we het eerlijk doen.
En nu worden onzerzijds stellig voordcelen verkregen : den kanalenverbetring, het hersfel der
goede verhouding tot België, het uizicht op hernieuwde samenwerking met België, maar vooral
het afzien van eischen ven territorialen en militairen aard. het krachteloos maken van die
eischen, ook voor zoover ze nog door affficieele en
half-off icieele personen ' zouden kunnen worden
gesteld.
,
Deze toespeling op het nog-in-leven-zijn van het
annexionisme, ook op invloedrijke plaats, wekte
eenige sensatie in de Kamer. Wat echter dr. Nolens er toe bracht om met ongewone kracht zijn
bewering en wat hij er mee bedoelde vol te houden.
Achtereenvolgens ging spreker nu de tegen 't
tractaat aangevoerde bezwaren na.
Wat de aantasting onzer souvereiniteitsrechten
betreft, merkte hij op, dat bijna ieder tractaat in
een of ander opzicht een beperking van souvereiniteit inhoudt.
Het Schelde-regiem is inderdaad een souvereiniteitsbeperking ten behoeve van Antwerpen in
verband met de natuurlijke ligging van deze haven. De souvereiniteitsbeperking geldt evenwel
reeds sedert 1839. En de nieuwre regeling brengt
in wezen maar weinig verandering in den bestaanden toestand.
In het veel aangevochten kanalenplan zag dr.
Nolens ook groote economische voordcelen. De
waterweg van Luik naar Maastricht wordt verbreed ; de binnenvaart naar Moerdijk en Limburg wordt verbeterd; Nederland krijgt naar
het Oosten en naar het Westen een betere verbinding met België en Frankrijk; de landbouwbelangen worden gebaat door een betere afwatering : Zeeuwsch-Vlaanderen wordt nauwer r et
het overige Nederland aangesloten.
De bezwaren van Rotterdam vond de spreker
wel wat donker voorgesteld. Er zijn deskundigen, die meenen, dat Rotterdam ook voordeel zal
hebben van het laden van retourvrachten naar
Antwerpen.
De quaestie van de doorvaart van oorlogsschepen over de Schelde verandert onze rechtspositie
op de Schelde niet militair, noch politiek. En
als België
ook dr. Nolens ziet de quaestie dus
nog open —op deze zaak terugkomt, zal het
aan het tractaat geen enkele aanspraak kunnen

Er zal wel geen aansporing meer noodig zijn
Spreker onderscheidde
!'xii' de Katholieken van Heerlen om hedenavond
11 grooten
getale de plechtige opening bij te wo- drie phasen in de geschiedenis van het tractaat.
dat
gelegenheid van het zevende eeuw- Ten eerste de periode der bezorgdheid, de angstter
en',
f eP°st
van St. Franciscus zalig afsterven in de Kerk periode, de periode van het angstinternationalisJer E.E.P.p. Franciscanen aan de Laanderstraat
me, toen internationalirdt gehouden.
seering van de Schelde
Plechtigheid begint om 7 uur.
sommigen als iets
door
u
, e predicaties worden gehouden-door den beonschuldigs werd bekenden kansel redenaar Pater Felix Otten van de
schouwd. Vervolgens de
"Me der Dominicanen.
periode der onverschil, ytt Triduüm zal met den grootst mogelijken
ligheid. En eindelijk de
gister worden gevierd. Het zou dan ook niet verperiode van het ontwaals de kerk aan de Laanderstraat te
kend en tot volle ontwonderen,
*Jem blijkt om alle geloovigen te bevatten, ,die het
plooiing komend natioe?st willen medevieren.
naal egoisme en de daar, Heerlen mag in dezen niet achter blijven 'dj
voortvloeiende felle
uit
"et- voorbeeld,
Nederlan I
geheel katholiek
bestrijding.
hpp't gegeven. dat
Tegenover die bestrijding herinnerde dr. No
lens er aan, dat het trncPROT. WIJKVERPLEGING.
MGR. NOLENS.
taat is voorbereid door
politici
beste
technici
en
en dat het NederlandBazar.
de
Opening
, "e Bazar van de Prot. Wijkverpleging wordt sche volk aan de vorige Regeering en met name
Minister Van Karnebeek grooten dank verJjeaenavond
om half 8 geopend. De medewerking, aan
1
schuldigd
is wegens den moed om pal te staan
is
ondervonden,
burgerij
is
f allerwege van de
voor
onze
rechten
en de soepelheid van optreden
*°odanig geweest, dat de Bazar een zeer groot sucCes wordt.
op internationaal terrein. Waarom het een voordeel is te achten, dat de behandeling van het tracDeze is geopend:
tot dusver in één hand is gebleven.
taat
uur;
"oensdag(heden) van half 8 tot 11
in 1920 h.et tractaat zou zijn tot stand gekoAls
donderdag van 3 tot ti en van 8 tot 11 uur.
men, zou het iedci-een hebben bevredigd. Naarmavrijdag van 3 tot 6 en van 8 tot 11 uur.
het gevaar kleiner wordt, wordt echter sommiVrijdagavond om .9 uur heeft de verloting der te
moed grooter. Het eigenbelang begon luider
ger
plaats.
Pelzen
spreker.
En het heeft zich geuit in een stroom
te
adressen en in
van
het was goed, dat het eens
AANRIJDING.
onverantwoordelijke advertenties,
gezegd
werd
Dmsdagnnareed
zekere T. uit Kohlscheid
"
a 8 omstreeks
wordt gevraagd: „Hoe stemt uw afgevaarkwart over drie met zijn motor waarin
digde in de Tweede Kamer?" en die een klap zijn
r*<|n de auto van drh. B. De motorWür-en in
het gezicht der Kamerleden en een bewijs van
eril'der sloeg evenals de duo-zitter, P. uit
onbenulligheid der opvatting van de stellers
SM
de
ont
eenige
grond.
liepen
Beiden
\-_vrll'
teeen den
eui,lgcn en schrammen op Nadat ze verbonden der advertentie over de taak van kiezers en gekozenen.
aren, konden ze hun reis voortzetten.
De Kamer moet het Verdrag goedkeuren, tenzij
gronden haar daarvan terughouden.
doorslaande
INBRAAK VALKENBURGERWEG.
dit
oog op de verantwoordelijkheid
En
met
het
Valden
Wv orjderzoek, omtrent de inbraak aan melding der Regtering, het eigenaardig karakter van een
gisteren
wij
,ur£erweg waarvan
hebben tractaat, de wenschelijkheid van continuïteit in pntleenen.
''aakten, is in vollen gang. De inbrekersverschaft
onze betrekkingen met andere mogendheden.Daar De casus-belliverklaring noemde spreker een
Waarschijnlijk
tot het huis
bij heeft men er rekening mede te houden, dat eenzijdige verklaring van Nederland, die door
o°r0°r middel van eentoegang
kleevalschen sleutel. Eenige
dj
het gevaar bestaat, dat door sommigen te veel de andere partij werd afgewezen. En Minister
Sstukken worden vermist,
wordt gelet op plaatselijke belangen, op den ma- Van Karnebeek kan en moet zich volledig losterieel-financieelen
kant met voorbijzien van de maken van iedere interpretatie, in de Belgische
VER.
HEELENEB OPERETTE
bedoeling, die gaat in de richting van her- Volksvertegenwoordiging van de verklaring ge-"
idieeue
om
8
hedenavond
er
dat
aan,
Uur", Winneren
stel der internationale verhoudingen op den geven.
tpr
eHeerl Operette Ver. in het Hollandiatheagrondslag der solidariteit.
ïustige
Nadrukkelijk wees dr. Nolens er ten slotte o^
\j
Vt<?« bekende en populaire operette „Die
Daarbij
hebben
Wij
rekening
houden
dat
ons internationaal prestige zou lijden, als
te
met
onze
v ' geeft
bijzondere
verhouding
de
Kamer
België,
tot
die
haar goedkeuring zou weigeren tan
geografisch
gelevelen
van
de
dat
worden,
mag
om de H.O.V. on- in tweeërlei opzicht (Limburg en Schelde) abnor- de toezeggingen, door de Regeering gedaan in
maken
gebruik
,Jd
zullen
d«
is, waarom wij- onzerzijds verplicht zijn tot het, belang der goede internationale verhoudin'eidin- van dhr. Albert Gerards te zien op- maal
grooter tegemoetkomendheid. Bovendien is een gen.
lredeß &
goede verstandhouding tusschen ons land en BelDoch in het belang dier verhoudingen hoopt
gië bijzonder gewenscht met het oog op de inter- de afgevaardigde ook, dat de Regeering er in zou
nationale verhoudingen. En het tractaat is in zijn slagen ieder gevoel van wantrouwen jegens verwaren aard oen poging tot oplossing van een in- der gaande begeerlijkheicl^a_n België weg te
ternationaal probleem.
'N MOOI SUCCES OP PLUIMVEE-GEBIED.
nemen.
Wel zal het niet
evenmin als de meeste anMen schrijft ons -.
Het zal niet verwonderen, dat dr. Nolens bevolmaakt zijn in ieder opzicht sloot met de verklaring, dat hij vóór het tracOp den deiden gewestelijken legwedstrijd voor dere tractaten
Noord-Brabant en Limburg, gehouden aan het en ten aanzien van alle details. Maar
en de taat zal stemmen.
Centraal Eokstation voor Pluimveeteelt der C. spreker verstigde hierop nadrukkelijk de aandacht Onmiddellijk na dr. Nolens volgde een tweede
&. E. te HORST van 15 October 1925 tot 16 Oc- ook van Minister Van Earnebeek
dan zal het verdediger van het Verdrag, dhr. Heemskerk,
nadere regeling omtrent enkele punten wiens betoog nagenoeg de richting van de rede
tober ISÖ3, behaalde dhr. W. Schelberg, alhier, wellicht
van zijn onrniddellijken voorganger in de spreöïet zijn toom Wit Leghorns het hoogst aantal mogelijk laten.
Met het oog op dit alles noemde dr. Nolens het kersrij volgde.
bieren van den geheelen wedstrijd en wel in coneen beroep te doen op de verander-{ Dan volgde nog dhr. Kersten, die zich tegen
currentie met 19 toornen. De toornen bestonden ontoelaatbaar
omstandigheden
de
ten gunste van een afwijzing verklaarde.
6 hennen, die in het afgeloopen jaar het
getal
van
1343
eieren
hebben
gelegd.
jachtige
~it
is gemiddeld 224 eieren per kip. Deze dierdag jl. wegens zeer bijzondere omstandigheden
'Jes produceerden voor een bedrag van ruim 87
niet doorgegaan en thans vastgesteld op ZonB'd. aan eieren of gemiddeld 14.50 gld. per Kip. dag
14 November e.k. om II 1/4 uur precies (na
we nu voor voederkosten, verzorging enz. de Hoogmis) in het lokaal van
geniën
dhr. M. Deckers
een ruim bedrag van 7.50 gld. per kip, dan heeft
<_
Pannesheiderstraat.
eaer hennetje toch een zuivere winst van f 7.—
HET MIJNGAS.

.
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Venvacht
,„r,

SITTARD.

——

—
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-

opgebracht.

foktoomhouder behaalt met zijn
genoemde
1 diploma eerste klasse (voor legster van

—

—

Ambtsjubileum.
j°°m.
Dhr. HaSIMPELVELD.
dan 250 eieren) en 4 diploma's tweede klas|Qeer(voor
melink, hoofd-kommies der Directe Belastingen,
en Accijnzen alhier, herdacht Maanjeuveren legsters van meer dan 200 eieren) en Invoerrechtenwaarop
hij vóór 25
medaille en geldprijs
het hoogst

voor

* antal eieren van den geheelen legwedstrijd.

KERKRADE.
ZILVEREN AMBTSJUBILEUM.
Maandag herdacht dhr. Walraven, hooid-komkij de directe belastingen enz, den dag waarWnv.
].". hij vóór 25 jaren als kommies 4e klasse in 's
*"Jks dienst trad.
"i den morgen verzamelde zich ten kantore van
°ntvanger aan het douanekantoor Hol/, een
yS.
jl"gtal kommiezen, w.o. de Inspecteur der Di,lcte Belastingen dhr. Roetma en den ontvanger,

l Evers.
°hJ:, uhr .

.

dag den dag
in 's Rijks dienst trad.

jaar als kommies

—

—

'n Gevaarlijk moment.
GELEEN.
Toen
dezer dagen een Belgische autobus, die mijnwer-

kers naar da Maurits rijdt, benzine had genomen
vatte de op den grond gcloopen benz.n'e door 'n
vonkje (woarschijnlijk uit den knalpot afkomstig)
vlam.
De vlam plantte zich ook voort op den wagen.
Onmiddelijk waren alle mijnwerkers uit de autobus, en duwden deze van boven de vlam weg.
Een der mijnwerkers, die het vuur op den
grond wilde, uittrappen, verbrande in de terugopslaande vlammen zijn been vrij ernstig.

—

—

Vergadering Kruisverband.
GELEEN.
Op
Roetma sprak den jubilaris toe, schetste
als een plichtgetrouw, ambtenaar en stelde Zonuag 14 Nov. e.k. zal voor de leden vau hei
Jy*l ten voorbeeld voor de jongeren. Namens het Kruisverbond een vergader:ng gehouden wedden
hem een cadeau aangeboden, in 't Hubertuslokaal.
Kfrsoneel
aarn a de werd
Dhr. Corbey uit tiltard zal dan een rede houjubilaris in korte woorden dankte.
den over": „is drankbestrijding in onzen tijd nog
noodzakelijk".
DIEFSTAL KIPPEN.
umsdagnacht werd uit het kippenhok van dhr.
Vooruitgang.
"■ alhier een drietal prachtkippen ontvreemd.
In de R.K. kerk
GELEEN.
°e
en
Marcellinus
Petrus
alhier heeft
t n dief heeft een ledige portefeuille achtergelavan de H.H.
> welke door de politie is in beslag genomen. de
oude blaasbalg, voor gebruik bij kerkmuziek
moeten plaats maken voor den modernen en beVERMIST.
ter voldoenden electro-motor.
"sedert 12 October jl. wordt alhier vermist de
*-]arig e \y. K. Genoemde K. heeft in den morgen
an ciien dag
de ÜU deriijke woning zonder meer
«naten en 'ie daarin tot heden nog niet teruggekeerd.
K- scheen den laatsten tijd zwaarmoedig te zijn.

UITMIDDEN-LIMBURG

Naar een principieele uitspraak.
Dinsdagmiddag werd ten atadhuize te ROERde
MOND een conferentie gehouden tusschen
de gascombedrijfscommissie van VENLO en
inissies van ROERMOND en SITTARD.
Doel dezer bespreking was. dat vooral Roermond en Venlo op de Jioogte' kwamen van den
stand van het vraagstuk der mijngasvoorziening
in elkanders gemeenten. Het bleek, dat aan het
onderling voeling houden nogal een en
ander
gehaperd had.
Men kwam overeen, dat de commissies
uit
beide steden zullen trachten een officiëele beslissing van de gemeenteraden u;t te lokken,
waarin daze zich zullen uitspreken, of zij
in
principe zijn voor het betrekken van gas uit de
mijnstreek. Men zal trachten, deze beslissing te
krijgen vóór 1 Februari a.s.
Voor Sittard bestaat de principieele kwestie
niet meer, daar deze gemeente reeds
besloten
heeft tot het betrekken van gas van de mijnen.
Toch zal de beslissing van d e beide andere steden ook voor haar van belang 2ijn en wei varl
financieel belang. Besluiten Roermond en Venlo
tot samenwerking, dan wordt het buizennet voor
Sittard ook goedkooper.
Gehoord de besprekingen in de betrokken gemeenteraden, meenen we wel de verwachting ie
kunnen uitspreken, dat de beslissingen zullen
vallen voor het gezamenlijk
betrekken van
Ferngass".

Er wordt om Mussolini gevochten.

SEINT OOK VAL.

De Prov. Waterstaat te Maastricht deelt in medewerking van de Directie der Ponts et Chaussées
te Luik de volgende hoogwaterberichten van de
Boven-Maas mede (toestand gisteravond 7 uur) :
Hastière meldt 23 c.M. val. Namen (Laplante)
"_G c.M. val, Luik (Fonderie) 21 c.M. val. MAASstilstand,
GREVENBICHT
TRICHT 13 c.M.,
ROERMOND en VENLO resp. 46 en 65 c.M. val.
Op de Belgische Maas met haar zijrivieren houdt
de val aan. De Ourthe is sinds Dinsdagmorgen
15 c.M., de Sambre 30 c.M. gevallen.
In de provincie Namen heeft in 't Maasgebied
'ii lichte regenval plaats gehad.
Voor Limburg is de verwachting tot hedenavond
MAASTRICH: toenemende val.
GREVENBICHT: langzaam val.
ROERMOND: afnemende was tot Woensdagmorgen, de vermoedelijke hoogste stand zal zijn omstreeks 19.20+ N.A.P.
VENLO Was tot Woensdagavond. Vermoedelijk
hoogste stand pl.m. 16.40+ N.A.P..

VERDERE CONCENTRATIE IN HET
BROUWBEDRIJF.
Heineken, Oranjeboom en Amstel nemen
de Koninklijke Nederl. Beiersch
Bierbrouwerij over.
De concentratie in het brouwbedrijf gaat gestadig voort. Nadat in den loop der laatste jaren
reeds verschillende kleine en middelmatig groote brouwerijen door de groote ondernemingen
zijn overgenomen, heeft thans, naar de N. R. C.
meldt, de sinds 1867 bestaande en met grootsche
plannen opgezette (aanvangskapitaal 1 millioen)
Koninklijke Nederlandsche Beiersch-Bierbrouwerij, te Amsterdam, haar omzet verkocht aan de
voor dit geval samenwerkende, Heinekens's oierbrouwerij-maatschappij, N. V- Brouwerij d'Oranjeboom en Beiersch bierbrouwerij De Amstel.
De gebouwen en terreinen van de Koninklijke
Nederlandsche Beiersch-Bierbrouwerij worden
door genoemde brouwerijen niet overgenomen,
maar schijnen voor andere doeleinden te worden
gebruikt.
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En er vielen reeds dooden.
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Twee groepen fasROME, 3 Nov. (8.T.A.)
cisten trachtten liet huis van den advocaat Rossi
aan te vallen, die socialist is. Carabinieri moesten liet huis bewaken. Op een zeker oogenblik
schoten de carabinieri op de woelige en opdringende fascisten, waardoor twee van deze lieden
gedood werden. De fascisten hebben een verwoesting aangericht op de redactiebureaux van
enkele bladen.

EEN ONTZETTENDE VERGISSING
De verkeerde gelyncht ?

—

Volgens een bericlit
uit Milaan wordt het vermoeden grooter, dat de
vermoorde Zamboni niet de dader van den aanslag op Mussolini is. Het is bekend geworden,
dat de familie Zamboni niet vijandig tegenover
de fascisten stond. De jonge Zamboni zou zelfs
eenige maanden geleden verzocht hebben tot de
fascistische jeugdorganisatie te mogen toetreden.
De in militairen dienst staande oudere broeder v.
Zamboni heeft een desbetreffende verklaring afgelegd en aangezien deze mededeelinlg van andere zijde bevestigd wordt, gelooft men in journalistieke Milaansche kringen, dat de werkelijke
dader kon ontvluchten en dat de gelynchte Zamboni onschuldig was.
Stefani meldt, dat nog niet bevestigd kon worden of Zamboni de schuldige is.

ROME, 2 Nov. (V.D.)

—

In verscheidene
ROME, 2 Nov. (Stefani).
steden hebben demonstraties tegen de tegenstanders van het fascisme plaats gehad. Te Genua
vielen twee dooden, te Gagliani doodde een antiFascistisch Kamerlid een fascist.

ADVERTENTIEN.

DE MAASOVERSTROOMING EN 'T
NEDERL.-BELG. VERDRAG.
Een adres der K. v. K.
De K. v. K. voor Maastricht en Omstreken
heeft aan den Voorzitter der Tweede Kamer het
volgdende adres gericht :
„Gezien wederom treurigen toestand door
voortdurende overstroomingen, welke bij uitvoering van verbeteringswerken zonder internationale samenwerking dreigender worden *_or
Maasbewoners en industrieën, zoowel in Nederland als in België, voelen wij ons verplicht Jwe
Hooge Vergadering er met nadruk op te wijzen,
dat "bij niet aanneming van het Nederlandsch—
Belgisch Verdrag, in dezen toestand in eersten
tijd geen verbetering zal kunnen komen, daar
et
alsdan het in het verdrag voorzien overleg
België wegvalt, welk overleg ingevolge de bij
aanvullend protocol in artikel zeven gebrachte
verduidelijking ook het overstroomingsvraagstuk
tegelijk met de waterwegenkwestie tot oplossing
kan brengen door kanalisatie der Maas van Luik
tot Maastricht'".

Mr. Liesker

blijft.
Bij Kon. Besluit is op verzoek van mr. A. J.
L. Liesker, ambtenaar van het O. M. bij de
kantongerechten te MAASTRICHT, HEERLEN
en GULPEN, ter standplaats Maastricht, ingetrokken het K.B. van 27 Sept 1926, voor zooveel
betreft diens benoeming tot substituut-officier
van Justitie bij de arrondissement?,-rechtbank te
Amsterdam.
In zijn plaats is benoemd te Amsterdam mr
C. J. van Arkei.

DAGEN
ondeugend, maar»
geest/g &\K>ntuur*

Een

fin <5 acten
BUITENGEWOON BIdPROöSAMMA

S'thË'royal

WETENSCHAP.
ANTIQUITEITEN.
dezer
komt
te Aken de verzameling oudDen 16
heden onder den hamer, die door wijlen den „geheimen justizrat" Ferd.Franssen te Heinsberg was
bijeengebracht. De collectie omvat 37ö nos. Het
gronctbestanddeel ervan wordt gevormd door een
veelzijdige en keurige verzameling meubelen van
Akensch-Luikschen oorsprong.Daarop sluiten zich
aan : Rijnsch houtplastiek, Raerener en Westerwalder aardewerk, Hollandsch koperwerk, Delftsche fa.ences, het aan den Nederrijn zoo gezochte
18de-eeuwsch Chineesch porselein, Hollandsche en
Viaamsche schilderijen uit de 17de eeuw, enz.
De auctionair, die de collectie in veiling brengt
(Creutzer, voorheen Lempertz) geeft er een uitvoerigen, ruim ge illustreerden catalogus van uit.

—

jazz:

nieuwste J
Jazz, Blues.Charlestons*

l Hlustreere, met de
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Steps, Fox-Thots.Tango',
Shimmy's

"

J

*

ROUWGOEDEREN,
prachtig

zwart geverfd in 24 uren.

STOOMVERVERIJ GEBR. GIESBERS,
ROERMOND.
Depot Maastricht, Kapoenstraat No. 3.

6399

Deurwaarder Gabriëls
te Maastricht, zal Donderdag 4 November 1926,
ten 10 uur v.m., in het verkooplokaal „Het Centrum", Breedestraat 2, wegens vertrek en faillissement, publiek a contant verkoopen :

EEN GOED ONDERHOUDEN

—

AFSLAG

ARLAG
Wijnschenk's Vischhandel

VAN OVER DE GRENZEN.

"

ONRUST IN ITALIË.

LATIJNSCHE CHRISTELIJKE SCHRIJVERS.
INBOEDEL.
Dr. Al. Slijpen S. J., hoogieeraar aan de R. K.
Woensdag
Kijkdag
3 November 1926.
7811
Universiteit, en M. van E verdingen S. 1., leeraar
Nijmegen,
geven
een
aan het Canisius-Coliege te
serie geschriften uit van Latiinsche Christelijke
schrijvers. No. 4 bevat een gedeelte uit Augustinus' „Confessiones", van verklarende aanteeDe bedoeling van het besluit der conferentie is keningen voorzien, met een voorwoord, waarin
dat de gemeentebesturen zich
voorloopig tot het leven van den lateren Heilige in korte lijnen
niets zullen binden. De commissies willen slechts wordt geschetst. De uitgave zal bij onze Latinisweten, of een eventueele samenwerking tot stand ten, die meestal op de heidensche klassieken zijn Brusselschestraat 11
Tel. 1507
aangewezen, zeker weikom zijn.
kan komen, ona, indien dit inderdaad
blijkt
MAASTRICHT
haar werkzaamheden voort te zetten in het
verkoopt vanaf heden :
werpen
van
een
organisatieplan.
DE ERFENIS STOND HEM NIET AAN. Van welke mijn het gas dan
Schol vanaf
ló cent per i/_ K.G.
betrokfctn
zou
„
vanaf
Schelvisch
15
worden, is weer een kwestie van nog later zor<*
Kabelj.
mooten
3T>
Een schot op z'n oom.
Wederom ontvangen groote partij
ZOETE BAKBOKKINC 6 stuks 25 cent.
COÖP. ROERM. GROERTENVEILING.
Alle andere vischsoorten tegen de lnagst mogeZaterdagavond werd op een in de Rochusstiaat
2 November.
lijke prijzen.
ie Aken wonende kleermaker toen hij de deur
peren 4—17, uien 3.80—5 00, selB—3o,
Thuisbezorgen zonder prijsverhooging. Bestelt
Appelen
binnengaan,
vanuit die
van zijn woning wilde
■
andijvie
1.30—1.80,
Tijdig-.
7810
1—1.50,
derij
cho.v.cueeren
tegenovergestelde richting, een revolverschot gewitte
15—19,
kastanjes
sprunen
DE
TE
kool
12—10,
2.00,
MAAS
heerlijke
Neemt
eens
onze
proef
met
STOKVISCH.
lost. De kogel drong door den overjas, jas, vest
10—30, prei I—2.
Val van het water.
en ketste ai op' een knoop van zijn pantalon en
bekwam hij slechts een lichte verwonding ter
COÖP VEILINGVEREENIGING.
Men seint, ons Woensdagochtend uit Roermond
een
hoogte van de linkeriendenen. De dader,
VENLO, 2 Nov. Op de heden gehouden EierveiDe dam om de steenfabriek van dhr. Evers ling van de Coöperatieve Veilingvereniging werneef, van den kleermaker, heeft zich vervolgens
Voor St. Nicolaas brengen wij een keurige colbij de politie gesteld en werd wegens, poging tot heeft het dezen nacht gehouden. Men is druk den aangevoerd 55.000 eieren. Kipeieren ' deden
lectie
Houten Tabakspijpen, Pijpen in Etui, «n
gesteld.
f
11.00—11-60,
kleine 8.30—10.60, eendeieren
moord in arrest
van f
pompen.
Meerschuim,
Goudron en Calciné, alsmede alle
De dader is de 25-jarige arbeider S. uit Bonn bezig de kwel uit te
9.5».
f
andere soorten Rookersbenoodigdheden.
Hedenmorgen begon het water te vallen.
en verklaarde uit wraak ten opzichte van zijn
Door directe import Jage prijzen.
MARKTPRIJZEN.
oom in verband met erfeniskwesties, te hebben
van de Maasbrug teekende om
peilschaal
De
Vraagt zichtzending of reizigersbezoek.
bedoeling
zijn oom dood
Roermond 2-11*26.
gehandeld. Hij had de
N.A.P.
+
negen
M.
reeds
19.06
half
380.000
eieren.
Beleefd aanbevelend,
vanaf 28 October 1. 1.
7777
Aanvoer
,te schieten en had
van het water bevrijd
per
oom
weer
zijn
geobserveerd.
eieren
lOlóO—l2.—
100
stuks.
hoopt
spoedig
van
Men
Groote
de woning
D.
Groningen,
Firma
Leefsma,
B.
10.40 per 100 stuks.
en de dader te zijn-.
Kleine eieren f 7.
De revolver is inheslaggenomen
per
Aken
f
100
stuks.
/wanenstraat 28. Postbus 76.
9.50—9,90
ingesloten.
eieren
Eende
in de gevangenis te
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25-JARIG DIENSTJUBILE.
j^iaandag voorm. werd ten Douanekantore op c.e
Zt,?.li de sectiechef dhr. Walraven op feestelijke
algemeen ge
aXe gehuldigd. De jubilaris alhier
Postma, ra
dhr.
toegesproken
door
sn
V'-^eur der belastingen dhr Blom dienstgeleih en namens A.R.K.A. door dhr. David.
rachtige bloemen, een uurwerk en kroonluchtW
*r
werden vervolgens aangeboden. In warme
goorden dankte dhr. Walraven. De sectiechef
gelukwenscl,lefl -vele Persoonlijke en schriftelijke
in ontvangst nemen.

7
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BOEDERENHANDEL.

ROERMOND.

ROERMOND.

ROOKARTIKELEN Eé^'gßOS
H.H. WINKELIERS.

_

—

—

LIMBURGER KOERIER MAASTRICHT.

1

RECHTZAKEN.

Betrokking door juffr.
gezocht voor alle huiswerk. Br. bur. dezer onder no 6.

MAASTRICHT.

Kantongerecht Maastricht.
UITSPRAKEN.
©penbare dronkenschap.
J. G. zonder beroep te Groesbeek 4—4 dagen,
S J. M. V. koopman te M. 12—10 dagen, X.
G. kleermaker, te Aroby, een dag Ihechtenis en
piaatsing in eene Rijkswerkinrichting voor den
,_jd van zes maanden.

„Aux Pays Bas"
J'vV

C__

Provinciaal Wegenreglement.

J H. D. landbouwer te St. Geertruid, 2—2 dagen, H. L, B. landbouwer te St. Geertruid 2—

g dagen.

Motor- en Rijwielwet.
J. S. landbouwer te Geleen, 2—2 dagen, N. H.
R. Koopman te Mesch 3—3 dagen, A. M. C. T.
M.
zonder beroep te Sittard 3-ö dagenv H.
besteller te M. 3-3 dagen, P. M. V. zinkwerker
te Geleen 3-3 dagen, A. J. P. schrijnwerker te
Breust—Eijsden 3—3 dagen, P. J. H. S. zonder
beroep te Bunde 3—3 dagen; H. H. S. fabrieksarbeider te M. 3-3 dagen, W. H. P. H. D.landarbouwer te Bunde 3—3 dagen, J. M. WH.
landbouH.
beider te Bunde 3—3 dagen, L.
landbouwer te Bunde; 3—3 dagen, 3. L. V.
mijnwerker
J.
S.
P.
dagen,
3-3
Bunde,
wer te
te Bunde, 3-3 dagen, F. 3. F. mijnwerker te
Bunde 3-3 dagen, H. 3. S. fabrieksarbeider te
Eijsden 3-3 dagen, J. M. K. betonwerker te
Ulestraten, 3-3 dagen, M. G. K. dienstbode te
M, 2—2
Amby S-fl dagen, J. S. koopman te
dagen,
M.
2-2
chauffeur
te
L
dagen, P. J. H.
J. H.
dagen,
p. J. H. I, chauffeur te M, 2—2
J.
R.
G.
dagen,
S, chauffeur te Beek 2—2
te
P.
M.
chauffeur
dagen,
chauffeur te M. 5—4
te
chauffeur
H.
H.
S.
G.
dagen,
M 4—3
L. E. chauffeur
Noorbeek 6-6 dagen, D. J. H.chauffeur
te HeerH.
dagen,
R.
te Beek 10-8
len 2—2 dagen, G. J. G. landbouwer te Itfêren
I—l dag J. 3. W. chauffeur te Eupen (B.) 3—
3 dagen', P. H. Tan H. mecanicien te M 8-5
'dagen, F. C M. A G. zonder beroep te M. 20—
10 dagen.
Gemeente-verordening Maastricht.
P D bakker te Meerssen 2—2 dagen, M. H.
I. herbergier te M. 5—4 dagen, H. J.. naaiS. te Bocholtz 2—
sier te M. 2—2 dagen, N. 3.beroepte
M. Ontslag
dagen, J. H. S. zonder
herbergier
te
van alle rechtsvervolging, J. S.
rechtsvervolging.
alle
H. Ontslag van
Art. _14 W. v. S. (Strooperi.).
M. H. B. zonder beroep te Meerssen 3—3i dagen
Art. 427 5W.v. S. (Een trekdier onbeheerd
laten staan).
P. R. voerman te M, 2—2 dagen, Ch. P. landbouwer te Eijsden 2—2 dagen.
Art. 431 W. v. S. '(Burengerucht verwekken).
N. K. fabrieksarbeider te M 4—3 dagen.
\rt. 435 W. v. S. (Een valschen naam opgeven)
G. M. F. F. kellner te M, B—s dagen.
Art. 455 :? W. V. S. (Een gewond dier arbeid
'doen verrichten.
'
J. L. S. dienstknecht, te M. 6—4 dagen, H. J.
"A. C. landbouwer te M 10—5 dagen.
Art. 460 W. v. S. (Over eenig weiland loopen)
L. S. mijnwerker te Itteren I—l dag.
Spoorwegwet.
A. M. glasblazer te M. 6—4 dagen.
Visscherijwet.
.7. H. A. P. coiffeur, te Valkenburg GO—6 weken hechtenis.
"

.

*

*■*
Openbare dronkenschap.
W. J. M. C. kleermaker te M. 6—4 dagen, J.
y D. fabrieksarbeider te M. 20—14 dagen.
Motor en Rijwielwet.
P. H. M. P. landbouwer te Hassfclt (Bi 3—3
dagen, H. P. 11. I- handelaar te Lanaeken (B).
2—2 dagen, W. A. H. landbouwer te Smeermaes
(B), 2—2 dagen, Ch. H. S. bakker f e M. 3-3
£fc_3
dagen, H. B. machinist te Maesij,ck (B).
Meerssen 3—3
dagen, J. H. R. c-lasblazer te
dagen, \V. J. B. landbouwer te M., 10—7' dagen,
3. J. C- koopman te M. I—l dag, H. G. reiziger le Meerssen 2—2 dagen, 11. W. H. v. ~.
n. chauffeur te Gronsveld 2—2 dagen, J. H.
V\'. A. landbouwer te Meerssen 0.5»— 1 dag, J. S.
garagehouder, te Houthem I—l dag, .T. V. chauf'S. G,
J.
feur te Bilsen (B) 2—2 dagen,' J.
reiziger te M. 3—2 dagen, A. lI. 'E. K. koopman te M. 12—7 dagen, J. H. 11. V. chauffeur
ie Meerssen, 50—20 dagen, A. >7. koopman te
M. 73—3 weken hechtenis.
Gemeente-verordening Maastricht.
11. P. koopman Ie Luik (B) -I—'3 dagen, Ch.
M. venter te M. 5—3 dagen, W. P. stoker te
M. 6-4 dagen, W. H. .1. E. koopman, te M.
10—6 dagen, H.J L. arbeider te Gazen—Bunde;
I—l dag, J. van S. reiziger te Voerendaal 2—2
dagen, F. 11. ovenwerker te M, 4—4 dagen, Ch.
11. chauffeur te M, Geen straf, .f. E. chauffeur
te M. 2—2 dagen, A. J. M. v. G monteur te M.
_— 2 dagen, J. M. (
woopman
te Meerssen,
spraak.
Art. 314 W. v. S. (Strooper).
Th. F. M. werkman te M s—i dagen.
, 427(1 W. v. S. (Met verkeer belemmeren).
. .). t). B. koopman te M., 2—2 dagen.
Art. 431 W. v. S. (Burengerucht verwekken).
L. P. H. S. koopman te M., 4—3 dagen.
Art. 455/2 W. v. S. (Een dier. op pijnlijke wijze
arbeid doen verrichten).
A. A. P. voerman Wijkhoven (B;, 6—4 dagen;
J. M. A. molenaar te Meerssen 6--._ dagen; H. F
voerman te Meerssen s—i dagen; J. M. D. koopman, zonder bekende woon of verblijfplaats ftier
te lande; 5—4 dagen; ,T. M S. te Meerssen, Vrij-
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2oó is er maareen'

«Sgltli.

Flinke dienstbode gegevraagd v. g. g. v. Kd.
Groteciaes, Vaals, baßker. Aan 't zelfde adres
dogkar billijk te koop
TIM

Op demveginden
trein.op'twatei)
op t sportterrein,
overal eenware

Extra
Concerten

versnapering en

fL_»

ROUWGOED

—

'«-avonds 5 uur

VRIJDAG 5 NOVEMBER,

Opening Muziekhaßtiel
FSLIAAL B.EINRÏCH SUHR

SPEKHOLZERHEIDE'

7803

AKERSTRAAT

7789
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100 KOMMIEZEN GEVRAAGD 1
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' INSTALLT^Ts^yAM g-jOO p"1

De Minister bericht ons : April '27 Examen Kommies Belastingen. Sal. t 1300—f 2400. Leeftijd
22—26 jr. Ongeihuwd. Inlichtingen en volledige
schriftel. opleiding ad 90 et. p. week. Boeken vrij f
Geen vooruitbetaling/ Vraagt flrratf. prosp.
met honderden geslaagden vorige examens.

NEDERL, POSTSCHOOL, Amsterdam.

7796

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ
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JONKER & RUH

HEERLEN,.

_rjyf _4_&^M m_k_J__QPiU__Bp^9ii

B_&9

ff

Kantoor en Toonzaali NIEUWE BINNENWEG 288

NATIONAAL TEHUIS
„LUCTOR ET EMERGO."

I

Op Donderdag 4, Vrijdag 5 en Zaterdag S Nov.

COLLECTE
LANGS DE HUIZEN

gehouden met toestemming van B. en W te
te Heerlen.
Deze collecte wordt ten zeerste aanbevolen.
Men zie verder beschrijving elders in dit blad.
7783
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ROTTERDAM
VERKOOPBUREAU van

de

JUNKER & RUH
sGASCOMFOREN
GASFORNUIZEN
KOLENVULKACHELS
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gaarne bereid op aanvraag gratis advies WÊ
BB Wi) zijnbrengen
en geheel belangeloos offertes uit ||
m uit te
waarin
tevens zuivere bergkoningen g|
werken,
jlte
epgenomen.B
Rvanexpleltatlekesten
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werden
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VOOR INLICHTINGEN WENDE MEN ZICH TOT)
J. J. DABEKAUSEN
HEERLEN

Hg
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U
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kromhout motoren!
In.v.
FABRIEK
D. GOEDKOOP Ji_|

■

AMBARAWA

INDISCHE SIGARETTEN

De kwaliteit dezer sigaretten is iets bijzonders, anders dan van de andere soorten

Alleenvertegenwoordiger voor Venlo en omstreken

Groothandel In sigaretten enz. „De Maas"
Bolwaterstraat No. 34-36 te VENLO. 3_04

I Incasso-

en Informatiebureau I

H Pieterstraat Ibis, UTRECHT. Telefoon 11390. _\

Ja

i

Is het gebruik van drie maal daagt,
een half uur voordo maaltijden, van pen
wijnglas echte medicinale

'

GRBEKSCHE BLOEDWIJN

, ,

i

'

HAGO*S BLOEDWUH. m* JU KEEeZOSTOr,
' '1'
bevat de waardevolle bestanddeelen
wf^-^^.

GEVRAAGD VOOR DIRECT

volkomen bekend met binnen- en buitenlandsche
expedities. Sollicitanten gelieven zich schriftelijk
te richten, onder opgaaf van verlangd
salaris en
referentiën, aan de N. V. Holland-Rubberfabriek,
Maastricht.
jjjr,

.

■

f

Ivoor

het organisme Ijzer, phosphor

<
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en kalk,

f

IS ALOM VERKRIJGBAAR.
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Arbeiderswoningen
terstond te huur met
tuin, waterleiding en
electrisch licht Huur
f 18 en f 19 per mnd.
Adres Kuileneinde 105,
Meerssen.
775*7

<

,
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Te huur terstond een
café met zaal, gelegen
te Bleiierhelde. Adres :
F. Kool. Holzstraat 4'J,
Kerkrade.
75»5h

Groot importeur in behangselpapier kan nog
enkele plaatsen in de provincie Limburg LEVENDE KREEFTEN
LANGOUSTEN
5956
OESTERS
CAVIAR
Ereeftenpark „BELDERBOS", Bergen op Zoom.
geven voor winkelvoorraad voor het seizoen
1927
terS S-D-S' Nijgh en v- Ditm*r's
Ad. Bur., Rotterdam.
\oor

ALLEENVERKOOP
A?6^ °» d„?, le!
Vertegenwoordigers
welke drogerijen enz.
gevr. voor
bezoeken
het meenemen, van een
loonend artikel. Aanb.
onder no. 7787 bur. v,
dit blad.

——

—

BREUKLIJDERS !

Vergeet niet, dat iedere verwaarloosde breuk o!
krankheid, weerhouden door slechte banden met

rugveeren of onderdijtoestellen langzamerhand
naar de noodlottige wurging leiden.
Indien gij uwe gebrekkigheid genezen wilt, zónder de gevaren up te loopen eener heelkundige bewerking, waarvan de herhaling altijd te vreezer
is, indien gij de stoornis wilt vermijden, welke
veroorzaakt wordt door veerbanden of onderdij.
toestellen, zult gij verplicht zijn, zooals zoovele
slachtoffers hunner onwetendheid, uw toevlucht
te nemen tot de methode van den beroemden spe.
cialist NICOLAS, gewezen bestuurder van het
Breukinstituut van Parijs, die de breuk zal doen
verdwijnen met de wurging te vermijden.
Mijnheer NICOLAS zal ontvangen en kosteloos
zijn methode aanwenden van 9 tot 2 uur.
te MAESEYCK : 5 Nov. Hotel du chemin de fer;
te VISE 10 Nov. Café de Ia Gare ;
te TONGEREN : 11 Nov. Hotel Central.
7785
tê BILSEN : 17 Nov. Hotel De Slagmolen.

PEHMSOL

groote R.K. pxaats

BEAVER BOARD

in Huis
wordt nimmer
een kruis

Premier Naar

machineiihandel
in Limburg

Wa Vraagt intlcfttingen, monst.r en
WÊÊ' _r«tla literatuur ev*r «t artifeat.

Ford-Oitderdee.en si_nds voorradig

VAN HAAREN,

Kastanjela&n 1, naast Slachthuis, telt. 172, Sittard

H_Bl_rl_lE_E___-^_-ES

__________

\,^x3

IWw 't
8 raS'
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Burgemeester en Wethouders der Gemeen*
over Worrns zullen op Zaterdag 13 Novefll'
ber om 11 uur v.m.'trachten aan te besteden:
Übach

HET LEGGEN VAN pl.m.

1300 M.

TERLEIDJNGSBUIZEN IN DEN

SUMMERWEG.

MAASTRICHT :

Spilstraat 17
SITTARD
Limbrichterstr. 1»

I

HEERLEN :

Geleenstraat 86.
BRUNSSUM :
Kerkstraat.
ROERMOND :
H. Geeststraat.
WEERT :

E

W_|

BRIJN*

Bestek en teekening is vanaf Zaterdag G N"!
vember verkrijgbaar ter secretarie ad f ? EO.
Verdere inlichtingen worden verstrekt door <if
Burgemeester.
7749

Cnze Levenspolissen mei winst-aandeel
blijken sinds 1915 tevens een zeer voordeetiqe belegqtng*
Vraagt onze brochure

1

Een Gouden Aar'\

7773

Hegstraat.

4702

—gMßlv'l ■!■

enz,

ent-

H

JIT 'IIWIBVIKi- I lllnl'

I

Se Spaar- m Hypotkeekbaik

1

van de N. ï. Zuid Limburgsch Grondbezit

Technisch

Volgestort Kapitaal Gul. 500.060.—.

WIJ ZIJN GOEDKOOPER.
Al onze reparatiën aan concurreerende prijzen
uitgevoerd, worden TEN VOLLE gegarandeerd.

_>*>_.

Overal gevestigd :

I

EEN 1 VÜIV KOOPEN.
wend U tot Garage VAN HAAREN.

toe

in

N.Brabant uit de hand
voor vaste prijs te koop
aangeboden, bestaande
uit 10 H.A. uitstekend
weiland 2 H. A. bouwland, 2£ H. A. vischvijvers 2V£> bosch.
Prachtig huis, Holland
sche stallen en gierkelder. Zeer geschikt voor
veel groot en klein vee
te houden. Fr. brieven onder no. 7517 bureau dezer courant.

Een „Premier"

1

GAAT

&? bfmen~ttótmmeringen

'M-

BOERDERIJ 17 H. A.

Mevrouw Bijvoet Rolducker'weg 28 Kerkrade Verrekkingen,

zinkingen van de Maag ot de baar»
moeder, radicaal genezen door de methode
NICOLAS.
R. K. DIENSTBODE
voor dag en nacht.niet zonder heelkundige bewerking, zonder uw werk
onder de 18 jaar, zelf- te verlaten. Zonder banden met rugveeren en onstandig kunnende wer- derdijtoestellen.
ken, en v. g.g.v. Wasch

|.

aaneen gelegen nabij

-fïl^

vraagt een nette

—

.'....

St. Bernardshond te
koop 4 mnd. oud. la.
stamboom (teef), Heerlen, Sittarderweg lil).
7804

,

'

.

:

Yiit Ind. Loopeenden
broed 1926, 60 stuks
te koop van hooge legstam ook bij gedeelten
a 3.— p. st. Zend remt».
vr. v. k. Lihdegats 4,
Heerlen.
7SOD

,

mwk nitst Pteagcwrt—r**.
Let echter op dat U het goede merk koopt, daar
alle in den handel zijnde imitatie-merken slechte
GEWONE wijnsoorten zijn zonder de geringste
medicinale eigenschappen.

Handelsinformaties. Handelsadressen.

Expediteur - Magazijnebef

.

Wf '■ /w/j/

|

_

Spekholzerheide,

FRANS KAISER.

_ .

E

__ü _9«_

I ü__

Tweede meld gevraagd
tegen 15 Nov. bekend
met alle huiswerk.
Adres St Servaaskioos-'
ter 24, Maastricht. 775fó

voedzaam tevens.

Aanbevelend,

STERKE JONGEN
spraak.
7801
oud 14£ jaar zag zich Buitenhuis.
Art. 460 W. v. S. 'Over eenig weiland loopen\ gaarne geplaatst m
Gevonden een ledeC. C. arbeider te Cadier en Keer 4—3 dagen. slagerij. Adres Brusselhandtaschje in ac
ren
Art. 4fil W. v. S. (Over eens anders grond schestr. 140, Maastricht
auto van Fisette Maasen).
7788 tricht—Brunssum
in.1. F. L. arbeider te M., 0,5W—1 dag.
houdende
eenig
en
geld
voor
Gevraagd
direct
iereglement.
E iv i er-Pol it
zilveren
rozenT. P. S. gezagvoerder te Herstal 5—3 dagen. eenige goede reizigers. een
krans. Terug te bekoVergrootings
fotogra>rwe«rwet.
men
tegen betaling van
fieën
en
emaille-por"T. v. d. V. chauffeur te Hoenshroek 3—2 dagen.
deze
advertentie bij
tretten tegen hooge
Wapenwet.
Geers Houserstraat 2(3,
provisie.
Gemakkelijke
.T. P. 11. 11. «hakker te Valkenburg 10—10 dagen.
7808
en prettige werkkring, Brunssum.
ook kunnen plaatselijke
Ter overname
geADVERT_.NT.EN.
agenten voor bovengeeen piano Br.
vraagd
noemde artikelen aanbur. v. d. blad onder
gesteld worden. Vraagt no. 7802.
inlichtingen. Br. onHiermede vervullen wij den droeven
der no. 7744 bur. dez.
Duitsche piano te' koop
■
*t* plicht kennis te geven'van het over- I
in pantser,
Voor direct gevraagd kruissn.
schitterend van toon,
een 2de banket-bakkers- prima instrument prijs
bediende, niet boven de f 465, Emmastraat
3,
M. E. H. J. Thérèse Hustinx
20 jaar, v. g. g. voorz.
775)8
Kerkrade.
te Maastricht 1 Maart 1855 en alHr. onder no. 7781 HijK.
daar, voorzien van de H.H. Sacramenten, H Limb. Koerier Heerlen. F 1000— GARANTIE
overleden den 31 October 1926.
op iedere doos
aft
Dienstmeisje gevr. tegen 15 Nov. a.s. voor
de keuken en verder
huiswerk, niet beneden
25 jaar Z. g. g. o. z. a,
WOND-, HUID-,
De plechtige uitvaart, gevolgd door de
WINTERBALSEM
te melden Max Hertog
begrafenis, zal plaats hebhen in de Hoofd- B
Nieuwe weg 6, Valken- voor geneeskracnt, zuiparochiale Kerk van den H. Martinus te B
burg.
7780 verheid onschadelijkheid
Wijk-Maastricht den 4en November 1926
Doos 25 en 40 cent.
R.K. flinke dienstbo- Bij Apoth. en Drogisten.
Bijeenkomst ten sterfhuize Parallelweg H
de gevraagd H. F. van
Zandvoort. Brood- en
Te koop aangeboden
banketbakkerij
Kerkeen
2 tonner vrachtBegrafenis-Onderneming Firma Dickhaut, 9
straat, Brunssum. 7805 wagen. Adres Wijngracht 4, Kerkrade.
R. K. BOERENMEJD
781X1
voor dadelijk gevraagd
goed kunnende melken
Te koop een goed onen huiswerk verrichten derhouden vulkactiel.
v.rft in 24 uur JOH. STECEHUIS, Heggenstraat Hoog loon. Adres W. Adres Industriestraat
Janssen Locht 5)4,
Grootste stoomIC—lB, Maastricht. Tel, 816.
15, Spekholzerheide
Spekholzerheide.
6038
ververij in Limburg.
7807
77Ü9

It

TOFFEE

8

m

WkSÊ

B.z.a. R.K. boerenm.,
oud 30 jaar, van nette
fam., als huish., ook
bij landb. Br. onder no.
7776 Bijk. Limb. Koer.
Heerlen.

VERKADES

Vanaf Heden
WOENSDAGS en
DONDERDAGS

€S_^

EERSTE KLAD.

WOENSDAG 3 NOVEMBER .1926.

HEERLEN

_

geeft 3 1. pCt.

EMMAPLEIN No. 6
rente p/a voor direct opvertlerbai.

!

11

Gaskaeri^i

ste

ter

f.

§1

J

de me<*l
hitt*. geel. ts verpia* 1'
baar. Gasverbruik hO ö»
stens b ets. per V&1
Prijs f 18.
rabat. Let op den na»'
Schets, waarvi.n \e f*e
kachel is
Wacht U voor nama^»'
gasverbruik

Kantoor geopend : van 9—12 v.m. en van 2—4 nam.

5999

gaskachel

relrl dis bij het mtns

geeft S pCt. rente p/a voor kapitalen welke voor
1 jaar vast geplaatst worden.

Vertegenwoordig d In de meeste plaatsen in Limburg.

t.andel-Ö.'J

reau A. Schets te B-'
wijk Z. H. negentess*
laan 3, levert direct ü.
voorraad de
merk Sehet3, de kie"?

Kandeia^

voor.*e^'

B*e JAAiIGANG.

WOENSDAG 3 NOVEMBER A9__6.

Uitgave van de Uitgevers-M_at&c!_ippi_

Limburger Koerier

„HE2SÜLANDIA"
voorb« -s. o-jju

FS-ï-ïs _V£lJEE___€D-_--T
-AASÏRICiï,

Mc.

TWEEDE BLAD.

_.§__

ADVERTENTIEPRIJS :
20 cent per regel. Voor buiten Lijnt"*-, 55 <*(_.
per regel. Reclame annonce, per regel CO crn_,
Voor buiten Lhnbiirj-; 70 rent.
Advertentie- en Rficlairin.Rnn-mcpreßeli wor T«_
berekend naar de plaatsmlm*!-. yemeten van _f<
scheidingslijn tot afscheidingslijn.

HET SLACHTHUIS TE HEERLEN.

LIMBURGSCHE KUNSTENAARS.

DIENS)

rFUFFNTF HEERLEN

PLAN TOT HET BOUWEN VAN EEN GEMEENTELIJK SLACHTHUIS
MET DIENSTGEBOUWEN OP EEN PERCEEL KADASTRAAL
BEKEND SECTIE D N° 5153 AAN DEN VOSKUILENWEG J|

DIENST VAN OPENB WERKEN

Gerard Hack.

''02G

/

RELIGIEUZE BEELDKUNST.
derde, als marsepeinen „Sleveniers" af; en bovendien: het was eenige malen duurder dan het
fabriekswerk! Het eerste jaar vonden dan ook
slechts 'n 4 of 5-tal exemplaren van het beeld
hun weg. Maar er waren menschen genoeg, di_
oog voor het ware schoon hadden- het eerste
beeld in groot formaat (1,20) werd besteld voor
de Bröederschool, die Boasten in de Capucijnentrang te MAASTRICHT had gebouwd; en op de
tentoonstelling voor Handel en Nijverheid te
HEERLEN kreeg Hack twintig opdrachten voor
een reproductie achtereen. Sinds dien ging het
crescendo. In alle rcligieuse-kunst-beoefenende
men Hack's H.
kringen van Nederland kent
dat meestal m oud-ivoorkleur geHartbeeld
en
houden is met een toning in de plooien
toen we hem onlangs in zijn atelier bezochten,
was hij juist bezig- liet mc-dei op een grootte van
1.60 M.in klei te boctseeren voor het Canisiusvan Ed.
Ziekenhuis te Nijmegen, in opdracht gulden
toCuypers, die het wil opstellen in een
naliteit: bladgoud met verdiepte bronzen.
Als vanzelf is Hack er toen toe gekomen, zijn
krachten ook op een Maria- en St. Jozefbeeld"te
beproeven, gedacht als pendanten van het Christusbeeld. Ze zijn minder bekend dan het laatstbedoelde. Dat ze iets sneiler ontstonden, zal wel
gelegen hebben aan de omstandigheid, dat hij er
Tic vertrouwvolle opdracht toe kreeg voor het O.
L. V. gasthuis te Amsterdam en voor de kerk,
die de Sittardsche architect Wielders te NIEUWENHAGERHEIDE bouwde. Do Maria-figuur
lijkt ons een vrij sterk pendant van het Christusbeeld (dat intusschen „facile princeps" blijft);
het St. Jozefbeeld loopt o.i. eenigszins in renaissance-herinneringen terug.
Het H. Hartbeeld laat Hack blijkbaar niet los;
hij hangt er aan met heel zijn ziel; het inspireerde hem leeds tot twee gewijzigde replieken; een
nieuw kruisbeeld, het corpus van dezelfde opvatting en dezelfde afmeting als het staande beeld,
en een bas-relief: de Christusfiguur tegen een
kruis op stralend medaljon, met uitgebreide
handen staande op een aardbol; basis- en hoekvullingen met drinkende herten, korenaren
en
gedurende 6a 7 jaren druivenmotieven. Hét eerste ex. daarvan staat
B _nt<* e u Volgde daar
_en y^'dlessen van den in Limburg welbekenals schoorsteenvak-vulling in de pastorie te HEUd _\v ans rustenden beeldhouwer Van de Laar, GEM. Nadien vonden ook van dit werk verschilals een leeraar lende exemplaren hun weg.
VtaS nog door Gerard Hack geroemd.
Overa„ ,Ultengewone kracht wordt
vader
zijn
van
r,G
zaak
v'erk7 a
Jongen in de
;.; r , °m en vereenigde zoo van den aanvang
000-g?. «eorie met de practijk. Tot het huidig
De reproductie-methode van Hack is zeer ge__**J-P«k toe is hij artist. èn practicus gebleven,
Hec oorspronkelijke model verlaat
wetensvol.
gezegd
Vm_«
niet van alle kunstenaars kan
zijn
niet; de afgietsels (we zulten maar
ateiier
'''"en.
bijzondeiheden
niet
in
treden over het interesa°
K
ten;
was onder de jongeren een der jongs
i}fi
meeste zijner medeleerlingen waren van 3 tot sante gelaiine- en gips-proces, dat daarbij geber ouder dan hij: wat niet belette, dat de zigd wordt) worden met louter handenarbeid gemaakt onder zijn persoonlijk toezicht, en nooit
ljjo Jaiain
hÜ do prijsuitdsclingen zonder veel
jv -to Beregeld met den eersten prijs ging strij- zal hij verzuimen aan alle reproducties zelf de
'oon hij dea cursus ten einde had, is hij laatste hand te leggen, de eind-retouche te ge'_-t naar
ven, er aldus het merk van den meeste; aan gede Arndemi e kunnen.gaan
misniien een geluk voor hem geweest is.wat Zijne
al kan hij soms nauwelijks 't vele werk
vend,
kon zich thans onbeïnvloed naar overweldigen.
C|-"n type ontplooien.
Hack heeft een ruime opvatting. In de etalage
De mobilisatie heeft hem vier jaren lang uit van zijn winkelzaak zal hii bij voorkeur de rangn verband gerukt. Toen is hij getrouwd en schikking zóó maken, dat het publiek er het beest ook den winkel en de zaak overnemen, die tere van het goede werk boven het fabriekmatige
gedreven had. Voor alles stond hem leert zien; dat hij üe schoonheden van oud-ro|n vader
d.aarbij
als
doel voor den geest: wat beters en maansch beeldwerk, rococo en wat tusschen die
t
aan het volk te brengen, dan de periodes ligt, en waarvoor het groote publiek
l^stzinnigers
«eidenfabrieken p^cgern te geven, en zoo be- vreemd staat, tracht te doen aanvoelen ; en beh^ zich ertoe den koopers beelden te nepenheid kent hij niet daarbij. Hij zal met pleileer vvaardceren,
'
gemaakt
naar modellen van zicr zijn eigen werken, den mooien Canisius-kop
o_d_n
ue meesters, of van levende zoo als
Aug. Falize
'|ip +maar 7-on 'n . ook °P eigen ontwerpen.
meest bekende daarvan is wel het H. Hart*m eerstelill7. dat tevens een „coup de '
'■ iirr ö ' was. De foto's
ervan alleen reeds
we
dit artikel er het front- en een zijaan_ht
~ wekten de aanmoedigende belansrB_llin
P Van niemand minder dan Jan Toorop,
hM
1 -V.-.V-, kunsttijdschrift „Opgang" liet zich er in
'e bewoordingen over
uit. Het beeld verzelf- De kunstzinnige katholiek, die
het in ffclchgebruil<elijke
kamerformaat ('n kleine
ïloii
n aat hoog)
eLcm
zag, wil 't ook hebben, en |
o';oaat
er geen maand, soms geen week voorbij, !
0f
g^ ntornen uit eiken hoek van het land aanvra- i
ir, J °m „het H. Hartbeeld van Hack." Ook i
f°rmaten voor zalen, patronaten en j
n wordt het gegoten; en in
nóer grootere
v>r°rdt het apart uit de hand telkens op_ieii_:
w
D ; -eboetseerd.
igö beeld
wellicht het, beste, dat in
te
kr
is
-_eö
is niet zoo ineens ont»t_an
"et is als 't ware gegroeid uit een ont\\-e'
rri
'do Jonge Hack reeds op 17 jarigen
-eftjL
Raakte, en dat
het is begrijpelijk
e
rijpheid
nog sterk onder
miste
,
"*■ -in d stonde der onde en
school.
Maar 't had
n grondidee
van ziin latere schepping: de
■hrjoi
?■ neerdalend tot 'het volk. .Vandaar de
*>. r gp'eving
van de gestalte als trappen afschrij'
De jonge Hack voelde zelf wel, dat dn
1-aap ."ij len "''ormgeving niet de ware was,
miste nog de kracht omzijn gevoel ten
In de materie uit te beelden; hij wilde wat
*-o_i, naaken, maar hij zat nog te vast aan de
zat' riog iets zwaars in zijn beeld, iets
ï'jetM-F
ij 'Jks ook.
Lituig.acue 'ientoonstemng ie Maesuichi, verOp) ' " ■
11 'iij
voelde meer te kunnen, is zijn beeld,
leden jaar) achteruitstellen om de aandacht te
>ntat jaren later uitgegroeid; de kop is vestigen op de afgietsels van het mooio moderne
(Se. „r' da gestalte rijziger, de plooienval stali- Franci_cus-beeld, dat door een beeldhouwermonnik uit het klooster te VENRAY ontworpen
uit het nog aan renaissance, herinnerende beeld is een moderne, meer is.
Die breedheid van blik en bescheidenhtid tekunstvormen der school van Reuron
doch vrijer behandeling vertoonende, vens teekenen Hack ten voeten uit.
'l!s
die niet enkel artistiek.
Gerard Hack is nog jong : even 33 jaar. Als
, °ok opgewassen,
en er is
hij voortgaat op den ingeslagen weg
werkelijk devoot stemt.
v
mógen
gfien reden om hieraan te twijfelen
-_k el _.lnS met dit beeld, zooals het vaak aan"3K met veel goeds gaat: het publiek stond Limburg en Nederland nog menig kunstwerk
8« Wat
vreemd tegenover: het week zoozeer van hem verwachten.
*"^____£ebraikclijke met rood en goud b-schil-

*xx De meeste Maastrichtenaars herinneren
de „heéldeiizaa^ van Hack" in de
Papa Hack hield zich vooral bezig
et het leveren van pleister-ornament voor.ge-0 Uweri> van gang- en tuinheelden enz. In deze
eving -roeide de jeugdige Gerard op, en ze
6-- groote aantrekkelijkheid op hem uit. Zoo
op ï_-iarigen
W?,. 'S kon toegelaten worden
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UIT ZUID-LIMBURG
■^"""■'ATEN. — Diefstal van fruit. — In den
in,} 'J n Vrijdag op Zaterdag hebher, dieven door
n van een ruit zich toegang weten te
v.w'af;en

MIDUIT
EN-LIMBURG

ROERMOND.

*

tot den fruitkelder van hét veilingsUV
toza alnier- Ruim 30 zakken fijn fruit met een
51"-k gewicht van plm. 1500 K.G. werden
v !_c v..
en naar alle waarschijnlijkheid met
aut°(s)
vervoerd. Dit fruit was kort te vo***> a .-kocht door dhr. K. te Lemiers.
avond was nog geen spoor van de

"ntv^

*

BRIEVEN.
brieven.

ONBESTELBARE

Binnenl.
Ritzen H., Heerlerheide.

Vallen familie, Swalmen.
Vermeulen F. en i., Heel.
Postbus 17, Roermond.
Vallen, Swalmen.

Binnenl. briefkaart.

Sr.heffer A.

lelie-, Haag.

Buitenl. brief.
Ehlenbeck Lïlla, .'rankfurt M.
Buitenl. briefkaart
Adres onleesbaar, Schonberg.

17. de ijsgenerator ;
Wij geven hierboven een plan van indeeling van
18. de i.%;chinekamer met kamer machinist en
het nieuw te bouwen gemeentelijk slachthuis met
veemarkt te HEERLEN, tevens een foto van een werkruimte ;
19. het ketelhuis ;
maquette.
»
20. de fabrieks-schoorsteen ;
De gebouwen zijn ontworpen door den directeur
21.' de nestbakken ;
van Openbare Werken van Heerlen.
22. de cantine ;
Het slachthuis met veemarkt zal gebouwd wor23. de wagenloods ;
den aan den Voskuilenweg te Heerlen op een ter24.
de garage ;
groot
rein
2 Hectaren.
De indeeiing van het slachthuis is als volgt :
25. de dienstwoningen machinist en opzichter
1. ter rechter zijde van den hoofdingang op het (reeds gebouwd) ;
2G. de rijwieibergpk ats ;
plan gemerkt 1, is een dienstgebouw, waarin een
27. het gebouw marktmeester veemarkt ;
woning voor den portier, portiersloge en kamers
voor den ontvanger en ambtenaren der Directe
28—29. de varkensbakken veemarkt;
Belastingen ;
30. de waag.
2. het administratiegebouw, waarin kantoren
De werkwijze in het slachthuis zal zijn:
der administratie voor de keurmeesters, directeur
het slachthuisterrein is slechts éen toeNaar
en laboratorium ;
gang, zoodat alle in- en uitgaand verkeer langs
3. het kleed-, wasch- en badlokaal;
de portiersloge zal geschieden (lp en welke téveas
4. de verificatieruimte voor vee met waag ;
dient tot toegang voor liet administratiegebouw
5. de stallen voor verdacht en ziek vee, nood(2).
;
slachthal en vrijbank ;
G. de stallen voor groot en klein vee ;
De slagers gaan rechtstreeks naar het wasch-,
7. de slachthal voor groot en klein vee ;
kleed- en badlokaal (3>; wordt vee binnenge0
8. de stallen voor varkens ;
voerd dan gaat dit via de ambtenaren Directe
9. de slachthal voor varkens ;
Belastingen (1) naar de verificatieruimte (4).
10. de darmenwasscherij en het penshuis ;
Verdacht vee gaat naar de stallen (5); wordt
11. de óphangruimte ;
dit ziek bevonden, dan zal het slachten plaats
12. het voorkoelhuis ;
hebben in de noodslachthal (5), terwijl het voor
13. het koelhuis ;
de consumptie goedgekeurde vleesch alsdan in
14. de pekelruimte ;
de vrijbank verkocht wordt. De vrijbank is te
15. de vriesruimte ;
bereiken door een afzonderlijken ingang en zul16. de luchtkoeler ;
len de koopers het slachtterrein niet betreden.
H_RS.E£t_OSCH.

—

Nieuwe

—

school.

As

Woensdag 3 Nov. zal op Meijmveg de nieuwe
openbare school officieel geopend worden. De
Inspecteur dhr. Cals, burgemeester Maessen en
de gemeenteraad zullen bij deze gebeurtenis aanwezig zijn.

HERKENBOSCH.

__

—

INGEZONDEN.

(Bulten verantwoordelijkheid der redactie.)
DE MAASBRUG.

.

Drijfjacht.
Bi j de Don
derdag alh.er gehouden drijijacht van dhr Edm.
van Aiferden werden niet minder dan 110
9 konijnen en een vos geschoten.

MAASTRICHT. Nov. '26.

Geachte Heer Redacteur,
Bij de rondvraag in de Raadsvergadering van
25 October, werd dhr. Beerenborg in de gelegenheid gesteld eenige vragen te aoen, betreffende
In uw blad van 26 dezer, lees
de „Maasbrug".
MEIJEL.
Eiervei .eniging. —f n de zaal Meu- ik. dat de voorzitter van den Raad o.a. zeide:
lemans heeft de eiervereenigmg vergaderd
De stortsteenen zijn echter nog steeds niet
Door
eenige leden der vereeniging werd aanmerk
men verwacht ze deze week; met
gegearriveerd;
.ik
maakt omtrent verschil van prijzen der
stortsteenen is echter op den duuu niets te be
Roermondsche en die der Venlosche Eierveiling uit de con
reiken."
trole over 9 maanden bleek, dat de
Neer
afdeelinsr
antwoord (indien tenminste de weergave
Dit
kant, aangesloten bij de Venlosche Eiereveilintr
1408.ü8 meer was uitbetaald over C3976 K G eieren van het gesprokene juist is) moet op eene vergisIndien ditzelfde quantum eieren over Venlo was sing berusten, of de burgemeester moet hebben
de steenen nog niet onder de Maas-,
geleverd, was dit een verschil van 2 2/10 cent per bedoeld, dat In
dit geval is het juist, want eerst
waren.
brug
K.G. eieren. Het verschil van Helden-Beringen
is
het
eerste schip met stortsteentjes
dagen
dez^r
was f 2489.01, een gemiddeld verschil van 3
onder de Maasbrug gekomen. Bedoelde de burgecent per Kilogram eieren. Het bestuur „af 8/10
de
dat de steenen nog niet in Maastricht
vergadering in overweging om toch nog een jaar meester,dan
is dit antwoord onjuist, want de beide
bij de Rc.rmondsche Eierveiling te blijven daar waren, waren
reeds dagen vóór de raadsvergadeschepen
door hen werd beloofd dat, nu de
Maastricht.
ring
te
klaar was, hierin eens groote verandering zon koIk moet natuurlijk aannemen, dat de steenen
men. Verder werd aan die leden, die zich bij Ven- (naar
schatting 600 ton), welke zijn opgeslagen op
lo wilden aansluiten, de gelegenheid gegeven om
terrein
der scheepswerf „Nerus" niet lot de
zich in de maand November in het inpaklokaal op het
1500
M3. voor de Maasbrug behooren,
leveren
te
te geven, dan zal er in overleg met het bestuur
reeds veel langer te Maastricht zijn, en
daar
deze
een regeling worden getroffen. Verder werd het zeer zeker beter hadden kunnen worden gestort.
bestuur opgedragen om met de Limb. afdeelingen
met laag water, indien zij voldoen aan kwaliteit
van de Roermondsche Eierveiling een onderhoud en
gewicht.
te hebben.
Het tweede gedeelte van het antwoord dat n.1.,
„met stortsteenen op den duur niets is te bereiDezer dagen wer- ken" is dunkt mij, aan geen twijfel onderhevig,
ROOSTEREN.
Diefstal.
den ten nadeele van een tweetal personen uit vooral als het „steentjes" betreft, welke men
Echt, alhier twee nieuwe rijwielen ontvreemd. thans begonnen is te storten, en waarvan iedere
Van de daders natuurlijk geen spoor. De politie toeschouwer zich kan overtuigen, indien hij daar
stelt een onderzoek in«
toe de lust gevoelt..

'hazen'

—

nieuwebouw

—

—

-

—

Goedgekeurd vee gaat naar de stallen gi
en klemvee (6) en wordt later geslacht in Ac
slachthal (7. met 12 slaclitstanden.
Varkens worden geslacht in de slachthal
deze is ingericht volgens het spreider-systeem.
Aan beide slachthallen is een opzichters-kamer
aangebouwd waarvan de opzichterskamer
slachthal groot -en kleinvee tevens ten dienste is
van den sjoget (toezicht volgens Isr. ritus.;
In de darmenwasscherij en het penshuis (10)
worden de deelen verwerkt als maag, darmen,
enz., terwijl de mest wordt afgevoerd per smalspoor naar de afgedekte mestbakken (21).
Het vleesch afkomstig uit de slachthallen 7 en
9 wordt gehangen in de ophangruimte (11), vau
waar liet naar de slagerij gebracht wordt of via
het voorkoelhuis (12) in de koelcellen van hel
koelhuis (13) wordt bewaard.
z
Aan liet slachthuis is een ijsfabriek verbonden
(15-16-171). Tevens is bij het slachthuis eene veemarkt (27-28-29-30V.
De veemarkt resp. slachthuis kunnen aan de
spoorlijn worden aangesloten.
De cantine is zoodanig geplaatst, dat deze zoowel van het slachthuis als van de veemarkt ie
bereiken is.
In *le cantine zullen alcoholvrije
dranken
verkriiptaar zijn. De bestemming der overige
genoemd*» gebouwen en ruimten "behoeft geen
nadere verklaring.
Het gebouw zal in de maand November worden aanbesteed.

Als gewoon burger, doch buitengewoon' belastingbetaler van Maastricht, veroorloof ik mij de
volgende vragen aan heeren leden van den Raad
die mede de bedragen voor Gemeentelijke uitg
ven voteeren.
le. Wordt bij deze steenenievering voldaan aan
de eischen der inschrijving, nader aangekondigd
in het Advertentieblad van 8 Mei 1926?
2e. Indien het juist is, dat de steenen, opgeslagen op de scheepswerf „Nerus", bestemd zijn voor
storting onder de Maasbrug, waarom deze dan
niet gestort bij een zoodanigen waterstand, dat
men zien kan, waar zij terecht komen?
3e. Is het geld, dat voor deze „steentjes" er
zijn er m.i. te veel onder het aangegeven gewic
van 30 kg.)wordt uitgegeven, niet letterlijk en figu* rlijk in het water geworpen?
4e. Ontvangt de gemeente in dit geval wel
waar voor haar geld?
Da_e vragenreeks, geachte redactie, zou men
nog kunnen aanvullen met verschillende andere,
de levering betreffende, doch meen ik ditmaal te
kunnen volstaan, vertrouwende, dat onze vertegenwoordigers in den Raad (en zeker zij, die reeds
meermalen eene bijzondere genegenheid tegenover
de Maasbrug betuigden,) go<xl zullen toezien, zooveel mogelijk althans, op de stipte nakoming van
gegeven opdrachten tot. behoudt von dit monu-

ment

Hoogacht end.
EEN BELASTINGBETALER.
P.S.
Een bijzonder woord van lof mag zeer
zeker niet worden onthouden aan den gezagvoerder, die het schip zoo netjes op ziin plaats bracht.

—

FINANCIEN.
GESLAAGDE LEENING.
Men deelt ons mede, dat do 7 pCt. Obligat'ieleening van de Orde der Eroeders Franciscanen ta

Aken volteekend is,,

LIMBURGER KOERIER MAASTRICHT.

WOENSDAG 3 NOVEMBER

1925. ,

TWEEDE BLAD.

4

NIEUWS UIT DE MIJNSTREEK.

HET ONTWERP NIEUW STATIONSGEBOUW TE SITTARD

HOOG WATER.

HEERLEN.

Door de overvloedige regens en sneeuw c| er
laatste dagen zijn de 'beken emonn gestegen.
t
en
daar werden wegen enz. overspoeld, vooral e'
POLITIE SCHIETVEREENIGING.
weinig
Ophoven en te Overhoven. Het scheelde
Door het Bestuur der Politie-Schietvereeniging de Dorpstraat te Overhoven had weer blank ge'
is besioteu, dat de schietwedstrijd zal worden staan. Het water is thans zakkend.
gehouden, op een nader bekend te maken terrein.
R, K.
STATENKIECKRINGSITTARD.
Voor leden op Zaterdag 6 November van 12—4
op
Zondag
nm.
en
voor
donateurs
7
Novemuur
SITIn de zaal der K.S.A., Wilhelminalaan tevergaber van 2—4 uur n.m.
6 November a.s. een
Zaterdag
zal
TARD,
De prijsuitreiking heeft plaats op Woensdag 10 dering plaats hebben van de afgevaardigden va
1
November des avonds om half 8 in hotel Germade kiesvereenigingen in den Staten kieskring s
nia alhier. Tevens zal dan feestelijk worden her- tard.
dacht het 5-jarig bestaan der vereeniging. Voor
dezen avond is de medewerking verkregen van
L ICHTBEELDEN-AVONDUITGESTELD.
den bekend humorist Lucien te 's-Hage, terwijl
voor diverse verrassingen is zorg gedragen.
OVERHOVEN.
In verband met de lezing va»
Pater Stracke S. .T. over „Polen" is de lichtbee'j
KLOOSTERJUBILE.
den-avond, welke Donderdag a.s. in het patrona*
te
Overhoven zou gegeven worden over „St. Fr*"
Broeder Dominicus Heijmans O. F. M., zal a.s. ciscus" tot nadere aankondiging uitgesteld.
Zondag 7 November in het klooster van de IL B.
£.. Akerstraat, alhier, het zilveren jubiió vieren
Vergadering Kruisverbond. O*'
van zijn intrede in de orde der Minderbroeders.
OPHOVEN.
danks het ruwe weer Was de bijeenkomst va»
bovengenoemde vereeniging in het Jongenspatr»'
naat, goed bezocht.
Zoude er eerst bestuursverkiezing plaats bc"'
ben, deze werd uitgesteld tot de eerstvolgend
vergadering, op Zondag 7 November, na
Hoogmis, om eenige belangstellenden gelegenheJ"
TRAMDERAILLEMENT
te geven de zaak te kunnen overwegen en.evefl''
Zaterdag derailleerde de elecltrische tram al- Zondag toe te treden en mee te stemmen.
hiel
hier, weike om 6.53 ure aan de Holz vertrekt,
Pater Nazarius O. F. M.
de adviseur
aan de Hoizstraat nabij het kapelletje. Door in- hierop 'n speech, waarin hij erop wees, dat
iegging van een nieuwe .tram werd de dienst in het Patronaat dezen winter moeten komen
voortgezet.
een flinke organisatie, en laschte er tusschen i*
Noen materiëele schade noch persoonlijke ondat de erg verzwakte Maria-Ver. zeer binnen*o']
gelukken hadden plaats.
zal worden gereorganiseerd. Op voorstel van de"
Hoewel de juiste oorzaak van het deraillement Adviseur werd verder besloten begin Decemb 6
ronzijde. In den uitersten hoek vindt men nog onbekend is, wordt aan opzet niet gedacht.
een propaganda-vergadering te beieggen met e^
eene wachtkamer lste, 2de en 3de klasse, groot
Het verkeer had door een en ander slechts wei- Hinken spreker van elders.
1..34xG.38 M. De eigenlijke wachtkamers met nig vertraging en na eenigen tijd werden de wabuffetten zijn op het tweede of hoofdperron.
gens weder in de rails geplaatst.
Aan de rechterzijde van de vestibule is de bestelgoederen- en bagage-afdeellng groot 14.84 x
INBRAAK.
Verbouwing
9,37 M. Daarnaast is een bewaarplaats voor goeGELEEN-LINDENHEUVEL.
Alhier is ingebroken in een houten keet,
deren en een arbeiders-wachtkamer aan de perwaarschoot.
Naar
vernemen
is het verb<
we
staande op het werk van den aannemer Van
ronzijde. De uiterste rechterhoek bevat aan de L. te Bleijerheide, waarin geborgen waren ge- wen der bewaarschool met portierswoning gegü
zijde van het stationsplein een kamer voor de posaan dhr. Kobben, aannemer alhier.
reedschappen van de arbeiders.
terijen en aan de perronzijde de retirades voor
werktuigen
en ander maEen vrij groot aantal
mannen en vrouwen.
terieel werd ontvreemd.
Missie-rsaaikring.
.GELEEN-LUTTERADE.
De totale lengte van het station bedraagt 50.05
De poiitie zoekt naar de daders.
bij
zal
de Eerw. Zuste
Woensdag
A.s.
3
Nov.
M. en de breedte 10.34. Het gebouw is ontworpen
alhier om 5 uur nam. een vergadering worden
door dhr. E. Borst, ingenieur der Ned. Spoorwehouden tot oprichting eener missie-naaikri*1
UITREIKING EERE-MEDAILLE.
gen te Utrecht en zal uitgevoerd worden door den
De Eerw. Pater Kauwenhoven van de Orde van'
aannemer Fineken te STEVENSWEERT.
Zaterdagmorgen had de uitreiking plaats van H. Famiüe zal een lezing houden over hiet <fo'
de eeremedailles, verbonden aan de orde van de werking en het nut van de missie-naaikrü
Oranje-Nassau in zilver, door H.M. de Koningin
verleend aan de hoofdagenten van politie H.
Verplaatst.
HOENSBROEK.
Met inga*1
Godde en A. Genders alhier.
Te dier gelegenheid was de recherchekamer van 16 November is de besteller Th. Ermens vel
van het hoofdbureau can politie in feesttooi ge- plaatst van hier naar Helmond.
stoken en was het geheele personeel ten politlebureele vereenigd.
MARGRATEN.
COLLECTE.
Bloempjesdag.
HOENSBROEK.
De bloei*:
De beide gedecoreerden werden toegesproken pjesdag ten bate van het Groene Kruis, bracht 1*
door burgemeester Habets, die in een mooie rede gulden op.
(Ing e.onden).
dó waarde van de verleende ëeremedaillels kenAlvorens te vertrekken naar de missie, voel schetste, waarna hij hun de medailles op de borst
HOENSBROEK.
Triduüm.
Van
ik er benoefte aan, U aüen mijn harteüjken dank spelde.
Vervolgens
gedecoreerden
werden
de
beide
vCI
dag
parochiekerk
wordt
in
ue
Zonuag
lot
betuigen
voor den steun, zoowei geeste komen
telijken als stoiieiijken, door U aan mij verleend. door commissaris Offermans namens het geheele ue leden der ii. Familie een triduüm gegeVeï
door den pater Plülemon.
De coiiecte, welke ik langs de huizen gehouden politiecorps van harte geluk gewenscht.
heb, heeft de mooie som van i 1485 opgebracht.
Deze collecte, alsmede de gebeden, die reeds voor
IN HET ZIEKENHUIS OPGENOMEN.
HOENSBROEK.
Apologie
Tijdens de
mij gestort zijn en nog steeds ten hemel stijgen,
wordt op Maandagavond van
terinaandeu
dochtertje
Naar we vernemen, is het
van dhr.
getuigen, hoe U allen, mijn dierbare medeparoweek ni het patronaat een apoiogetischen cm'5 |
chiauen, met Uw priester meeleeft en hen. weet Fr., dat door een auto werd overreden, thans met gegeven.
kneuzingen in den rug en aan de beenen, in het
te eeren.
Het spreekwoord zegt : „Scheiden doet lijden". R.K. Ziekenhuis alhier opgenomen.
Ook ik voel diep de waarheid van deze woorden,
Stormschade.
In
MERKELBEEK.
nu het uur van vertrek komt. Maar tevens Is
naciit van Zonuag op iviaanuag woedden J^j
EEREMEDAILLES.
UITREIKING
mijn hart vol vreugde, daar ik weet, niet alleen
nevige ruiiwiiiueii, gepaard niet
zijn,
mij
te
daar Gij allen
met uwe gebeden verTen overstaan van het geheele Politiecorps, vvaa.iu.oor aan ue boomgaarden ernsuge
gezellen zult.
werd Zondagmorgen aan het Hoofdbureau van werd toegenracht. Mer en daar knapten booDn
Van mijn kant geef ik U de verzekering, dat ik Politie door den Burgemeester dezer gemeente aan den grond af.
geen dag zal laten voorbijgaan zonder in een aan dhrn. Lodde en Genders, beiden hoofdagent
vurig gebed den Heer van den oogst te vragen, van poxitie alhier, de zilveren eeremedailles vero°*
MERKELBEEK.
Verkeersongerief.
aan U te vergelden, wat Gij voor mij, Zijn mis- bonden aan de Orde van Oranje Nassau, die
iaatste
regens
dagen
pas
ver
is
ue
opgevü^
sionaris, gedaan hebt.
destijds door H. M. de Koningin aan genoemde de
sleuf van het bui_e_net der waterleiding **,
Een woord van dank moet ik hier bijvoegen heeren, wegens bijzondere diensten waren verdoorweekt, dat versuiiiiieiide voertuigen' erin
aan de Jonkheid van Groot-Weisden, voor de leend, uitgereikt. Het woord werd o.m. gevoerd
geraakten, 'n Paar auto's moesten met vereen"
aparte gift van f 200. —. Mijn goede vrienden door den Burgemeester en den Commissaris van vrachten
op den weg worden getrokken.
van Groot-Weisden zal ik me steeds blijven her- Politie.
inneren. En die herinnering zal mij aansporen, U
Door den oudste der gedecoreerden werd een
allen te laten deelen in mijn Apostelwerk.
SPAUBEEK.
woord van dank uitgesproken.
Veel schade.
De sneeu\Vv
U nogmaals dankend voor Uwe milde gaven,
van Zondag op Maandag heeft aanmerkeiij*
blijf ik na een hartelijk vaarwel,
toegebracht aan de fruitboomen, w**
-Gouden huwelijks- schade
SPEKHOLZERHEIDE.
Uw toegenegen in Chr.
nog niet zijn afgevallen.
van
de
bladeren
echtpaar
Het
feest.
Offermans-Moulen alhier,
Pater M. SCHREURS, S.M.M.
jonge
Vele
zijn uit elkaar gerukt f
boomen
zal Maandag 8 November a.s. den dag herdenverschillende
takken
twijgen hebben den
en
ken, waarop zij vóór 50 jaren in den echt werren
sïeeuwiast
dragen en zijn t
niet
kunnen
buurt
den verbonden. De bewoners in de
zullen broken.
dien dag de nabijlieid der woning versieren.

H^r

—

—

KERKRADE.

"

—

Bovenstaande teekeningen geven den lezer een
goed beeld hoe het nieuwe stationsgebouw te SITTABD, met welker bouw dezer dagen begonnen
zal worden, er zal komen uit te zien. Het moderne gebouw zal geheel in baksteen worden opgetrokken en aansluiten aan de in het begin van
dit jaar voltooide en reeds in gebruik genomen
perrons met wachtkamers, en endergronsche verbinding tusschen beide perrons. Het nieuwe stationsgebouw zaj ten opzichte van het oude gebouw een viertal meters meer naar voren komen
te liggen, zoodat het stationsplein wel wat erg
klein zal worden. In verband daarmede heeft de
gemeenteraad de rooilijnen reeds achteruit gezet,
zoodat deze door de beide aldaar liggende hotels
loopen.
Een korte wandeling door het gebouw zal den

lezer een duidelijker beeld geven van het nieuwe
station. Een 4.51 M. breede stoep geeft toegang
door een 3.75x2.60 M. groote ingang-hal tot de
ruime vestibule (16.50x7.17 M. groot). Recht
vcor zich vindt men een drietal loketten voor het
nemen van reiskaartjes en bagage-kaarten, waarachter het pi'aatskaarten-bureau (10.28x5.40 M.).
Links vindt men de controle-kast, waarnaast
doorgangen naar het perron en van het perron
naar den uitgang aan het stationsplein. Het station heeft dus twee entrée's aan het stationsplein
een voor ingang rechts, en een voor uitgang
links.
Links van de vestibule is het woonhuis van
den stationschef, toegankelijk vanaf het stationsplein, verder het trappenhuis, de archiefkamer en
de werkkamer van den stationschef aan de per-

—

***°

—

—

'

—
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UIT NOORD-LIMBURG

Recla m e-a n n onces.
(Onder verantwoordelijkheid v_n den l__en_er

dei

annonce).

Voor de Lens.
Wp Wam

Metamorphose.

jeker werkend b/j verstopping.

Alle 2 of 3 dagen ten Laxirt -bonbon, na den

aYandmga/m^K99lL^e-.tp/Merieerw(f
VERGOEDING MULO-SCHOOL.

B. en W. deeien aan den Raad mede, dat zij
teneinde uitvoering te kunnen geven aan hei
bepaalde bij art. lö van het Kon. Besl. van 4
Sept. ltfi. btbi. 432 een onderzoek hebben ingesteld naar de gemiddelde kosten over 1023 van
openbare Mulo-scholen (wet van 1878), gelegen
in die gemeenten of gedeelten van gemeenten,
gerangschikt in de 6e klasse van de tabel, behoorende bij de Wet tot regeling der Pers. Belasting. Dit onderzoek geschiedde om het bedrag
te kunnen vaststellen, over dat jaar voor instandhouding harer Mulo-school (Wet van 1878)
aan de Z.Eerw. Zusters van Liefde aan de Gr.
Kerkstraat uit te keeren. Opgaven werden o.m.
omvangen van de gemeenten .urinerend, Roermond en Zandvoort, welke gemeenten een soortgelijke openb. school in standhouden en over
1923 voor dat doel gemiddeld per ieerling hebben uitgegeven resp. f 11,66, f 11.81 en f 20.17.
B. en W. stelllen dienovereenkomstig voor de
maatschappij.
vergoeding aan de Eerw. Zusters van Liefde
Zoo zal het ook blijven. Mercurius heeft hier voor de instandhouding hare Mulo-school over
voor goed afgedaan.
1023 uit te keeren, voor vast te stellen op f 11.81
per
leerling of in totaal f 5208.21
Geheel in den geest van de tegenwoordige bewoners is alles, wat herinnerde aan vervlogen dagen, weggewerkt. De poort wordt zelden geopend
STEUN AAN WERKLOOZEN.
en als iemand binnen gaat, dan is het een kloosDe R.K. Werkliedenvereniging „St. Carolus
terling in zn grove kleedij.
Borroiueus"
alhier heeft in den Raad een verge
de stilte. Daar heerscht f/en
Binnen voelt
gericht
tot
zoek
van net raadsbesluit
rust, zooals men die alleen in kloosters kent. Soms inzake steun aanwijziging
werkioozen, ' vastgesteld "in de
gaat een kloosterling door de gangen om in een
vergadering van 30 Juni I'J26, overeenkomstig
der vertrekken te verdwijnen. Het is al ernst in hun verzoek van 16 September
j.i. en om in afhet uitgebreide gebouw. Het wereldsch gedoe, het
vaststelling eener
gejaag en gej akker heeft opgehouden. Klooster- wachting der definitieve
lingen in grauwe dracht bevolken de vertrekken steunregeling, de steunregeling op te dragen aan
B. en W., de Comissie voor Sociale Aangelegenen er wordt gedempt gesproken.
heden gehoord.
Anders dan 'n paar jaar geleden.
In de snelheid, waarin de leven, zijn we met
de nieuwe toestanden reeds vertrouwd geraakt....
Pc „Keet" is klooster.
AFFERDEN.
Gouden huwelijksfeest.
Op 15
Nov. a.s. hoopt het echtpaar Gellecom-Jasten zijn
gouden bruiloftsfeest te vieren.

.

—

VENLO.

—

—

—

GENNEP.
Hotel Verzett.
Naar wij van
betrouwbare zijde vernemen is het alom bekende
Hotel Verzett verhuurd aan dhr. Albers, thans
GEMEENTERAAD.
restauratiehouder van het station N. S. te Gulpen.
Woensdagavond
Db gemeenteraad komt
7 uur
in openbare vergadering bijeen. De agenda bevat
een 11-tal ingezonden stukken en 8 punten o.a.
Aanbieding van het verslag der gemeente over
1925. idem van de begrooting voor 1927, voorschot
Veni. Bouwver.van f 80.000, leening der gemeente
bij de Gemeente Spaarbank van f 300.000 ten behoeve van steun aan den woningbouw v.m. mil.
terrein.
GRAFISCHE KUNST.
Zonné_loem'\
In „de
aan de Bazarstraat te 'sVERNIELINGEN.
Gravenhage wordt thans een tentoonstelling geDoor L. T. Houtstraat werd aangifte gedaan, houden van schilderijen, teekeningen en houtsnebij de politie, dat een vrachtauto, waarvan no. den van J. Franken Pzn. alsmede van bibliophiele
bekend is een ruit in zijn woning heeft vernield. uitgaven van „Trajecturn ad Mosam" (A.A.M.
Stols, MAASTRICHT).
lolitie zal een onderzoek instellen.
Een paard, dat o<p de staanplaats voor voerin aan de Maas Zaterdagmorgen het wachN. H. G. in LIMBURG.
ip den voerman moe scheen te zijn, beproefvan ons gewestelijk NatuurhisHet
maandblad
de alleen de terugreis naar <de woonplaats te onGenootschap
bevat, na de vergaderingsbetorisch
lindeboompje
dernemen, doch "trok daarbij een
een
van ir. F. Kurris in
richten,
vervolgartikel
met paal om.
zijne serie „Bijdrage tot de kennis van het Limburgsche krijt" en een van ir. L. A. J. Keuller
GELOOF EN WETENSCHAP.
betreffende „Onderzoekingen voor de vuursteonDe vereeniging „Geloof en Wetenschap" alhier genese". Verder schrijven G. H. Waage over den
houdt Woensdagavond 9 uur in de zaal van café winterslaap van onze zoogdieren, M. Mommers
Suisse een vergadering waarin dr. Krijn zal over
'n Eigenaardige waarneming", Jos. Crespreken over het onderwerp: Pelgrimsreis naar rners over dr. Aug. de Wever als botanicus, P.
het Heilige Land en tochten in het Oosten. Zoo- Hummelinck over Walkers Phoridentypen en H.
als bekend is maakte dr. Krijn dezen zomer een Schmitz S. J. over „Klassification dér Phoriden
und Gattungsschlüsser.
reis naar het H. Land.

KUNST.

"

—

—

—

—

—

Hora ruit, de tijd vliegt.Nieuwigheden komen en na een paar maanden zijn ze al weer oud.
iWe leven snel, en we hebben nauwelijks den tijd
ze op te mtyrken. Slechts groote gebeurtenissen
hebben 'n paar dagen onze aandacht. Langer ook
niet, want dan doen er zich weer nieuwe complicaties" voor, welke 'm oogenblik onze aandacht
vragen. We raken er gewoon aan.
Nog pas is het grootsche gebouw der N.B.D.S.
gemetamorphoseerd in een klooster en... we zijn
er al aan gewoon geraakt. De verandering in het
gebouw is intens. Alles was zweemde naar beweeglijkheid, naar handel en industrie, is zorgvuldig weggewerkt. Stemmig-sober is het binnen de
muren geworden. De helkleurige reclameplaten
aan de wanden, welke een passende variatie waren van de naakte, witte muren en het bewijs leverden, dat de polsslag van het wercldverkeer er
sloeg, zijn weggenomen. De verfkwast is het groote gebouw met zijn vele vertrekken rond geweest
en heeft een zachte, harmonische kleur aan muur
en wand gegeven. Om van de nieuwsgierige blikken van de buitenwereld verschoond te blijven,
zijn de vensters halverwege toegedekt en rond het
gebouw is men nog bezig deugdelijke afrasteringen aan te brengen.
In de verschillende localiteiten erbinnen is geen
druk leven meer. De spoorwegambtenaren zijn
reeds lang er uit weg. Er klinken geen haastige
stappen meer door het gebouw, geen schrijfmachine tikt er meer en er wordt geen handel mfeer
gedreven. Het is stil geworden in het monumentale gebouw van de eens zoo bloeiende spoorweg—§
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SPORT.

NED. VOETBALBOND.
R.F.C. II—DE VALK III 5—1.
De rood-witte reserves hebben goed werk geleverd door de Valk met een nederlaag naar huis te
zenden. Hierdoor zijn hun kansen voor de eerste
plaats aanmerkelijk gestegen, mede door het ongel
dig verklaren van den door hen verloren wedstrijd tegen Willem II 2. Boermond verschijnt
met óp de mid-voor-plaats Kooimans die hier uitstekend heeft voldaan. B.F.C, beeft 't beste van 't
spel en als enkele minuten gespeeld is, krijgt de
linksbuiten den bal toegespeeld, en geeft met een
keurig schot Boermond de leiding. I—o. Aanhoudend zweeft de rood-witte-voorhoede voor 't Valk
doel, en de backs en keeper -moeten hard werken
om onheil te voorkomen, vooral de Valk-doelman
is voor zijn taak berekend en houdt verschillende
mooie schoten uit zijn doel. Toch kan hij niet voor
komen dat bij een B.F.C, aanval de mid-voor met
een keihard schot hem 't nakijken geeft 2—O.Weer
heeft R.F.C, succes te hoeken, als na mooi samenspel de rechtsbinnen onhoudbaar inschiet 3 0.
Nog voor rust maakt de rechtbinnen van de Valk
't zoo begeerde tegenpuntje, als hij over de doelverdediger heen in doel schiet. 3—l. Na rust is
R.F.C, aanhoudend aanvallend doch de doelverdediger van de Valk is in puike conditie en ranselt er alles uit. Toch moet hij nog zwichten voor
een schot van den R.F.C, mid-voor en mid-half.
die voor hem onhoudbaar waren. s—l De Valk
tracht nog op te halen, doch de R.F.C, backs retourneeren alles en geven hun geen schijnt van
kans. Ho. door beide partijen ook nog gezwoegd
wordt, in dezen stand komt geen verandering
meer en als scheidsrechter Klijnen, die goed voldeed, einde fluit, heeft Roermond zijn aderde overwinning binnen. Zij nog gemeld dat de scheidsrechter, zeer terecht, een doelpunt van de R.F.C,
mid-voor anuleerde wegens buitenspel en den
Roermond mid-half een toegekenden strafschop
naast schoot.

Reclame-annonces

(Onder verantwoordelijkheid van den Inzender

der

annonce)-

—

—
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Hoogaitlaar. "— Vrijdag en
SPAUBEEK.
BLEYERHEIDE.
R. K. Kiesvereeniging.
terdag
j.l.
werd
in
onze kerk een nieuw n°Jj
omstandigheden
vergadering
Door
is de
der Kiesaltaar, althans den bovenbouw, geplaatst
<^
vereeniging te Bleyerheide, die op Zondag 1.1. dhr. Ramakers
te Gemeen.
zou plaats hebben, uitgesteld tot Zondag 14 NoHet
vember, v.m. elf uur, in de zaal van dhr. Der- geving.geheel altaar past schitterend in zijn
kers, Pannesheiderstraat.
Het statenlid dhr. J. Maenen zal dan spreken
over „Bevoegdheid der Provinciale Staten".
Burgerwacht.
VOERENDAAL.
3 November a.s. des n.m. 7 uur zal in het pa^!
naat te Voerendaal door Kapitein van
natten een spreekbeurt gehouden worden ?
de Voerendaaische Burgerwachten.
SITTARD.
Getracht zal worden alsdan te komen tot
deroprichting van de Burgerwacht „Voe^
daal".

"'

—

— WoenSo^

—

.—

AANBESTEDING.

Zaterdag jl. werd te Bergen op Zoom naar ontwerp van den architect Jos. Wielders te SITTARD
aanbesteed het bouwen van een R. K. Hoogere
Burgerschool en Hoogere Handelsschool met conciërge-woning. Ingekomen waren 24 biljetten en
was laagète inschrijver aannemer Weits aldaar
voor de som van f 142.895.—.

RADIOPROGRAMMA.
Donderdag 4 November.

£ï

Wij v*.
VOERENDAAL.
Autobusdienst
nemen dat binnen enkeie dagen een auto",
dienst zal worden ingesteld tusschen
(kom; —Heerlen—Schaesberg en Terwinseien
terug.

Voeren^

.

dienne-piano); 9.50 Causerie, 10.05 Sonate
B-moll op 35, Chopin, door Solomon-pi!?jf
10,20 Tijdsein, weerbericht, nieuws, IÜ.3Ó fy
deren in het Duitsch, gezongen door F. y
sey-bariton, 10.50—12.20 Dansmuziek van
Savoyhotel.

PARIJS „BADIO-PARIS," 1750 M.
12.50—2,10 Concert door het orkest Loca^J
12.— Politiebericht; 3.30—4.30 Uurtje voor
Hr. C,pu;.inou-zai)g, Badiolo-declamatie; &-V
wees- en ziekenhuizen, d. Mevr. Ant. v. Dijk
5.55 Klassiek programma, 8.50—10.3.) Oi*
4.45—6.45 Cpncert door het H.D.0.-orkest Wil,i»
concert.
lem Zonderland, piano; 6.45—7.45 Beginselen
van het burgerlijk recht en van het handels- KöNiGSvVUSTERHAUSEN, 1300 M. en BEB^
J
recht door Mr. P. J. van Dam; 7.45 Politie- 504 en 571 M.
8.20 Vroolijke avond, Orkest en B. KopPeJ -j»
bericht; 8.10 Concert door het Dresdener Strijk
riton, E. Thom_s-negerliedjes, Dore Le-r'Y
kwartet (le viool, 2e viool, alt-viool, cello) ;
nobsgel.; 9.50—11.50 Dansmuziek door het
10.00 Persbericht.
kest Ettt.
DAVENTBY, 1600 M.
11.20 —1.20 Concert door het radiokwartet en BRUSSEL, 48' M. en ANTWERPEN, 265 M-.j»
5.20—6 20 Kindermatinée,
8.50—10.55 °ë
solisten (Contra alt-tenor-piano Operamuzlek
en <ang; 1.20—2.20 Gramofoonmuzlek; 2.50 i.z
avond, Klassieken ..Sophocle-Euripido" i
tigone" le scène v. d. 3e acte, Sophocle»
zing: Geog aphical discoveries; 3.20 Evensong
van de Westniinster Abbey; 4.20 Lezing: Books
reste," scène, Euripide.
to read-, 4.35 Trocadero theer.dziek; 5.35 Kin_J
dermirtje; 6.20 Dansmuziek door de
radio MUNSTER, 410 M.
10.50 -11.50 Concert; 12.5C—1.50 Concert
dansband; 6.55 Landbouwberichten; 7.00 Padfaalsche harptrio; 3.00—4.20 Kindervinderbulletin; A2O Tijdsein Big Ben, weerber.
-4.20—5.00 Orkestwerken van Beethovei
nieuws. Lezing. The mmd of insects; 7.48 Mu—5.50 Liederehvan Schubert; 5.50—6.20,
ziek; 8.00 Lezing; _.20 „De bruiloft van Figa7.20, 7 20—7.50, 7.50—920 Lezingen,
ro," Boudoirscène, 2e acte, door de British
National Opera; 9.05 Gertrude Mayo's vroolijk
Werken van Mendelssohn-Bartholdy, <-"
gezelschap (contra alt-bariton-humorist-comeen i.olisten.
lILVERSÜM, 1050 M.

"

'

9.20-'^

LISVIBUÜOES. _f®E__!E__ MAASTRBCHT.
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TWEEDE BLAD.

5

—

DE BRUG VAN SCHAESBERG.

MUNSTERGELEEN-WINTERAAK.
Groote
schade door den sneeuw. Van Zondag op Maandag
nacht is in deze gemeente veel schade aan de fruitboomen ontstaan en het gehucht Winteraak het
meeste door clen zwaren last der sneeuw die op io
nog niet ontbladeide boomen drukte zijn in alle
boomgaarden takken afgebroken ja zelfs zoo erg
dat er heele boomen uit elkaar gescheurd zijn en
heel wat fruitboomen door den grooten last omvergevallen. Verschillende landbouwers waren al
vroeg in den morgen be'.ig met het afschudden
der sneeuw van de fruitboomen. De schade is niet
te schatten.

Onhoudbare toestand.
EEN OVERWEG-KWESTIE.
3930 Meter.

Reclame-annonces

van dammen. Komt het water aan de steenhoo; eenen verloren.
pen, dan gaan ;
Met spanning gaat men hier den nacht in.

—

THORN.
Leesbibliotheek. Alhier is in een
vertrek van het P>. K. Jongenspntronaat de parochiale leesbibliotheek geopend. Er zijn weer een
aantal nieuwe boeken aangeschaft.

STRAMPROY. Onder d.n hamer. Op 9 November a.s. zal het voormalige gebouw der coóp.
stoomzuiveifabriek verkocht worden. Naar vernomen wordt bestaan er plannen om het gebouw in
te richten voor een coöp. electrische meelmolen.

—

STRAMPRGY.
Bevorderd. Onze oud-dorpsgenoot pastoor J. Maes te Bardo in Tunis NoordAfrika is bevorderd tot pastoor-deken in zijn vorige standplaats.
'«_

—

—

i

BEESEL.
Kruisverband. In een door het
Kruisverbond alhier o
anden Zondag 7
November te houden vergadering zal de Herwaarde Adviseur, kapelaan I. Stevens, een lezing houden over het onderwerp: „De Heilige Franciscus
en de onih-

—

''fe__**^

5^

Dagelijksche mond- en tandenverzorging
met O d o 1 is de grondslag voor mooie en
gezonde tanden. D_ smaak van het O d o 1
is heerlijk verfrissch end. ""68

UIT ZUID-LIMBURG
—

Sneeuwschade.
De
CADIER EN KEEK.
in
sneeuwval van Zondag op Maandag bVoft
vele boomgaarden groote schade aangericht. De
meeste boomen welke nog met hun zomerkleed
getooid zijn konden de zware sneeuwvracht niet
dragen. In bijna alle boomgaarden liggen boomen om of zijn zware takken gebroken. Zelfs de
sterke eikenboomen op den rijksweg bleken niet
bestand tegen zoon onverwachte sneeuwvracht
sommigen
zoodat vele takken overknapten en
kalen
stam en
een
zelfs niets overhielden dan
eenige

gebroken takken.

—

..
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laatsten tijd wordt Schaesberg iv bcgebracht door eenige zaken, <ne m zeer

-verband

aa,,uw

staan met de Staataspuorwegen.
ül'eer.t is daar de brug over de spoorlijn, die
do *>-_
leeiue Schaesberg 111 twee deeien splitst.
26 ilgt er nu reeüs circa M jtiar smds de
■
' spoor_poorweg Maatschappij den
jjg
p

Ne/

j|..öittard—aerzogeiirath
11
üit artikel

" o.

zijn

heeft aangelegd.

een tweetal _._enmgen ge-

en een dwars
-rorU Waarop men een zij-aanzicht
krijgt. Deze
te
brug
van
zien
de
bewuste
hr u
jje £ ls niet alleen voor de bewoners van Schaes-

„\

ö»aar voor aden,

lfo' °>

die er gebruik van ma-

voortdurende ergernis.
. UP- een
de eerste plaats ligt ze niet in het verleng-

® der
daarop uitkomende wegen, maar om de
aal. zog goedkoop mogelijk te maken, werd de

op de spoorlijn geplaatst. Het
Vei? recntn°ekig
ondervindt daardoor reeds euiiare ttelem-

'uering.

Vertier is de brug zoo smal, dat rnoar één
voertuig telkens kan passeeren. Zoodoende
dient
er de grootste
.voorzichtigheid betracht

te wor-

den. Vooral bij avond levert dat zeker gevaar op.

Het ongerief, dat daardoor ontstaat, vertraagt
bet verkeer ernstig. Aan beide zijden van de brug
ontstaan dientengevolge vrij geregeld opston
Pingen.
Om de maat vol te maken, dient deze
,log als waterafvoer voor een gedeelte van brug
bet
*«n-er, dat van Nieuwenhagen door Schaesberg
«roomt. Bij regenval loopt dan ook midden over
brug een beek, terwijl bij zwaren regenval de
«ehee ie brug, behoudens het trottoir (aan weers«Wen ter breedte van een halven nieter) blank

"*

_kn dat is dan de eenige verkeersweg, waarr
daB bonderden vrachtwagens
KdCD Seneeien
au.wbusßcn,
vrachtauto's en

voetg.ng.rs moeien

*'<ts;,eeren.

i>e voetgangers zijn er ai neel erg aan toe.
■urineer ongelukkigerwijze fen voertuig paser zich een voetganger op bevindt,
dan erwiil
hli biJ regenachtig weer van boven tot
,n__
"ncler vol modder.
j Aan beide zijden der brug liggen eenige schoZ(>odat
de schoolkinderen dagelijks eenine " en ditook
gevaarlijke

-

T

moeten pusseeren.
1* -emeentewege
zijn reeds herhaaldelijk
.J^Qgen aangewend om in dezen toestand verbepunt

v.

Poo-f

UIT DE MIJNSTREEK.
Begrafenis Deken

_

Allerzielendag

J. A. Lumens.

weemoedige
min schept, werd voor de paroch.anen van
?*-HINN__N nog droeviger doordat dien dag het
°"elijk overschot van hun hooggeachten oud
d
den H. E. Heer J. A. Lumens op den met
j^eeuw
bedekten dooctenakker m de schaduw
un_er parochiekerk
aan den schoot der aarde

&^t_

welke reeds,

een

J-en

toevertrouwd.
wegens
*"*
een ,ongenee_lijUe kwaal zag_ deken
I
ns zich enkele weken geleden, geftootlzaakt

<>m'T e te vragen als pastoor-deken van SCHlNNwt
ftpt? en zocllt herstel in het. Sanatorium te

LEx- God beschikte echter anders en Vrijda
J^ haakte de dood een einde aan zijn arbeida;!!» leven.
ha, s*reeks tien uur kwam de lijkwagen met
toffelijk overschot aan de Altaarstr. (Krekelg fe
SCHINNEN aan en werd voorafgegaan
°°r de
2 fanfares van Puth, de schoolkinderen
.e

beï
dl

'

onderwijzend personeel, het kerkelijk zang0r> Maria-Congregatie, Derde Orde. St. Rochusb
en
o °edersrhap, gerr.entebes.tuur, kerkmeesters
geeerw. geestelijken kerkwaarts
leb.
(jp ,' },;sn zestal priesters, droegen de baar de
rk Hinnen. Onder de vele geestelijken merkten
Var,o'?.' 0P Mgr. Mannen», Mgr. dr. Poels, dr.

v^fE%tn'l

'Je **audes, waaronder meerdere H. Missen
.an d'e
ia!taren werden opgedragen, had de
ï.e'h zirequiem
mis plaats, opgedragen door
Dpi^t'ge
en Pafkbier van Schinnen,"
geassisteerd door

r>n4 Kengen van Caberg (diaken), deken Jon(aub-diaken.l en pastoor Krewtzer
vanU, vanaasEcht
(presbvter-as_.ist.ns}.
__^kerk
__^^

was geheel met geloovigen gevuld en

F?e<rsar»i^."^!ninonces.

**uwg

üuicS

van Handen

en

Gelaat verzacht

6n genee.t men zeer spoedig met

«..,__

pystoL

tering te brengen. De directie der Staafsspoorwegen beeft er evenwel geen ooren naar. Scnaesberg ligt heel ver van Utrecht. De spoorwegen
zeif hebben er niet den minsten last van, en
dus.... iaat zitten wat zit. Het gemeentebestuur
heeft geen moeite gespaard om verandering in
den toestand te brengen, maar men klopte steeds
aan doovemansdeuren.
Verwacht mag worden, dat aan onzen onhoudbaren toestand eindelijk een einde komt, bij den
nieuwen aanleg en uitbreiding.
De brug is voor het moderne verkeer absoluut
niet berekend, en het geheel vormt een onhoudbaren toestand, waarin noodzakelijk verandering
dient te komen.

***

Naast deze brug, is er nog een andere aangeSchaesberg allerminst te spreken is.
t
Wanneer men het situatiekaartje bekijkt, dan
ziet men geheel rechts den overweg over de spoor
lijn bij den Dormansweg. Naast de gebrekkige
verbinding tusschen de twee deelen van Schaesberg.
Bij notariëele akte, verleden voor notaris Van
Wessem den 27 Juli 1804, verkocht de gemeente
Schaesberg aan de Ned. Zuider Spoorweg Mrj.
diverse perceelen ten dienste van den aan te leggen spoorweg Sittard—Herzogenratn. Daarbij
__ni ue Spoorweg Mij. de verplichting op
zich
om op _ere kosten ue communicatie te iiersteiien
en a_ parallelwegen, overwegen en andere wer_en, weike waren aangewezen up de voor de Kegeeruig vasigesteiue pluimen van den spoorweg,
ie ma_en en onüern.uden. Al deze werken ziju
nader oniscnreven in Jiej exploit van dagvaaruing, den -den Juni I___ ten verzoeke van de
Neu. Zuider Spoorweg Mij. door den deurwaarder üemnieke te Heerlen aan de gemeente
Schaesbeg beteekend.
De Neuerlandsche Spoorwegen zijn sinds dien
in de rechten en verplichtingen der Zuider Spoorweg Mij getreden.
Onder de overwegen, waarvan in bovengenoemde akte sprake is, behoort ook de Dormansweg
of Dormigsweg.
Sinds eenigen tijd zijn de plannen aanhangig,
en binnenkort zal tot uitvoering worden overgegaan, tot verbreeding van den spoorweg bij
Schaesberg. Tengevolge daarvan zal de Dor-

legenheid, waarover de bevolking van

gedurende de mis naderden allen ten offer. Na
de H. Mie, hl-d Deken Packbier een treffende
lijkrede, waarin hij in 't kort den levensloop van
den overledene schetste welke ten .mvoudige
en harde werker was, een plichtbetrachtend
priester, welke ovieral waar hij werkzaam was
bij zijne parochianen bemind was; een priester
met een kinderlijk rotsvast geloof, een bewaker
der goede zeden, een sociale werker. Zelfs ttvn
de ziekte hem reeds kwelde, werkte hij voort.
Godsdienstige en sociale vereenigingen riep hij
in 't leven. Schinnen vooral is groote dankbaarde n overledene,
heid verschuldigd aan
hier
vierde zijn onbaatzuchtige liefde triomfen, druk
in het kerkbezoek, talrijk tic H. Communies, de
liefde tot het 11. Hart, tot Maria, tr\ d|.n H.
Jozef, werd door hem bevorderd. Hij was een
vriend der armen, een stille weldoener, een vader dcc zlektn. De gemeente werd aan den Koning Christus toegewijd, een patronaat, en Bewaarschool opgericht. In zijn slotwoord wees de
11. E. Heer Deken nog op het sterfbed van zijn
den
vci't'ganger en verzocht de parochianen
overledene in hunce gebeden te herdenken en
zijne wijze lessen na Te volgen.
de
Mgr. dr. Mannens verrichtte veirvotgens
absoute waarna de begrafenis plaats had. Na
burde gebruikelijke gebeden hield dhr. Pyls,
korte
gemeester der gemeenite Schinnen eene
toespraak waarin hij ui.ing gaf aan de gevoelens der- inwoners van Schinnen welke s'echts
vijf jaar na den dood van Deken Thissen, thans
weer voor het graf van diens opvolger staan.
Deken Lumens was een ijvervolle z;v_eherder,
welke de gevaren van onzen tijd en vooral voor
de jeugd in onze mijnstreek zag. Een school en
patronaat stichtte hij in deze parochie; tegenover den tijdgeest onzer dagen richtte hij
een e Derde Orde op; de gemeente werd aan het
H. Hart toegewijd bij de oprichting van hei H.
Hart-monumenf. Deken Lumens was trotsch dat
het retraitehuis in zijne parochie lag. Door zijn
priesterlijk leven stichtte hij zijne parochianen.
aanwezigen
Burgemeester Pvls verzocht allen
den overledene, die in hun midden wens,chte
begraven te worden, in hunne gebeden te herdenken, zoodat Deken Lumens spoedinr in het
rijk van vrede moge opgenomen worden.
De beide fanfares speelden daarop een treuhmarsch waarna allen onder düepen indruk den
doodenakker vrelieten. Deken Lumens ruste in
vrede.

REUVER.

—

—

—

Kiesvereeniging. De katholiake kis.

zers, die aan de vanwege de H. K. kiesvereeniging

De familie A. alhier
GULPEN.
Vermist.
kreeg van uit Utrecht bericht, dat hun 22-jarige
zoon J.A. student in de medicijnen van af de
vorige week Dinsdag vermist werd. tot nu toe
staat men nog steeds in 't bange ongekende.

mans.weg gedeeltelijk worden opgeheven, met
dien verstande, dat de overweg, die vroeger ook
voor voertuigen was ingericht 'en 5 M. breed
moest zijn, in de toekomst zal worden vervangen door een houten passerei, uitsluitend voor
voetgangers.
Gaat dat nu zoo maarT
Kunnen de Ned. Spoorwegen mi maar zonder
meer een dergelijke overeenkomst verbreken ?
Men smit toch &een contract, om het bij de eerste de beste geieg.iincid, dat het minder goed uit
komt, als niet bestaande te beschouwen 't
De bepalingen in die akte ziju maar voor één
uitleg vatbaar, n.J. dat de spoorwegen verplicht
zijn den bestaanden overweg in stand te houden.
Het is altijd een weg geweest voor rij- en voertuigen. Als zoodanig komt hij reeds voor op den
ouden staat der openbare wegen en voetpaden
van 18.Ü. De willekeurige handelwijze der spoorwegen heeft in Schaesberg 'eu omgeving veel
kwaad bloed gezet. Het rechtsgevoel van het volwordt er ernstig door gekwetst. Vooral ook omdat er voor de bevolking zulke groote nadeelen
uit voortvloeien.
Verschillende gedeelten der gemeente worden
op deze wijze veisto.en van ecu beboorlijke vermnding. Die gedeelten worden zoodanig geïsoleerd, dat verdere ontwikkeling en uitbreiding
aan uie zijde gepaard zal gaan met groote bezwaren, die voor velen -«overKomelijk zijn.
Al het verkeer zal gelegd moeten worden over de gebrekkige en toch reeds overbelaste
brug, hiervoren beschreven.
Voor de bewoners in de buurt van den overweg
beteckent liet een omweg van anderhaiven K.M.
d.w.z. twintig minuten gaans. Kortom, de bezwaren, aan liet opheffen van tleze brug verbonden, zijn zóó groot en zóó talrijk,
gemeente Schaesberg onder geen beding zich zal
vereemgen met de opheffing van dezen overweg,
zonder dat aan de groote bezwaren op afdoende
wijze is tegemoet gekomen, en de moeilijkheden
zijn opgelost. Nu reeds zullen de
bezwaren zich
doen gevoelen, maar bij verdere uitbreiding van
Schaesberg zullen zij zich in nog meerdere mate

BEESEL.
Etesirïsche i-rac_t. De laatste weken wordt er vanwege het bedrijf en ook door de
nolitie een zeer strenge controle uitgeoefend op de
naleving van het verbod, da. alle krachtstroomverbruikers is opgelegdf om in de z.g. speruren,
die op groote; plakkaten bij de meters zijn aangegeven, niet van den electrischen strooi, gebruik te
maken. Alle krachtstroomverbruikers, die geeri
sperklok hebben, en dit zijn de aangeslotenen ..e-neden 3 P.K., hebben zich contractueel hiertoe
■
7w&rc boete e onder verplichting
om bovendien de aan het bedrijf, naar het oordeel
van de directie, \eroorzaaLte schade op eerste
aanzegging te ' .rgoeden. Oe controle is ren gevolg
hooge meteraanwijzingen van
van de abnormaal
het avond-maximum, den laatsten tijd te Beesel
geconstateerd. Dit maximum staat sinds Augustus
op méér dan het dubbele var vorige jaren (een
meerdere uitgave van ruim f 1000.— per jaar)
terwijl het getal a insluitingci te Beesel ongeveer
gelijk is gebleven aan voorheen. Ook het stroomjaar..
vr.xlies is tot nu toe hooger dan verleden
Thans is er een registreerend meter geplaatst en
zal worden nagegaan of de vaste nieters goed zijn
of dat er een kortsluiting if andere fout in het net
zit Ofschoon pas de laatste maanden de aanwijzingen zeer hoog zijn dateeren de wisselvallige
aanwijzingen reeds vanaf den watersnood toen een
groot gedeelte van Beesel order water heeft ge*
staan.

—

in Januari te houden stemming, voor candidaten
der Provinciale Staten van Limburg, willen deelnemen moeten zich vóór 1 December e.k. bij een'
der bestuursleden als lid der R.K. Kiesvereeniging
opgeven. Er zal streng de hand aan worden gehou
don dat zij, die na 1 December lid worden nief
aan de stemming deelnemen

Wintsrconcert.
De harmonie alGULPEN.
hier heeft haar eerste winterconcert gehouden.
Niettegenstaande 't zeer slechte weder was de opkomst bevredigend te noemen.
Met
The Gladiators FarewelP'-marsch werd
't concert geopend, en de verschillende nummers
werden op onberispelijke wijze uitgevoerd. EüzonNIEUW VERZOEK OM BEATIFIGATIE
der viel in den smaak L'étoile du soir, Un rêve de
mon pays. De solisten kweten zich uitstekend van
VAN JIUS X
hun taak en hadden veel bijval. Het tooneel De
deelnemers aan het generaal kapittel van
De
Mexicaansche Zilvermijn" had veel bijval. De pau de Congregatie der Missionarissen van het H.
zen werden echter te lang genomen.
Hart, uit alle deelcn der wereld hier bijeengekomen, hebben aan Z. H. den Paus een schrijOOST-EIJSDEN
ven gezonden, waarin om een spoedige zaligverZooals de L.K. gemeld heeft Is een drietal we- klaring van Paus Pius, X z.g. verzocht wordt.
ken geleden Rector Rosier als rector van de nieuw
te stichten R.K. Kerk plechtig geïnstalleerd.
Thans kan men reeds zien van hoe groot belang
het was, dat in Oost-Maarland eene nieuwe kerk
gebouwd werd. immers tal van personen wonen
dagelijks het H. Misoffer bij in de school der Eerwaarde Zuster.s Ursulinen, geheel belangeloos afgestaan, om den Weled. Rector te steunen, in zij>
RECHTBANK MAASTRICHT.
ne nieuwe taak om voor den winter 1927 etn
nieuwe kerk te bouwen. Hierdoor worden de
kosten van eene hulpkerk vermeden, hetgeen in
TE VEEL HAAST IN DE MIJNEN.
de duizenden guldens zou loopei»
Op 31 Juni waren te Lutterade in de mijn MauWegens het rits een paar arbeiders in een mijngang bezig met
OOST-EMSDEN.
Sn de knol.
snel stijgen der Maas worden hier eenige peicee het laden van wagen... Toen er een geladen was,
len van den paardenhandelaar K. ingesloten, en liet men hem even -staan, om een ander te vullen,
moesten deze door het water worden weggehaald zonder 'm vast te zetten.
hetgeen nog al moeilijkheden meebracht.
De celaden wagen ging er plotseling van tusschen uit, de helling af en voordat er gewaarHoog water.
MEERSSEN.
Voor de vier- schuwd kon worden, zaten cc t paar mijnwerkers,
de maal in den loop van dit jaar is de rivier de Cox uit Maasniel en Bakker uit Geleen tusschen
tengevolge van den veelvuldigen, dien wagen en een kolcntrein De eerste had een
Geul alhier
aanhoudenden regen, buiten hare oevers getre- bekkenbreuk, de ander een kniefractuur.
Voor de rechtbank te Maastricht had zich nu te
den, hetwelk een treurigen aanblik geeft, —vooral als men daar moet zien, dat een aantal koeien verantwoorden de houder Aug. Gr. 'ie de voorman der groep was geweest en verantwoordelijk
in de met veel water ondergeloopen weidJe aanwewerd gesteld, dat hij den wagen niet had vast
zig zijn.
laten zetten, ofschoon de mijngang helde.
Verdachte en zijn medewerkers verklaarden, dat'
MEERSSEN.
Oranle Nassau-orde. "Alhier zij op die plaats de wagens altijd zoo neerzetten.
had ten huize van Ds. Huiskamp de uitreiking
Aan een der getuigen vroeg
mr. Koderitsch *
plaats
aan
dhr.
J.
Pellaert
hem
door
H.
Waarom
defr
werken ' illie zoo vlug?
i
Schaesberg zal dus moeten Waken, voordat het M. de Koningin toegekende eere-medaille
Wij wilden nog een wagen vol hebben.
in
te laat is.
zilver, verbonden aan de Oranje-Nassau orde.
Juist, dat is 't. Gewoon geldmakerij en da
Meerssens Harmonie luisterde deze feestelijkheid veiligheidsvoorschriften komen dan op de tweede
plaats.
op. Burgemeester Visschers, reliciteerdg. "jjn. welgekozen bewoordingen den geridderde en spelde
In zijn requisitoir wees hij erop, hoe de recht*
bank hier staat voor 'n geval, hoe de arbeiders
hem de medaille op de borstzelf schuld zijn aan veelvuldig voorkomende mijnongevallen. Van de. voorscliriften trekken ze zich
UITVOERINGEN ZANGVEREENIGING
MEERSSEN.
Geen schuld. Door het ingeniets aan, als ze maar zoo veel mogetijk kunnen
„MIGNON".
steld uitgebreid politie-onderzoek, naar aanleiHet systeem deugt niet.
»Mi&no?" stelde haar win- ding der overrtjding door de autobus van dhr. verdienen.
term./; Vereenigillg
Waar verdachte het meest gevoelig lijkt voor
111 VaSt
eslMen Werd tot het geven K. te Beek van den
arbeider J. W. alhier, en geld vroeg spr. een boete van f 100 of 50 dagen
vnn meerdere concerten
van
waarvoor
reeds ilmedewerking is verzekerd van dhr oaH Cremcrs waarbij deze laatste het leven verloor, is komen hechtenis.
vast te staan dat den chauffeur geen schuld treft
Uden medaalle conservatorium
M_ra
nik
Mej.
sopraan
Ivlanke,
J-yik,
concertzanK eres te
Bertram a S
HAD DE AGENT GESLAGEN?
e
t
' rt dat zal
'
Plaats hebben op Zondag !_*!_■
'
12 December a.s.,
De „mishandeld." zelf was dronken geweest.
zuUen do
de
ilJende
_en
gen worden van den m Augustus koren gezonIn den nacht van 26 op 27 Juni surveilleerden n'
ji. gehcrauen
e i0"
zangweds rijd. Voor Januari 19£7
paai agenten op den Kanaaldijk en kregen het
t en
daar bij „den Booien Haan" aan den stok met n
°P Pr °graf ma' De
WATERBERICHTEN.
man.
V°or
6
vrijen toeVoor dat geval stond de politie-agent D.
vaa.
Men meldt ons uit BOEBMOND Dinsdagavond, Maastricht terecht onder vei denking van misha
deling.
dat daar in de omgeving in de Maasvallei
VOLKSVOORSTELLING.
vee
veiligheid
boeren
hun
in
hebben
Hei liep tamelijk door elkaar. Er waren getui»
gebracht.
aS 7 Nov' geeft het Kath
«p!
selt 7(ftj een voorstelling met 't' Tooneel uit Has De Weerd is geïsoleerd. Het venteer word_ per gen, die slaan en stompen door den agent hadden
welbekend, treur roeiboot gaande gehouden op HOBN.
maat- er waren er nie_r, die dn ontkenden,
bpel „Jozef in Dothan" van J.v.d,
m*»._£ Om in de toekoms.t de groote laat en de vele gezien,
ofschoon ze er bij hadden gestaan.
vernemen bestaat voor 't stuk Vondel ]?a r
De „mishandelde" zekere '. scheen dronken gegeleden in 't Openluchttheater
onkosten, die voorheen het in vcii.gheid brenvertoond.een gen van de koeien met zich brachten, te voor- weest te zijn. Men had hem een smak zien maken
zeer groote belangstelling.
me;, zijn fiets, men had hem tegen de politie hookomen, heeft het gemeentebestuur in de boerren opscheppen: „'t Is een flinke van do politie,
derij van dhr. E. van Herpen een noodstal gedie mij inbrengt!' enz. Alieen om tactische redebouwd. Deze stal, die geheel van beton is ~ opnen en omdat omstaanders op zich namen den
getrokken, biedt plaats voor 25 runderen.
Hij is gebouwd op een peil van 21,40 meter. opgewonden man i.huis le brengen, was C. niet in
de doos gestopt. Hij was nog terug gekomen en
De hoogs.t bereikte stand van het water (1936) had
met zijn fiets gegooid.
is
21,65
meter,
plaatse
zoodat
ter
de vluch-tstal
De
agenten 'tadden hem toen wel in zijn kraag
veiligheid
VEEL LIEFHEBBERS.
ruim voldoende
biedt. Het is voor de
gevat,
maar hem later toch aan zijn begeleiders
groote
een
tegemoetkoming.
Voor de betrekking van directeur der on te rich bewoners
overgegeven.
ten gemeentelijke en districtsarbeidsbeurs hebben Bij ons bezoek ter plaatse wterd ons nog met
Het O.M. requireerde vrijspraak.
vreugde de komst van het
zich in totaal 160 liefhebbers aangemeld
electrisch licht
De
verdediger mr. Alting van Geusau keerde dé
aangemeld. Echter één bezwaar werd er geoprollen om en meende te mogen concludeeren, dat
perd, dat ons niet ongegrond voorkomt.
Het de verdachte niets dan zijn plicht had gedaan,
moet nl. in het plan liggen de electrische geleizeer bezadigd was opgetreden, dat de aanklager
Ontsiagnarne.
BROEKSITTARD.
integendeel dronken was geweest, met zijn fiets
Naar we ding bovengrond te maken.
vernemen zal onze Z. E. Heer Pastoor MM J Dit kan bij den periodiek terugkeerenden hoogen had gegooid en de politie uitgedaagd.
Verbeek tegen Januari a.s. ontslag aanvragen als waterstand gevaar opleveren voor aanraking bij
pastoor dezer parochie waar hij sinds 1905 als het varen in de bootea. E.n oodergroodsehe leipastoor werkzaam is. Pastoor Verbeek zal zich ding wart veiliger.
DE INBRAKEN IN SPAUBEEK.
rustend te Sittard vestigen.
Toen we in oe mistroostige schemeravond
over het «kille water terugvoeren, wies het nog
2 Jaar gevangenisstraf.
steeds, doch men verwachtte, dat in den loop
Ongeluk.
In
Dinsdag veroordeelde de rechtbank M. L. A. R«
MUNSTERGELEEN.
de timmerfabriek *an Sch. alhier had de tinunergezel L van den nacht de waa tot stilstand zal komen.
en J. J. H. wegens diefstal in vereeniging in de
r; hL). steenfabriek van dhr. Evers nabij
de omgeving van SPAUBEEK ieder tot 2 jaar gevan-.
ik n :P i zijn vingers tusschen de schaaf
te komen waardoor van twee vingers een gedeel- Maasbrug loopt groot gevaar van overstrooroing. genisstraf
Wij zagen de arbeiders bezig met het opwerpen
te werd afgerukt.:
De eisch was 6 Jaar
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DE NIEUWE KERK
TE SCHIMMERT.

Re_lame-an__o__ces.

Schimmert neemt 'n geheel eenige plaats in op
't Zuid-Limburgsche hoogplateau.
In 't .nidden gelegen, domineert het des te ster
ker, omdat de meeste belangrijke plaatsen, zooals Heerlen, Valkenburg, Houthem,
Meerssen,
Schinnen, Nuth, Beek en Spaubeek in de dalen
gelegen zij
Ook als centrum van groote boerderijen neemt
Schimmert 'n eigenaardige plaats in.
Dat 'n paar minder gelukkig gevormde luchtsilhouetten van 'doosterbouwen dat aanzicht op
afstand bederven, moeten we op rekening schrijven van n vorige eeuw. De ontwikkelende boomgroei kan allengs verbetering brengen in dien
misstand.
Toen in Schimmert zich al sinds jaren de be
hoefte deed gevoelen voor den bouw eener nieuwe
kerk, heeft d^ ZeerEe.'w. herder met veel over
leg zijn»gedachte gericht op 'n geschikten aanleg,
die op t te ontruimen oude kerkhof mogelijk zou
zijn, terwijl de nieuwbouw naast de oude komende, een noodkerk overbodig zou zijn.
Met groote juistheid had Z.Eerw. afgepast, dat
■n schip van 10 M.' met zijbeuken van 7 M. en 'n
transept van 11 _0 M. lengte nog te plaatsen was.
terwijl r.et priesterkoor 10 M. lang, dan al dicht
bij de pastorie zou naderen. De geheele kerk is inwendig lang 50 M. zonder toren.
Als aan St. Bemigius fci heiligdom moet worden gewijd, denkt hij vanzelve aan de prachtige
St. Remigius parochiekerk te Reims. Een keurig
bouwwerk uit de 13e eeuw.
Met die gegevens voor oogen, kreeg de Architect
Opdracht om 'n plan uit +e werken.

Daarbij werden nog de volgende idealen vooropgesteld: De kruisvorm zal 111 den aanleg van
den bouw en in de hoofdlijn van 't da_ duidelijk spreken, en ook van schip en transept.
De materialen var de omgeving, die het meest
monumentaal aanzien geven, zuilen worden gebe
zigd, dus de Niveller zandsteen, waarvan de oude
Rolducsche Abdij met kerk in de Xlle eeuw werd
gebouwd, voor 't uitwendige en de pijlers en onderbouw inwendig, verder de Geuienier mergeisteen voor den verderen opbouw van bogen, muren en gewelven.
Tusschen deze twee materialen vormen de goed
doorbakken brikken uit het dal van de Geleenbeek een soliede kern.
Nu deze bouw zulke belangrijke afmetingen ver
kreeg, dat hij zich veel boven de omgevende woningen enz. verheft, kan de natuursteen aan de
buitenmuren zonder fijne bewerking, maar in ruwe blokken worden opgestapeld, waardoor de
uitgebreide muurvlakken een levendig aanzien
verkrijgen; de muren zullen daardoor in enkele
jaren een schoonen toon kunnen hebben, aansluitend in de landelijke omgeving.
Inwendig daarentegen werd zoowel de zandsteen der zuilen als de mergel der muren gehe. 1
vlak bewerkt; en hoezeer de meester-steenhouwer
in mergel bij de vel herstellingswerken in Maastricht zijn vak heeft geleerd, wordt wel bewezen
door de kundige uitvoering der gewelven, die
zonder ribben zijn gemaakt.
Bij 't .binnentreden door 't torenportaal overziet men de geheele groote ruimte, die helder verlicht de fijne goudtint heeft van den mergel, wel
ke niet onderbroken is. De vrijstaande en ook de
ingemetselde pijlers of ook beeren (contraforten)
evenals de buitenmuur zijn opgetrokken in Nivelzandsteen met witte en goudgele nuanceering; de
ruwe heitelslag geeft 'n indruk van stevigheid,
die goed aandoet.
Het al te heldere licht, dat door de hooggeplaatste vensters binnejivalt, moge in volgende jaren
voor en na nog worden getemperd door een
schoon mozaïek van rijkkleurig glas, waarvoor de
artisten langs de Maas gemakkelijk worden ge,Von den.
Uitwendig zijn de hoofdmuren door zoo min mo-

De

In 't middenschip zijn nieuwe banken geplaatst
vervaardigd in 't atelier Soons alhier.
Reeds is 'n flinke som geschonken voor 'n
nieuw altaar.
Dezen zomer werd eveneens een kostbaar gouden monstrans geschonken en nu weer een nieuw
ciborie.
*
Een torenuurwerk is een geschenk van de jonkheid der parochie en een nieuwe klok verbreidt
reeds haar galmen ovei dorp en veld.
De parochianen van Schimmert zijn nu met
recht trotsch op hun kerk, waarvoor zij zich zoo
vele financieele offers getroostten, terwijl zij tij-

HOOFDSTUK 14.

van een troon

-Zacht, voorzichtig, ging de deur

opeti.

'irmda

op den drempel.
Mijn God, kind, wat is gebeurd.... Zijne excellentie, dien ik voorbij kwam, wierp mij een blik
toe... ik beef nog over geheel mijn lichaam... en
jij... Ilma, spreek... wat is gebeurd? Was hij hard
kan ik je rj.aa
voor je.... o vertrouw mij toch
geven en helpen?
Ilma sloeg hare armen om den hals der dierbare vriendin.
Ja, Truida, je moet helpen, mij niet, want ik
moet mijn harteleed alleen dragen ; maar hem
daarginder moet je met mij beschermend ter zijde
staan, want de toorn van mijn vader bedreigt
hem... Aan Erwin schrijven verbiedt mij d,e wellevendheid... maar zijn oom kon volgens den
ouderdom mijn vader zijn ; al kan ik hem niet beschermen, ik kan hem ten minste wïtarschuwen!
Ilma, wat wil je doen?
Onschuldigen waarschuwen voor
onrechtvaardige vervolging en mijn vader een zwaar
verwijt sparen. Oom en neef kunnen boo3f_3ns in
politiek opzicht gevaarlijk zijn. vader zou a:iders
wel niet op die manier van hen gesproken hebben. Ik schrijf aan den oom van Erwin ever het
doel van den minister en jij, Truida, zorgt dat
het briefje bij hem gebracht wordt.
Nooit, kind Wat verlang ;e v.m mij? Moet
ik den toorn van zijne excellentie noy; meer op
mijn arm hoofd doen neerkomen 1 Bovendien vertrouw ik niemand in huis...
Truida, doe het ter wille van mij, ja doet een
goed werk Erwin was altijd zoo lief in goed
voor je ; het ergste staat hem te wachten... gevan
genschap... de dood misschien.... donk aan den
hertog van Conghien, Truida, dien Napoleon op
neutraal gebied deed gevangennemen en te Vincennes in de grachten liet doodschieten 1 Indien
Erwin betzelfde lot wachtte...
Een vreeselijke gedachte ! riep Truida uit, en
toch niet onmogelijk ! Neen, het geheim, dat den
jongen man omgeeft, kan niet van gemeene, lage
soort zijn , Ilma, ik zal het doen. ik zal de ver
nntwoórdelijkheid dragen ! Schrijf de boodschap
aan den ouden heer ! De .~oon van den tuinrnnn,
mijn petekind, is flink en trouw, zal ze overbrengen.
yerfccheen
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gelijk architectonische geleidingen onderbroken
net geneel is daardoor oveizi.ntelijk en wil
in
ven lauueiijKen toon eiijven Daartoe zijn de Niveisteiner blokken ook ruw gelaten, en
alleen
langs ue voegen vlak bewerm om zuiver op eikanuer te passen Hel ruwe vlak der muren, door
de onregei.iiaiige voegen van den natuursteen in
tegenstelling met de lichtere hoogerop, geven een
oplnsscheiiue tegenstelling met de vlakke en zuiver gemetselde baksteenmuurtjes, die aan kleine
bouwwerken goed van pas zijn, maar in deze om
geving voor dit gebouw ongewenschj, zouden zijn
Ook scheipe hoeken zijn vermeden; en waar de
hoofdingang in de diepe torenmuur is gespaard,
werden le kantblokken bij de afronding tevens
met een zeer simpel sp'J van licht en schaduw
om aan te duiden
bewerkt,
dat de kerkdeur
voor de pa., ichianen de hoogste geestelijke waarde in dit leven vertegenwoordigt.
De toren is .iet vierkant, maar om de breedte
van 10 M. over het middenschip geheel te sluiten, langwerpig in plan Dit geeft aanleiding tot
d„ vorming van een eigendomrnelijke doorzichtige galerij voor de kloKken .hoog boven di omgeving.
En wie zich de moeite getroost de wenteltrap
tot daarboven te beklimmen, zal daar een reeks
heerlijke tafercelen door de zware pijlers van bogen omlijst, zien waardoor
hij
Zuid-Lmiburg
weer eens op ardere manieren leert kennen, niet
ongelijk aan -ie waarneming van den vliegenier.
Uit net zadeldak dat ien toren bedekt, groeit
nog een slanke overhoe_s geplaatste spits op, di*
dank zij t' krachtige medewerking der Burgellj
ke gemeente, het kruis 61 M. boven de omgeveuue terreinen verheft.
Het is alsof de bouwmeesters bezorgd zijn geweest om voor Hl niet in herhaling te vallen van
het type toren en kerk van Beek ongevee. 20 jaar
geleden door denzelfden ontwerper uitgevoerd, lm
tners deze, ook in natuursteen uitwendig opge
trokken, heeft de normale vierkante spits met roinaausche booggalerij op losse ronde zuiltjes.
Voor afwisseling in vorm en aanleg werd in de
laatste jaren wei door verschillende jongere architecten bij de stichting van kerken in het zuiden onzer provincie gezorgd.
Zoo is Schimmert ongeveer door geheel of gedeeltelijk nieuwe kerken te Hoensbroek, Spaubeek, Munstergeleen omgeven, die allen weer een
eigen type vertegenwoordigen, en waarbij we niet
eerst een cursus van kunstgeschiedenis behoeven
te volgen, om de eigenschappen op prijs te leeren
stellen.
De dakbedekking geschiedde met zilvergrijze
pannen, die met den roomkieurigen Nivelsteen
een rustige tegenstelling vormen, zoowel van toon
als van gegroefd en bewerkt oppervlak.
Wij mogen natuurlijk niet naiaten onze waardeermg te uiten ten opzichte van den architect Ir
Joseph Cuypers te Roermond, door wiens kunstenaars-talent deze weidsche tempel
is verrezen
die nog bij verre nageslachten zal getuigen van
den kunstzin des ontwerpers.
Ook de opzichter G. Huis in 't Veld, thans Gemeente-opzichter te Haaksbergen, verdient 'n oprecht woord van lof, omdat onder diens dagehiksche kundige leiding 't werk in allen deele correct werd uitgevoerd. En de aannemers Jac. Turlings en zonen te Echt verdienen onze hulde. Deze
kerk is 'n waardig bouwwerk in de reeks van
bouwwerken door deze heeren reeds voltooid. Tot
volle tevredenheid van iedereen hebben zij 't werk
opgeleverd, 'n Knap werk!
Moeten wij, parochianen van Schimmert dan
ook niet dankbaar zijn jegens onzen herder
en
diens medehelper, die hun beste krachten wijd
den aan het tot stand komen van dit huis Gods
de trots van Schimmert?
Deze week is gearriveerd 'n prachtig kruisbeeld,
hoog pl.m. 5 Meter, uit 't atelier van Gebrs. Ra
makers te Geleen. Dit prachtig kunststuk doet
den vervaardiger waarlijk eer aan. Het zal worden geplaatst boven de communiebank en zal n
waardig sieraad zijn van onzen grootschen tempel. Den milden gever past zeker 'n woord vau

—

Erwin ging ongeduldig in een vertrek der kleine villa van von Reden op en af. De meubileering
van dit vertrek, zooals alles wat er in de bezitting was, verried solieden rijkdom, die verre van
alle pronkzucht, Amerikaansche comfort met
kunstzin en gemoedelijkheid weet te vereenigen.
Ze.dzame wapens en uitgezochte kunstwerken versierden de muren, albums en portefeuilles op de
tafels legden getuigenis af van den smaak en dp
reizen der eigenaars. Maar niets van dat alles
kon de aandacht van den jongen man boeien, zijn
blikken waren op den weg gericht ; telkens als
hij eenig gedruisch hoorde, keek hij op en luisterde.
-Een bediende bracht do courant ; onverschillig
legde Erwin ze weg.
Mijnheer von Reden, mijn oom, wilde nu
reeds terug zijn ; liet hij geen boodschap achter,
toen hij weg reed? vroeg Hij.
Toch wel, mijnheer, luidde het antwoordt, hij
verzocht u op hem te wachten.
Hij moet mij te woord staan, zieide de jonge
man in zich zelf, toen de bediende was heengegaan. Het geheimzinnige van mijn afkomst, de betrekking tot hem zelf, moet opgehelderd worden,
anders zou ik een misdadig spel met het reinste
van alle harten en tevens met het mijne spelen.
Hij zweeg een oogenblik. In de verte kon men
het rollen van een rijtuig hooren. De jonge man
ging naar het venster en herademde, toen hij het
herkende.
Hij is het !... Eindelijk... eindelijk :
Het
lang verlangde oogenblik is daar... en toch schrik
ik er voor terug. Of hij boos op mij zal zijn, dat
bet de dochter van Halm is, het kind van den
cenigen man, over wien ik ooit een woord van afkeuring uit zijn mond hoorde? Hij zal niet kwaad
op mij zijn, daarvoor is hij te edel ; hij zal Ilma
loeren kennen, hij zal haar lief hebben en mijne
gevoelens voor haar begrijpen en leeren waardee

—
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SPORT.

Kiespijn- Hoofdpijn- Maag- Rheumatiek- Hoest- Griep
Influenza- Zenuwhoofdpijn- Verkoudheidspoeders. 1.
doosjes van 6 stuks 45 et. Bij de jjoede _^"_^%"i
drogisten Op elke poeder staat A M.
'"t hieroo losse poeders fk^R &*~
__".■■"■'

"" '

TWEEDE BLAD.

W&EN&DAG 3 NOVEMBER 1926.

KOERIER MAASTRSCHT,

...

Hij trok zich van het venster terug, toen zijn
oom de-villa binnentrad.
Von Reden kon in het midden der veertig zijn.
[n tegenstelling met het gladde gezicht van Halm,
bedekte een reeds grijzende volle baard zijn gelaat, het haar van dezelfde kleur was kort geknipt. Ernst was de hoofdtiek van den middelmatig grooten, slanken man, wiens eenvoudige
maar fijne kleeding geheel met ziin houding overeen stemde. Men kon het zien, dat de bitterheid
van het leven niet spoorloos arm hem wa? vcorbijgegaan. Zijn innige toegenegenheid voor den.
jongen man, die hem eveneens eene groote .aanhankelijkheid toonde, bleek uit den groet, uit den
handdruk van beiden.

dens den bouw krachtig medehielpen door het
verrichten van allerlei hand- en spandiensten.
Met verlangen, zien zij thans uit naar den dag,
waarop hun bem-nde Bisschop hun kerk tot
H. HUPPERTS-HOUBEN,
LIMB. VOETBALBOND.
„Huis Gods" -'-1 wijden.
Dorpstraat, GULPEN.
Ongetwijfeld zulle- zij ook verder hun Herder
Het voordeeligste en meest gesorteerde W
Wegens de vele regens der laatste dagen zijn
bii de mntibileering^Jer .kerk krachtig steunen »n bijna "alle wedstrijden wegens terreinafkeuring K adres voor Gulpen en omstreken.
zal deze er een eer in stellen er voor te waken, niet duorgegaan.
_& Steeds groote voorraad m alle courante E
dat die meubüeering geschiedt in harmonie met
Alleen de wedstrijd St. Odiliënberg—Tegelen Manufacturen, Zijden, Wollen en Katoe- i
het monumentale gebouw.
nen Fantasiestoffen, Dames-, Kinder- en B
vond doorgang en eindigde in een gelijk spel I—l.
De jongens van Meeuwissen, hebben de 6—ö Wê lleerenconfectie, Damesvesten, Heeren- en 5
nederlaag in Tegelen dus goedgemaakt, ondanks
Kindertricots, Tricotpakjes en Kleedjes,
gespeeld.
3
invallers
werd
feit.
dat
er
met
alle soorten Wollen en Katoenen Onder-1
het
S goederen, Katoenen, Wollen en Gestikte WÊ
.; _"
De Vereenigingen Banholt-Mheer en Belfeld zijn fflg Dekens,. Kousen, Sokken, Sajetten, Cor- M
alsnog
DEB
tot den Limb. Voetbalbond toegelaten,ter- WÈ sets, Dames- en Heeren-Modeartikelen enz. |
VEBANTWOOBDEIIJKHEJD
aBDACTUE.
BUITEN
wijl de Ver. „Minor" te Nuth thans definitieve
toezegging heeft gedaan in den L.V.B. te zullen
Bijzondere aanbiedingen in alle soorten S
öwerkmanskleeding
uitkomen.
als broeken, jassen, jek-gg
EMERGO".
„LUCTOR
ET
NATIONAAL TEHUIS
f|§
kers (joppen) Gebreide Wollen Jassen, JÊ
(Ik worstel en overwin).
ÉËt zware Sokken enz.
Speciaal adres .voor alle soorten
«gil
tot
van
het
VEEMARKT
MAASTRICHT.
U als directeur
Steller dezes komt
Bébé- en Luierartikelen.
Koninklijk goedgekeurde Nationaal Tehuis LuctDinsdag 2 November.
Nijmegen
KLEEDING NAAR MAAT.
or et Emergo" Muchter.straat 17—19—22
80 runderen, 40 kalveren, 280 biggen.
goedeen
Coliecte
die
met
aan
bevelen
geom U
te
ATTENTIE.
Runderen handel kalm, 90, 82, 60 per kilo
keuring van Burgemeester en Wethouders der ge- slacht. Kalveren, handel beter. 1.60—1.20 per kilo
Daar onze zaak binnen eenigen tijd zal 9
meente Heerlen zal gehouden worden op Donder- geslacht, nuchtere kalveren 15—22 gld. stuk. Big- %jÊ overgeplaatst worden, zullen alle goede- |
dag 4, Vrijdag 5 en Zaterdag 6 Nov. a.s.
ren tegen veel verminderde prijzen worgen 5—9 en 10—16 gld. stuk.Schrammen 25—32 gld
7764
ma den opgeruimd.
„Alweer een collecte?!" hoor ik U zeggen en nog stuk.
wel van buiten de stad. Zeker, doch vergeet hierbij niet, dat ons Tehuis nationaal is, dat in ons
Tehuis worden opgenomen arme zwervers, dakloozen en reclassanten uit geheel ons land; bij ons
worden opgenomen mannen, die geen dak meer
* * Door het verbindend worden der eenige uit*
boven hun hoofd hebben, geen steen waarop zij
* deelingslijst is het faillissement van J _"
het moede hoofd kunnen neerleggen. Het zijn dus
BROUWERS-BRAUN, winkelier te Heerlei.
de armsten onder de armen.
Mondel. en Schrift. Opl. ex.: Mercurius, L.0., M.O.
geëindigd.
Zoudt U, geachte Gemeentenaren van Heerlen,
De curator,
R. LAFONT, Leeraar M. O. en Handelscorr.,
daarvoor niet iets willen afzonderen? Ik vraag het TH. SCHAEPKENSSTRAAT 11, MAASTRICHT.
Mr. F. MARRES,
7794
Heerlen, Geleenstraat 33.
U beleefd in gemoede èn twijfel er niet aan, of,
nu U weet waarom het gaat, doet U het zeker.
Wanneer onze Collectanten dezer dagen, voorEERSTE HYPOTHEEK
zien van een gesloten busje en om den linker
arm een oranje-witten band, waarop de naam
ronkingen,
nartihoorigheid.
Oorsuizingen,
GROOT f 60.000 GEVRAAGD
l_uctor et Ëfnergo", aan Uw deur komen, ach
Deze pijnlijke en onverdraaglijke kwalen, wanstuur hen dan niet weg zonder iets. doch geeft hoop voor deze die er van aangedaan zijn, ver- op groot nieuw hotel, ter waarde van R.M*
naar Uw krachten. U steunt een Tehuis, dat zeer dwijnen ras, onder de gezamenlijke werking van 360.000.—, gelegen in I rangs badplaats i*
arm is, en dat Uw hulp zoozeer van noode heeft. den Electrieke Tympano Masseur van
Duitschland.
Ons Tehuis toch is een rustige haven voor hen
Aanb. met opgaaf van verl. intrest aan : W-d;
Doctor' MCUNIER
die schipbreuk leden op de woelige wereldzee, in en de oorprothesis van den vermaarden speciali- C. Tamberg, Bad Neuenahr (Rheinland).
V&
ons Tehuis wordt het verlaten vak weder ter hand teit gehoormeester, M. Arteaga, 8 rue de Pavie 8,
genomen. Wij hebben onze smidse, onze timmer- Brussel, die zonder heelkundige bewerking, zonmans- en schilderswerkplaatssn, onze kleer- en der dragen en zonder uw werk te verlaten kan u
Draag geen
schoenmakerijen, onze mattenmakerij. wasscherij doen he-oren en uw orgaan heraanleeren.
geen
bepaalde
wanneer
iemand
vakkenenz. En
M. ABTEAGA zal op doorreis zijn en gratis de Na dertigjarige ondervinding heb ik een Breuknis heeft, dan kan hij nuttig zijn achter het buf- bewijsvoering zijner methode doen van 8 tot 4 uur: verband-apparaat voor mannen, vrouwen et.
fet van ons geheelonthouderslogement, wordt bij
te MAESEYCK : 5 Nov. Hotel du chemin de fer; kinderen gemaakt hetwelk een breuk geneest, i
uitgezonden op dienstverrichting of kan zijn koop
VISE 10 Nov. Café de la Gare ;
te
IK ZEND HET OP PROEF!
mansgeest uitvieren, leurend met wagens vol huis
te TONGEREN : 11 Nov. Hotel Central.
7785 Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan to*
hcudelijke artikelen.
te BILSEN : 17 Nov. Hotel De Slagmolen.
mij. Waar anderen gefaald hebben, daar heb $
Wij werken hard, en trachten ons zooveel moTe koop een mooi mijn grootste succes gehad. Zend onderstaande
gelijk uit eigen productie te helpen, doch onmo- Koperen zuig- en perscoupon heden en ik zal u gratis mijn geil], boeK
zuigschoothondje, ree-pingelijk is het ons Tehuis in stand te houden zon- pomp en looden
over
breuken en hare genezing toezenden, waarin
loopomp
chertje
Adres
(rekel).
koop
te
met
der financieele hulp van buiten. Daarom doe ik
ook
mijn
Breukverband-Apparaat is afgebeeld me'
onder no. 7782 Bfjkant.
een dringend en beleefd beioep op U „HELPT den buizen. Adres :
prijzen,
de
ook de namen van vele personen, die
Heerlen.
Valk",
Brouwerij
Limb. Koerier
„De
ONS".
het beproefd hebben en hoogst dankbaar zijn. Tiet
Valkenburg.
TTTZ
Moge het ons dan gegeven zijn, dat wij na deze
Bon torpedo Ford a geeft directe verlichting, wanneer al het anders
driedaagsche collecte voldaan en dankbaar kunniets hielp. Denk er wel aan, dat ik geen za!ven>
Huwelijk. Landheer,
vendre, bas prix.
nen huiswaarts keeren, met groote blijdschap der 8.K., alleenst., bestud. S'adresser è, M. Poe- geen harnassen en geen leugens gebruik. Ik maai
zoo rijkelijk geschonken giften der Gemeentenavrijgez. zoekt langs de- iers, rue Chéri 7 a Liéren van Heerlen.
zen weg kennismaking ge Belgique.
776.
Zoo zij het.
met dito neder, gefortugevraagd
Te huur
neerde dame, van om
A. H JANSSEN, Directeur
graanmaalderij
een
met
de 50 jaar. Br. onder
woon!iuis,welk een burNat. Tehuis „Luctor et Emergo".
no. 7774 bur. dezer.
ger bestaan oplevert.
*
Ook genegen te reizen
of als meesterkneebt
op te treden in coöperatie of graanmagazijn.
Br.fr. bureau dezer onder no, 7793.
Te koop: het, in aan'
___[ ________^ï^ii*_______!^__^_^*' ' "
I'
1
1
bouw zijnd hoekpand,gelegen Glacisweg en St, Dit Is 0. E. BROOKS, die reeds meer dan 30 Jar."
MaasMonulphusweg
breuken geneest. Indien breukiijdende, schrijf
J__r_£___r
■:■'"*'- i'r'X___l' -T_*^ '-^Ê
-'
tricht St. Pieter, bijzonti.m dan nog heden.
der gunstig gelegen
het volgens Uw maat en zend het U toe met abso*
voor winkelbedrijf en luten
waar-örg, dat het TJ voldoen zal, of ik zer.ö
ais zoodanig met eige- u het geld terug. Ik heb den prijs zoo laag mogenaar te overleggen tot lijk gesteld, zoodat rijk of arm het koopen kaOverbouwing. Adres :
Ik zend het op proef, ten bewijze dat het waar is
M Cornelussen, aanne- wat
zeg. U alleen oordeelt en indien U ccn 9
mer, Batteriistraat 9, mijn ik
geill.
boek gezien en gelezen zult hebben, dsfi
Maastricht.
65.2
zult U even verrukt zijn als mijne duizendten pa*
Te koop: Een nieuw tiënten, wier brieven op mijn kantoor zijn opge'
solied gebouwde mid borgen. Vul onderstaande gratis coupon in e*
7766
den3tandswoning,
ge- post die nog heden.
legen te Maastricht-St.
GRATIS INFORMATIE COUPON
Pieter, Glacisweg, aanC. E. BROOKS (2041 F 1)
stonds te aanvaarden.
25
Singel
Amsterdam.
Adres
M.
Cornelussen,
;
*i
i V"
Zend mij per post in onbedrukte enveloppe
aannemer, Batteri.str. ',i
Uw geul. boek en volledige inlichtingien be
Maastricht,
6593
treffende Uw Breukverband-Apparaat voor de
genezing van breuken.
Kwartier te huur, voor
1 Jan. Te bezichtigen
Naam
„
Maandag en Woensdag
Adres
van 2—4 uur. Adres
Battalaan 47, Wljk. ■■
Maastricht.
7153
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Ik moet je wat mededeelen, of beier oen verzoek tot je richten, beste Erwin, begon van Reden.
Daarom liet ik je vragen om op mij te wachten.
Ik was bang, dat je mijne tegenwoordigheid wilde
mijden, omdat ik mij tegen je vaderlandslievende
plannen verzet had, want je waart tamelijk omgewonden van mij heengegaan. Ik ben daarom niet
boos op je, maar ik kan je slechts één zaak verzoeken : je hebt mij zoolang vertrouwd, vertrouw
mij nu ook verder nog slechts weinige maanden.
Erwin vatte opnieuw de hand van zijn oom.
Vergeef mij, verzocht hij hartelijk, als ik
te fel was. U, aan wien ik alles te danken heb,
beleedingen, ware meer dan ondankbaar! Den
uitgeleerden knaap heeft u gezondheid en kracht
bezorgd, u heeft mijn geest ontwikkeld en voor
al wat verheven en ©del is, ontvankelijk gemaakt. Met smart ontzeg ik mij den wensch,
mijn kracht aan de redding van mijn vaderlaad te wijden en reeds kom ik bij u met andere
verlangens. Oom, mijn hoog vereerde vaderlijke
vriend, als u wist, hoe. vol mijn hart op dit
oogenblik is, hoe ik
Zeg het mij, Erwin, onderbrak von Reden
hem goedig; je noemde mij je vriend, laat dat
meer dan c__i woord zijn. Maar luister eerst
naar mijn wensch, je kunt hem zoo gemakkelijk
doen!
Aan een wensch van mijn oom te voldoen,
beschouw ik als ten groote vreugde, riep Erwin
uit. Wat kan ik doen?
— Eigenlijk niet doen, maar laten, antwoordde
von Reden lachend. Ik vermoed, ja ik heb bijna
zekerheid, dat men onder de bescherming van
von Halm ons bescheiden, onbezorgd leven bespionncert en tracht er meer van te weten. Men
doet zijn best onze bedienden strikvragen te
stellen, ofschoon het onmogelijk is, dat zij die
kunnen beantwoorden, wijl zij ons niet kennen ;
nieuwe kennissen dringen zich aan mij op, wier
doel mij zeer twijfelachtig voorkomt. En daarom
wilde ik je verzoeken, beste Erwin, vermijd eiken
omgang, die je niet oprecht voorkomt! Pas op
met praten, wees voorzichtig met ie vertrouwen'
Het is vooi je eigen welzijn, dat ik je dit vraag.
waarom zou ik het
Over je verleden zweeft
een zeker
.jou, die verstandig bent, Ontkennen
geheim. Neem je in acht, dat ook aan anderen
dat verleden niet zoo schijne! De jeugd is geneisrd zich aan de jeugd vertrouwelijk uit te
storten
die van jou mag dat niet,... nog niet'
Dat wilde ik je van morsren ze__en. De voor
zichtifrheid gebiedt in iedereen, die met je ken
nis wil maken, een spion van Halm te zien.
°n ie hebt niemand meer te vreezen. rï_n dezen
man!.... Maar wat heb je? Je bent plotseling
zoo opgewonden...
Werkelijk was het gelaat van den jongen

doodsbleek geworden, hij beefde over geheel zijn"
lichaam, zijne wangen war^n afwisselend rood
en kleurloos.
Wees toegevend, oom! zeide hij stotterend.
Ik heb mij aan een vergrijp schuldig gemaakt,
dat de ergste gevolgen voor ons beiden kan
hebben. Ik verzweeg u tot heden het geheim
van twee jonge harten. Juist nu wilde ik u de
bekentenis van een reine, heilige liefde afleggen;
van u zou alles afhangen; u zou beslissen, of
Erwin von Beden waardig is, om de hand der
liefste jonkvrouwe te vragen, de hand van Ilma
von Halm.
Een kreet van ontzetting ontsnapte aan de
lippen van Reden. Opgewonden, hartstochtelijk,
zooals Erwin hem nooit te voren gezien had,
sprong hij op.
Je bemint de dochter van Halm.... jij, Erwin?.:.. Ongelukkige, je bent waanzinnig!
Oom!
Erwin hield de hand van ziin oom
vast,... bestaat er een beletsel voor mijne genegenlieid tot lima een beletsel, dat deze genegenheid strafbaar kon laten schijnen!
Neen! kwam het kort uit den mond van
Reden
Ds anders zoo kalme man had blijkbaar de macht over zich zelf nog niet gekregen.
Een andere vraag, oom ! vervolgde Erwin.
Is mijne afkomst, de naam en de positie mijner
ouders en familie, al zijn zij ook nog zoo eenvoudig en arm, toch onbevlekt, zoodat ik mij
niet hoef te schamen?
Heden keek hem aan; zijn oogen schitterden
en drukten troisch uit.
Dat hoef je niet, zoo waar God mij moge
bijstaan !
Wil dan naar mijne oprechte bekentenis
luisteren; dan kunt u oordcelen !
Langzaam had het gelaat van Frcderik von
Reden de oude, kalme uitdrukking teruggekregen, een bewijs, dat ook He =torm in zijn binnenste zich gelegd had. Hij nam od een stoel
plaats en wees naar een tweeden tegenover hem
en zeide:
Ga zi.tten en vertel mij alles; op alles
was ik voorbereid, maar niet op het bericht van
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Erwin opende zijn oom zijn hart, zooals Ilma
haar vader het zoete geheim van hare neiging
Moot !egde.
Niet ijskoud, zooals Halm, maar bijna even
kalm luisterde Frederik naar de woorden, die
over de lippen van den jongeling kwamen. Bij
de b.egec'erde schildering, die Erwin van I-lma
ontwierp, voelde hij maar al ta goed, dat de
waarhe'H hier liet penseel leidde.
Alsof een /ware last van zijn hart was weggenomen herademde Erwin. en eindigde zijn
verhaal, blijkbaar was hij g)_,u!ikig, dat hij

I

—

zijn hooggeachten oom de gevoelens van zijo
hart niet langer behoefte te verbergen.
De diepe indruk, dien de woorden op vo*
Reden hadden gemaakt, spiegelde zich op zijll
gelaat af.... de man scheen plotseling jare"
ouder geworden.
Er ontstond een diepe, bange stilte. Erwi 11
keek bijna angstig zijn oom in het verstoorde
gelaat,...
Erwin, begon hij, met schorre stem, terwü'
de hand, die hij zijn neef toestak, koucl was a's
ijs, wegens je neiging tot Ilma von Halm, m»**
ik je niet berispen.
Volgens alles, wat ik gehoord heb, verdiel1'
hef, meisje je toegenegenheid en je heb1 gehafl'
deTd als een man van eer, zooals ik trouwen,?
van je verwachtte. Maar nooit, vervolgde
met verheffing van stem, zal Halm je de hafl<!
zijner dochter schenken; ja, als hij uit den moï|(J
zijner dochter het geheim zou
vernemen, da11
zonden wij meer dan ooit den argwaan van de"
minister hebben opgewekt én alies van betf
moeten verwachten; steunend op de bajonette' 1
van Frankrijk, is zijn macht in het voretendofl 1
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Maar waarom haat di

man ons dan i°°

vreeselijk. Wel is waar kan ons zijne wijze aII
handelen, zijn karakter geen sympathie mbo*
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maar wij zijn loet) rioon vijand-g tejf^
hem opgetreden ! zeide Erwin met tranen in &
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hart ten offer brengen? En Erna ook? Dat knP l
u, dat kan hij toch niet verlangen?
Niets geeft meer aanleiding tot haat da"
de vrees, en Halm
de woorden kwamen tooi1'
loos over zijne lippen
heeft redenen geno*?
om jou, ons beiden te vreezen, als zijn art?'
waan bevestigd wordt!
Mij te , vreezen? riep de jonge man \"et'
baasd uit. De heer en meester in dit land,
"■
gunstelnig van een wereldveroveraar, en i"l']
vreezen? 00m... ik word duizelig, mijn
is in ds war! Wie is u?.... Wie ben ik zelf?
kan niet langer den last van bet vreeselijk f? 5
helm dragen, zonder er onder te bezwijken! V
moet het mij onthullen, en..... wil deze woord e"
niet als een bedreiging beschouwen.... indiel!
<
een eed u bindt, ga ik "zelf
naar Halm, be
dezelfde vraag; daarin ligt het geluk mijo-levens'
Frederik was diep ontroerd.
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