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Katholieke actie.
Verhouding tot de
organisaties.

Doel en werkwijze.

(als met de K. A. alles in orde is) onder
de bevoegdheid van de K. A. zal vallen.
De K. A. komt daardoor op een terrein,
waar zeer veel voetangels en klemmen
liggen. De verhouding tot andere organisaties en de samenwerking daarmede op
het gebied van het apostolaatswerk is
van het alergrootste belang.
De vraag, of in ons land de K. A. zal
slagen en beantwoorden aan het gestelde
doel, zal voor een zeer belangrijk deel
afhangen van een andere vraag, n.l. of
de reeds bestaande organisaties hun algeheele en hartelijke medewerking zullen
geven.
Het is daarom alleszins juist gezien
om in deze artikelen-reeks een tweetal
beschouwingen te wijden aan de verhouding tusschen de K. A. eenerzijds en
de overige reeds bestaande organisaties
anderzijds.
Dr. Buys bespreekt de verhouding tot
de godsdienstige en Dr. Koenraadt tot
de sociale vereenigingen. Al is door deze
twee beschouwingen het laatste woord
in deze aangelegenheden nog niet gesproken, en al zou het niet zoo heel
moeilijk zijn een aantal vragen te stellen,
dat neemt niet weg, dat reeds bij voorbaat aan de hand van de pauselijke
documenten een aantal punten is vastgelegd, waarover niet verder gediscussieerd
behoeft te worden, omdat de meening
van Rome daaromtrent aan duidelijkheid niets.te wenschen overlaat. Dat er
ook plaats Ls voor meeningsverschil in
onderdeelen meenen we te mogen afleiden uit de opvatting welke dr. Tromp
en dr. Buys b.v. huldigen omtrent de
positie van den directeur in de godsdienstige vereeniging en van den moderator in de K, A.

Katholieke actie
Ja, wat is dat nu eigenlijk?
Vraagt men het aan de sceptici, dan
trekken ze laatdunkend hun schouders
op met een gebaar van: alweer wat
nieuws! Denken ze nu heusch het daarmee te winnen? Het haalt toch allemaal
niets uit!
Anderen zijn er buitengewoon enthousiast over. Als ze het woord „actie" maar
hooren, staan ze in vuur en vlam. De
handen jeuken hun om aan den slag te
1. Het duurt hun te lang vóór ze
kunnen beginnen.
Voelt men vóór- en tegenstanders
evenwel wat beter aan den tand, dan
blijkt menigmaal, dat ze, behalve den
naam, van de zaak zelve zoo goed als
niets afweten. Ze hebben wel gehoord, dat
de Paus het wil. Misschien weten ze ook
nog, dat er zelfs een pauselijke encycliek
over verschenen is, maar in de meeste
gevallen strekt die wetenschap zich niet
veel verder uit.
Het is daarom een gelukkige gedachte
geweest van de redactie der „Nederlandsche Katholieke Stemmen" 1) om dit
onderwerp eens grondig van alle kanten
"te doen behandelen door een aantal geleerde schrijvers van we we veilig mogen
aannemen, dat ze de kunst verstaan
kerkelijke, pauselijke voorschriften te
lezen en daarvan een alleszins juiste
Is.de politiek op zich ook al een moeiverklaring te geven.
lijk terrein, de relatie der K. A. er mede
Een tweetal afleveringen van dit tijd- is niet zoo heel
moeilijk te omschrijven,
schrift zijn er zoo goed als geheel aan al doen zich ook hierbij grensgevallen
gewijd en al is het onderwerp daarmede voor, waarbij
ieders taak een nadere omgeenszins uitgeput en al zijn er nog heel schrijving
en, zoo noodig, inperking noowat vragen, welke ook na het lezen van dig maakt. Dr. Mulder zet dat aan de
deze artikelen nog niet volledig beant- hand van eenige beginselen
beknopt en
woord zijn, toch zullen zij bij velen de helder uiteen.
begrippen over dit moeilijke onderwerp
Mgr. F. Frencken behandelt de K. A
verruimen en geven zij een klaar inzicht en de Jeugd. De jeugd heeft
de toekomst
in de materie, zonder de twijfels, die op en daarom is het van
belang
vitaal
onderdeelen nog bestaan uit den weg te vooral de jeugd te vormen
tot
weerbare
gaan of te verdoezelen.
en actieve leden van de K. A. in de toe' Ziehier een overzicht van de behandelkomst. De geest in onze jeugdorganisaties
de onderwerpen en de schrijvers:
is gelukkig al voor een groot gedeelte
„Het wezen der Katholieke Aktie", door op'
die richting ingesteld en in de toeDr. Seb. Tromp S.J., professor aan de komst
zal dat zeker nog in sterkere mate
Gregoriaansche Universiteit te Rome.
:n. Voortdurend heeft Z. H de
katholieke Actie en Priester"/dóór Paus vooral hierop gewezen en met
«jfi^lexander, O. M. Cap. te Amsterdam, den i
ladruk verklaard, dat voorJ-üoc. Dir. v. d. Kernv. i. d. Soc. Ver.
jeugd
al de
betrokken moet worden in
„Katholieke Actie en Sociale Vereeni- de K; A.
gingen", door Dr. W. Koenraadt, profesDe artikelenreeks wordt besloten met
sor aan het Groot Seminarie te Hoeven. een literatuuroverzicht van dr. de Jong.
„Katholieke Actie en Godsdienstige
Wie belang stelt in de Katholieke Actie
Vereenigingen", door Dr. L. Buys C.s.s.R., of wie er als lid of leider eener organisatie
professor te Wittem.
zijn medewerking aan zal moeten ver„Katholieke Actie en Politiek", door leenen, zal zijn kijk op de zaak zeker
Dr. W. Mulder, professor aan het Groot verbeteren en verruimen, wanneer hij
Seminarie „Rijsenburg".
van deze artikelenreeks aandachtig' ken' „De Katholieke Actie en de Jeugd",
nis neemt.
door Mgr. F. Frencken.
De K. A. is uiterst actueel. Er moet be„Opbouw eener Nationale Katholieke gonnen
worden. Er worden daden geActie", door Dr. Seb. Tromp S.J.
vraagd. De organisatie der K. A. speelt
„Lectuur over de Katholieke Actie", men echter niet in een handomdraaien
door Dr. P. H. M. de Jong.
klaar. Daar zal van veel zaken een grondige studie gemaakt moeten worden. Veel
De namen dezer schrijvers staan er en zorgvuldig overleg is noodig. Allen,
inderdaad borg voor, dat de verschil- die er mee te maken hebben, zullen hun
lende onderwerpen grondig' worden be- kennis van de K. A„ van 's Pausen bedoelingen moeten verdiepen. Dat zal heel
sproken.
tijd vorderen. Maar het is beter, zoowat
Het is uitgesloten om, zij het ook maar
prof. Tromp terecht zegt, eerst zorgals
zeer beknopt, een verkorte weergave van
deze artikelen te geven. Slechts enkele vuldig te studeeren en goed te overleggen
en pas daarna met de organisatie der
grepen zijn mogelijk.
K.
A. te beginnen, dan nu hals-over-kop
Vooreerst zijn daar de twee markante
iets
in elkaar te timmeren, wat naderartikelen van prof. Tromp. Op de hem
hand
niet voldoet en even snel afgeeigen klare wijze zet hij in het eerste
broken
moet worden.
artikel in een tiental stellingen, elk van
een beknopte toelichting voorzien, het Ernstige studie, rustig overleg en dan
wezen van de Katholieke Actie uiteen, de daad!
alsmede waardoor deze van andere religieuze vereenigingen, die 'n godsdienstig
1) „Nederlandsche Katholieke Stemmen,
doel beoogen, is onderscheiden.
maandschrift voor theologie en zielzorg, onder
Zijn tweede artikel, waarmede deze redactie van dr. W. Mulder, professor in het
Recht aan het seminarie „Rijsenreeks besloten wordt, geeft niet een ge- Kerkelijk
burg" en dr. L. Buys C.s.s.R., professor in de
heel afgerond en tot in onderdeden uit- moraal- en pastoraal-theologie te Wittem.
gewerkt plan voor den opbouw eener Uitgave: firma J. M. W. Waanders, Zwolle.
K. A. in Nederland. Dat lag ook niet in
de bedoeling. Hij duidt slechts op mogelijkheden, wijst op de vele moeilijkheden
en gevaren, die er aan verbonden zijn.
Vooral wanneer men dit laatste artikel
leest, begrijpt men, dat er nog heel wat
water door de Maas zal stroomen, voordat met de K. A. alles in kannen en
kruiken is. Tegelijkertijd opent dit arvan
tikel wijde perspectieven en geeft het
idealen. Wanneer er aangepakt wordt,
De Nederlandsche Kamer van Koopwanneer allen, die geroepen zijn om handel voor België en Luxemburg te
heeft, onder voorzitterschap van
hierin leiding' te geven of eraan mede te Brussel
den
heer
J. B. Vink, op 27 Februari.
werken, van goeden wil zijn en niet te haar 35ste jaarvergadering gehouden,
gauw op hun teenen zijn getrapt, wan- voorafgegaan door een zakenlunch waar
neer deze allen een open oog en oor heb- Professor Dr. Ir. J. Goudriaan. Hoogaan de Nederlandsche Handelsben voor de argumenten, welke tegen leeraai
hoogeschool te Rotterdam, het woord
pleiten,
kan
door
hun eigen inzicht
dan
gevoerd heeft over: ..De devaluatie in
eendrachtige samenwerking in ons land Nederland".
Aan deze bijeenkomst ging vooraf een
een K. A. gevormd worden, welke aan
van de correspondenten
vergadering
verwachtingen,
overeende gestelde
der
twaalftal correspondenKamer
Een
komstig haar verheven roeping, voldoet. ten van een groot aantal districten in
Het organisatieleven in ons land is Nederland, België en Luxemburg nazeer .terk ontwikkeld. We hebben zuiver men aan deze vergadering deel. waar
plannen besproken en vastgelegd zijn
godsdienstige, godsdienstig-sociale, zui- voor de verbetering en uitbreiding der
ver sociale, charitatieve, religieus-chari- handelsvoorlichting, door de organen
Kamer van Kooptatieve organisaties. Waarschijnlijk zijn van de Nederlandsche
België
Luxemburg. Deze
voor
en
handel,
noemen.
nog
op
er
te
wel meer
Kamer
thans
ruim
800 leden en
telt
organisaties
beVerscheidene van deze
heeft blijkens het jaarverslag een zeer
wegen zich op een gebied, dat straks groote werkzaamheid ontwikkeld.

.

■

HANDEL MET BELGIË
Nederlandsche Kamer
Koophandel.

I Reclames
Hstaatwerk
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LOKKEND NIEUW-GUINEA
Raadselachtige Japansche belangstelling voor een
onvruchtbaar en onherbergzaam eiland.

KOLONISATIE-PROEF MISLUKTE
Naar wij Maandag reeds hebben medegedeeld is in het Japanssbr: Lagernethuis voorgesteld, dat Jap?
aanvalsverdrag met Nederland zou sluiten en bovendien toestemming zou ver-

zoeken Nederlandsch Nieuw-Guinea te

pachten.
Ket Japansche persagentschap Domei
meldt bijzonderheden inzake de berichten over in het Japansche parlement
gedane voorstellen.
In tegenstelling tot de eerste berich-

ten blijkt hieruit, dat er geen sprake is
van een denkbeeld, om geheel Nederlandsch Nieuw-Guinea te pachten, doch
wel om voor Japansche onderdane;
dit Nederlandsch gebied land in pacht
te vragen ten behoeve van industrieele
en economische doeleinden.
HET LIEDJE VAN VERLANGEN

Omtrent de wijze waarop deze aanis gebr,
gelegenheid ter sprake
meldt het agentschap Domei het' volgende:

De heer Hyogoro Sakurai, lid van de
partij' Minseito. heeft onlangs een bezoek gebracht aan Nederlandsch-J
en Nederlandsch Nieuw-Guinea. en op
basis van zijn waarnemingen in deze
gebieden, den heer Hajasji minister-pre-

Wat
de
kolonisatie-vooruitzichten
voor blanken betreft schreef dr. J. Winsemius, kenner van Nieuw-Guinea, onlangs in een studie over dit onderwerp:
„Door het vochtig-heete oerwoudklimaat, de in sterke mate heerschende
malaria en den onvruchtbaren bodem
kan met een waarschijnlijkheid, die aan
zekerheid grenst, worden gezegd, dat
Nieuw Guinea zich in de naaste toekomst niet als kolonisatiegebied voor
Europeanen of Indo-Europeanen leent,
daar de vooruitzichten op Java en Sumatra gunstiger zijn.
landbouw-ontginning belooft
Voor
Nieuw-Guinea met zijn dunne bevolking in het laagland en zijn onvruchtbare gronden, uitgeloogd door den hoogen en regelmatig over het jaar verdeelden neerslag, weinig.
Indien men de economische onbelangrijkheid van Nieuw Guinea voor oogen
houdt, vraagt men zich af. welke de oorzaken van de huidige Nieuw Guineakoorts zijn?"
BEVOEGDE KRINGEN

In bevoegde kringen, te 's Gravenhage
verklaarde men, dat van het sluiten van
een niet-aanvalspact geen sprake kan
zijn, doch dat Nederland, ten opzichte
van de koloniën, steeds de politiek van
sident en minister van buitenlandsche de open deur heeft gevolgd.
zaken, in de begrootings-subcomm
Voor eenigen tijd werd in Nieuw Guinea, aan een Japansche katoenmaatvan het Lagerhuis geïnterpelleerd.
schappij. een concessie toegestaan voor
Sakurai wees Hajasji op de noodz.
de verkeerde oovattingen over een Ja-' het verbouwen van katoen. Alle landen
pansche bedreiging te doen verdwiji
kunnen dergelijke concessies bekomen.
door den Nederlanders te verzekeren,
dat Japan geen territoriale of politieke
doeleinden in deze gebieden nastreeft.
Hij deed daarom het voorstel aan de
band een met-aanvalsveidrag' tusschen
jFxnan en Nederland te sluiten.
Uit statistieken is, aldus Reuter, geSakurai verklaarde verder, dat de
osehe wettige handelsbelangen in bleken, dat de Duitschers in het afgeloopen jaar bijna driemaal zooveel melk
Oost-Indië gewaarbe
als bier hebben gedronken.
dienen te zijn. Ook bracht hij ter spi
..het uits-ebreide sebied van Nederlandsch Nieuw-Guinea. dat onbevolkt en

— ROERMOND,
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Eden antwoordt.

TWEE MILLIARD
DOLLARS

Geen overdracht van
koloniën.

Duitschtand's geheime
schulden.

De bewapening.

De Amerikaansche Secu-

De Engelsche minister van buitenlandsche zaken, Eden. heeft Dinsdagmiddag in het Lagerhuis opniev

rities Exchange Commissipn
onthuld,
dal
de
heeft
Duitsche regeering geheime
schulden ten bedrage van
twee milliard dollars (ruim
3500 millioen gulden) heel'l
angegaan voor zijn herbewapening en werkloosheids
bestrijding.
Deze commissie moet de
nieuwe Amerikaansche lee-

ning van Duitschland bekrachtigen en heeft, over-

eenkomstig de gewoonte,
aan de Duitsche regeering
inlichtingen over haar schulden verzocht.
De Duiisclie regeering
ontkende het bestaan van

bovengenoemde
niet.

EDEN

de buitenlandsche politiek van GrootBrittannië het woord gevoerd.
Zoodra het contróle-plan
inzake
Spanje van kracht is geworden, zal men
zich. aldus Eden. bezig moeten houden
met de indirecte inmenging, met name
het verkrijgen van den terugkeer van
vreemdelingen, die thans in Spanje

schulden

strijden.

Na vele maanden van ongerustheid
onze houding nopens het Spaansche conflict resultaten op te leveren,
en wij zijn dan ook van plan er aan
vast te houden.
Eden sprak er zijn diep leedwezen
van
over uit. geen bemoedigend overzicht te
kunnen geven van de besprekingen over
nieuwe overeenkomsten voor West-EuTe üniontown, in Pennsylvanië (Ver. ropa. Engeland is echter nog niet beStaten), zijn 350 mijnwerkers in staking- reid te v.-anhopen aan de mogelijkheid.
gegaan; zij weigeren aan de oppervlakte de belanghebbende naties rond de conte komen. Familieleden der stakers heb- ferentie-tafel te vereenigen.
ben de mijn bezet, ontzeggen werkwilOvergaande tot de kwestie
der
ligen den toegang en verschaffen den
stakers levensmiddelen en dekens.
koloniën merkte Eden op, niets te
Te Detroit is in een tweede magazijn
hebben toe te voegen aan de jongttgonnen blijft".
van Woolworth een staking mcv over
denkbeeld,
dat
de
onperde
het.
Jaste verklaring van lord Cranborne.
Hij
elkander geslagen armen uitgebroken. De
te
pansche regeering &nn het Nederlandd.w.z., dat de Britsche
regeering
vakvereeniging heeft de bedreiging geuit,
sche gouvernement, zal voorstellen
Het water van de Maas heeft thans in dat het werk in alle 2000 winkels van
oog
eenige
niet
onder
ziet
overhet
overeenkomst aan te gaan. ten einde België het hoogste peil van de laatste Woolworth zal worden neergelegd, indien
koloniën.
Dit
antwoord
dracht van
voor Janansche onderdanen land op
tien jaar bereikt. De kaden en het groote de eischen der arbeiders niet worden inblijft de grondslag van de politiek
derlandsch Nieuw-Guinea in pacht te plein te Dinant staan blank.
gewilligd.
vragen voo;- industrieele en economische
der regeering vormen.
doeleinden.
In zijn antwoord verklaarde Hajasji.
Sprekende over de bewapening zeide
de Jam'vhe regeering een dergeEden:
nooit heeft onderzocht,
Ons herbewapeningsplan is bijna
overal in het buitenland welkom ge-

Melk vervangt bier.

De Maas

ONDER DEN GROND
Familieleden
stakers
bezetten kolenmijn.

Dinant.

weest.
Er is in 't buitenland niemand, di
zich niet rekenschap van gei
Groot-Brittannië niet een oorlog zal ingaan welke strijdig is met zijn verplichtingen uit hoofde van het handvest van

Tevens legde hü er den nadruk op dat

een territoriale oogmerken in
Nederlandsch-lndië heeft, ofschoon het
■qeUik is. dat Ja
;h vreeded in Nederlandsch-lndië zal. kunnen ontwikkelen".

.

moeten alleen de
deze herbewapening betreuren, maar het is onze overtuiging, dat Groot-Brittannië moet beschikken over de grootste strijdmacht,
om de krachten van den vrede te helpen.
Het Lagerhuis heeft tenslotte de buitenlandsche politiek der regeering goedgekeurd door verwerping met 234 tegen
134 stemmen van een, door de Arbeiderspartij ingediende motie, waarin
voorgesteld werd de begrooting voor buitenlandsche zaken te verlagen.
den Volkenbond.

In verband met het bovenstaande zij
er aan herinnerd, dat aan de Geelvinkbaai, op Nieuw-Guinea. sedert
1932
reeds de Jauansche maatschappij voor
de ontwikkeling der Zuidzee („Nanyo
Kchutsu Kayasha") werkzaam is, die
echter, in verband met de gesteltenis
van het land en het klimaat, met vele
moeilijkheden te kampen heeft.

men

niet overkomen, ten eerste
omdat de Japanners niet geschikt
werden geacht voor spierarbeid in
de tronen, en ten tweede omdat zij
weinig iust hadden naar een land te
emigreeren, welks bewoners zij als
menscbeneieTS beschouwden. I)e onderneming bewerkte zich dan ook
vrijwel t'>t het winnen van hars, die
met veel moeite naar de kust werd
gesleept. Proefnemingen op landbouwgebied, waartoe men aanvankelijk was overgegaan, waren mislukt.

Wij

noodzakelijkheid van

NIET AANLOKKELIJK

Japansche werkkrachten liet

begint

vrijwel

Uit de Pers.
Japan en wij.
Aan een buitenlandsch overzicht van
„DE MAASBODE" (kath.) is het volgende ontleend:
We weten sinds lang, dat Nieuw-Guinea
de begeerte van Japan heelt opgewekt, maar
dat Japan om velerlei redenen dc zaak altijd heel voorzichtig heeft behandeld. Wc
gelooven, dat het ook nu weer denzelfden
kant zal opgaan. De velerlei motieven bestaan nog steeds, misschien zelfs in
versterkte mate, sinds Engeland zijn vlootbouw steeds hooger opvoert, in een tempo,
dat Japan zeker niet kan bijhouden.
Daarin ligt dan ook de sensatie van het
geval niet. Deze is hierin gelegen, dat het
probleem in het parlement ter sprake is
gebracht en vandaar met
herlevende interesse en drang in de Japansche pers zal
komen. Een vraagstuk, dat
ondergronds
sinds lang woelt, wordt dubbel actueel en
gevaarlijk actueel, als het aldus aan de
orde wordt gesteld.
Daarom is het goed. dat van Nederlandsche zijde heel sterk geaccentueerd wordt,
dat wij geen koloniaal gebied aan derden
zullen afstaan.

HAAGSCHE ZEDENZAAK

Eischen tegen verdachten.

De bij Breskens gestrande potvisch is naar Rotterdam gesleept, waar het vleesch door
het destructie-bednjf Overschie zal worden vernietigd. Het geraamte gaat naar het
natuur-historisch museum te Leiden. Het zeemonster wordt door drie bokken uit de
Parkhaven te Rotterdam gelicht en op een gemeente-terrein gelegd, waar het in

stukken zal worden verdeeld.

der Japansche ingezetenen te beschermen.

Deze penetratie-methode, al heeft dan Nederland zich daaraan in de laatste eeuwen
niet schuldig gemaakt, is te algemeen bekend, dan dat men niet als vaststaand mag
aannemen, dat het pachten van zekere gebieden het verlies van Nieuw-Guinea en
daarmede het begin van het einde van
ons koloniaal bezit beteekent. Daaraan zal
geen non-agressie-pact iets kunnen veranderen.
Mag dus Nederland uit dien hoofde al
reeds niet in dergelijke voorstellen treden,
het mag het evenmin vanwege de taak, die
ons land in den Pacific vervult. Nederlandsch-lndië heeft in meer dan een opzicht een centrale ligging. Het vormt eenertwee oceanen,
zijds een brug tusschen
anderzijds een brug tusschen twee deelen
van het Engelsche rijk. Juist omdat het
daardoor verzekerd is van den steun van
Engeland en van de Vereenigde Staten kan
Nederland hoewel in militair opzicht onbe-

De woorden staan er dor en nuchter,
doch men begrijpe, dat het hier gaat om
der vaderen erfdeel, in zijn geheel: om Nederlandsch-lndië! Japan in Nieuw-Guinea
beteekent het pistool op de borst van ons
Imperium. Waarom?
Omdat het nagenoeg onbewoonde NieuwGuinea een ideaal kolonisatiegebied vormt.
Een ieder, die de energie
der Japanners
kent, zal begr" >en. dat de immigratie van

honderdduizenden, als kolonisten vermom-

de Japansche soldaten in dit gebied een
kwestie van enkele jaren zou zijn, enzoo zou
hier een militaire macht van den eersten
rang ontstaan op een punt dat strategisch
Australië van de Philippijnen en Singapore scheidt: dat een
ideale springplank
vormt naar Celebes. Borneo en Java.

Positieve actie.
Na de vergadering van

De zoogenaamde Haagsche zedenzaak,
waarvan de onthulling tot zulke sensationeele gebeurtenissen aanleiding heeft
gegeven, diende Dinsdag voor de rechtbank te Den Haag.
De verdachten in deze zaak, aan wie
het in art. 248 bis wetboek van strafrecht
genoemde misdrijf ten laste was gelegd,
waren E. D. D„ afdeelingschef bij de
landbouw-crisis centrale, verdediger mr.
J. N. A. Vollaers; E. P„ ambtenaar van
de algemeene rekenkamer, verdediger mr.
B. G. Blaupot ten Cate; W. G„ kleermaker, verdediger mr. H. A. Polak, en C.
van der Z., chauffeur, verdediger mr. M.
H. Huygens. De zaak werd met gesloten
deuren behandeld.
De Officier van Justitie, mr. P. J. Blok,
eischte tegen E. D. D. zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, tegen E. P.
vier maanden, tegen W. G. zes maanden
en tegen C. v. d. Z. eveneens zes maanden gevangenisstraf.
De rechtbank zal 16 Maart uitspraak
doen.
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Het pistool.

Nieuw'Guinea.
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Toledo bedreigd?

Eerste Kamer
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Internationale hulp
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Vrijman eerherstel ?

Franco's vrienden.

MINISTER OUD OVER GEDISTILLEERD
iVan onzen parlementaire

medewerker).

Zooals gewoonlijk het geval is, gaf
ook ditmaal de behandeling van de begrooting van het departement van financiën aanleiding tot de bespreking
van een aantal punten van nogal uiteenlcopenden aard.
Dhr. Ter Haar drong aan op spoed
met de beslissing aangaande het verslag der interdepartementale commissie inzake de wenschelijkheid van verlaging van de accijnzen op bier en ge-

distilleerd.
Dhr. Fleskens was het met den heer
Ter Haar eens.
En dit gold ook voor dhr. Knottenbelt, die voorts aandrong op een aanschrijving aan de douanen tot het betrachten van meer soepelheid ten aanzien van doorgaande reizigers.
Nadat de heer de Zeeuw zich met 'n
enkel woord had aangesloten bij den
aandrang inzake accijnsverlaging, bepleitte dhr. van Vessem op vrijwel onverstaanbare wijze afschaffing van de
grondbelasting; een onderwerp, dat
niet in de stukken was ter sprake gebracht, waarvoor hij door den voorzitter tot de orde werd geroepen.

DE ZAAK-VRIJMAN.
Het belangrijkste onderwerp van bespreking werd de zaak-Vrijman.

Sedert enkele

man, voor wie üt zijn eerherstel zou

beteekenen, de uitvoering van
diende te
langrijk bouwwerk

een be-

worden

opgedragen.
En met klem vroeg dhr. Serrarens
den minister cm de zaak het eenig goede einde te bezorgen door het ontslag

eervol te verleenen, of, als hij
dat niet wil, een opdracht te geven tot
een wezenlijk belangrijk bouwwerk, dat
eerherstel beteekent.
Alleen op deze wijze zal het rechtsgevoel van het Nederlandsche volk kunnen worden bevredigd.
Dhr. van Citters wiens pleidooi voor
dhr. Vrijman bekoorde door warmte en
overtuiging onderstreepte nog eens, dat
dhr. Vrijman het slachtoffer werd van
ongeregelde toestanden bij het comptabel beheer en dat hij oneervol werd
ontslagen vóór dat de rechterlijke uitspraak was gevallen, niet inzake schuld
aan de veile daad van eigen bevoordeeling ten koste van het Rijk, maar alleen inzake verkeerd handelen door 't
bewust onderteekenen van een onjuiste
verklaring, waarvan hij meende, dat zij
in het belang van het land was.
En nu is de straf geboet en de geldelijke gevolgen zijn geregeld. Maar neg
drukt loodzwaar het moreele leed van
het oneervol ontslag.
Wat niet goed te maken is met geld,
doch alleen door-eerherstel.
Het bepleite einde werd evenwel nog
niet bereikt. De zaak is nog niet uit.
Minister 0.-d bleef erbij, dat de zaak
van 't oneervol ontslag afgedaan moet
tusschen
zijn door de overeenkomst
minister de Geer en dhr. Vrijman.
En het post- en telegraafkantoor te
Vlaardingen beschouwde Z.Exc. als een
toch belangrijk bouwwerk, waarvan de
uitvoering zou beteekenen, dat de minister den oud-Rijksbouwmeester veralsnog

.

ténV

VERLAGING ACCIJNS OP
BIER NOODZAKELIJK.
Wat de varia-punten

aangaat,

het

volgende:

Verlaging van gedistilleerd- en bier-

Zoo"n bruigom of zoo eon...

In het toekomstige huis

Douaneformaliteiten worden gerechtvaardigd door het belang van een juiste
toepassing der heffingsbop~-i:.ge-:.; er
zal evenwel niet onnoodig worden ge-

die scheppen een behaaglijke sfeer. Uiterst zuinig
in combinatie metdekleine

plaagd.

VEHA ketel.

De naam staat er op. Levering binnen 8 dagen
iRecl.-adv.

no.

noodzaeen ontwerp tot verlaging, dat 7 millioen per
jaar zal kosten, niet bij het scheiden

accijns acht ook de minister
kelijk, maar Z.Exc. wil liever

van de markt indienen.

VEHA RADIATOREN
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De begrooting' van financiën werd
tenslotte goedgekeurd met elleen de
aangeteekende stem van dhr. van Vessem tegen.

GEMENGDE BERICHTEN
OPLICHTER EINDELIJK IN DE
VAL.
Op verzoek van de recherche te Rotterdam is te Amsterdam in een hotel
aangehouden de, 27-jarige B. S. D. geboren in Friesland, die wegens verscheidene oplichtingen door de politie werd
gezocht. Vooral hotels zijn door hem in
de afgeloopen maanden benadeeld.
Negen dagen geleden verscheen D. in
een hotel te Rotterdam, waar hij zich
voordeed als eigenaar van een reisbureau, waarvan het kantoor gevestigd was
in het Witte Huis. Hij had vrijwel geen
bagage bij zich, maar zeide, dat hij van
een lange reis terug kwam en dat hij
zijn pension te Rotterdam de eerste dagen niet wilde betreden, omdat hij vernomen had, dat een der gasten van dat
pension met roodvonk te bed lag.
D. wist zich bijzonder prettig voor te
doen. Zoo vertelde hij, dat hij van Belgische autoriteiten de opdracht had gekregen om bezoeken van groote groepen
schooljeugd van dat land naar Nederland te regelen.
In het hotel, waar hij een week geleden
verscheen, wekte hij aanvankelijk eenig
wantrouwen, toen hij bij den directeur
met het verzoek kwam om hem even aan
driehonderd gulden te helpen. Hij had
namelijk voor een groote zaak zeventienhonderd gulden noodig, maar was zelf
slechts in het bezit van veertienhonderd
gulden. Hij begreep al gauw, dat hij de
driehonderd gulden niet zou krijgen, zoo
dat hij naar de telefoon ging en daarop
mededeelde, dat hij van een bevriende
relatie, waarbij de naam van een bekend
notaris werd genoemd, de som kon krijgen. Er ontbrak hem nu nog slechts, aldus zeide hij. dertig gulden, die hij noodig had voor kleine onkosten en een reis
je naar Amsterdam, om daar een conferentie bij te wonen. Zich beroepende op
zijn betrekkingen
met een politieke
groep, waarvan hij secretaris zou zijn,
slaagde hij er in de dertig gulden te leenen. maar niet dan nadat hij daarvoor
een schrijfmachine van zijn kantoor had
gehaald, om die in pand t e geven. Bij
informatie in het Witte Huis bleek dat
D. daar inderdaad een kantoor had,
waarvan hij de huur betaald had.
De mededeeling, dat hij secretaris was
van de politieke groep, waarbij hij eenige
namen van bestuursleden noemde,die zijn
vrienden zouden zijn, werd hem nood-

dagen

rukken de volksVer-

fronttroepen op langs de Taag.

Doordat de zoo dapper voor zijn eer
en goede naam vechtende oud-Rijksbouwmeester, wiens gewichtige en sympathieke zaak aan onze lezers volledig
bekend kan zijn, een tweetal bekwame
pleitbezorgers vond in de senaat, kwam
deze kwestie opnieuw in het middelpunt der belangstelling, te staan.
Eerst nam dhr. Serrarens en daarna
dhr. van Citters het op voor den heer trouwt/
Vrijman.
De Minister beweerde evenwel, dat de
Eerstgenoemde vond bij 't overzicht, heer Vrijman de uitvoering van
het
dat hij in den loop der reeds veertien bouwwerk ook wil beschouwd zien als
jaar oude treurige aangelegenheid gaf, een nadere financieele schadeloosstelgelegenheid om nog eens vast te stel- ling, waartoe Z.Exc. geen aanleiding
len, dat de heer Vrijman geen finan- ziet.
cieel voordeel trok van de handelingen,
Dat de zaak-Vrijman met het antwaarvoor hij werd veroordeeld, na een woord van minister Oud aan de heeren
onderzoek, dat niet grondig kan worden Serrarens en van Citters niet uit was,
genoemd.
bleek al dadelijk uit den onverzwakten
Met grooten nadruk hield de afgevaar- aandrang van genoemde afgevaardigdigde den minister voor, dat deze op den, om als nog het eervol ontslag te
zeer onvoldoende v/ijze heeft getracht verleenen, dat de kern der zaak is en
uitvoering te geven aan de
uitspraak waarom het voor alles voor dhr. Vrijder Tweede Kamer, dat de heer Vrij- man gaat en blijft gaan.
Dat de minister bleef weigeren, ook
op grond, dat de zaak dan toch nog
wel niet uit zou zijn, wijl dhr. Vrijman
dan toch wellicht weer zou komen vragen om financieele schadeloosstelling,
was een dooddoener. Dhr. Vrijman is te
rehabiliteeren door een eervol ontslag.
En is hem dat verleend, dan kan voor
■A_\\W_\ '
mJlmmmÏA"
iedereen de zaak uit zijn. Want om het
eerherstel gaat het.

.'■:FTI-

voor

vrouwen en kinderen.

Wanneer geschiedt den oud-rijksbouwmeester

Dr. Victor Lceflang, arts:
„ Vy uur
Rynbende heit
de klok.' Nou zal ik eens

’

een drankje
laten

voot

mijzelf

klaarmaken."

Jlynberibes

scheidene strategische stellingen zijn in
hun handen gevallen en Toledo zou
door een concentratie van volksfronttroepen bedreigd worden, meldt Madrid.
,Zooals reeds gemeld, heeft de Itabij de nationalistische
>%ansche gezant
regeering te Salamanca plechtig zijn
geloofsbrieven overhandigd.
In zijn toespraak zeide generaal Franco 0.m., dat de strijd in Spanje niet alvoor
leen een verdedigingskruistocht
het vaderland, maar tevens de geweldigste slag der moderne tijden voor de
christelijke beschaving is.
„Ik behoef wel niet te zeggen", verzekerde in zijn antwoord de Italiaansche gezant, „dat de thans reeds zoo
voortreffelijke betrekkingen
tusschen
onze beide landen, die bovendien gegrond zijn on de gemeenschappelijke
Latijnsche afstamming,
zullen blijven."

De Belgische regeering zal het initiatief nemen voor een internationale actie
tot hulpverleening aan de slachtoffers
van den burgeroorlog in Spanje. Men
denkt daarbij vooral aan de vrouwen
en kinderen, zoowel aan rechtsche als
aan linksche zijde. Het- zou de bedoeling
zijn, den arbeid van het Roode Kruis,
die bedreigd wordt door gebrek aan
fondsen, te doen voortduren.
Daartoe heeft de Belgische regeering
zich in verbinding gesteld met de Zwitsersche regeering. Bovendien zou zij onmiddellijk besprekingen met de regeeringen te Londen en Parijs willen aanknoopen. Alle Europeesche landen zouden worden uitgenoodigd de actie te
steunen.

Fl. 3.75 per literkruik
Excl. emballage en omzetbel.

(Recl.-adv.

no.
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Dalende loonen.

gehandhaafd

VOOR DE SLACHTOFFERS

ZEER OUDE GENEVER

LIMBURGSCHE AUTO
GEZOCHT

Vergelijking tusschen
verschillende
landen.
Het internationale arbeidsbureau te
Genève heeft, aldus de „Msb." een nieuwe
locnstatistiek openbaar gemaakt, die betrekking heeft op het totale arbeidsloon,
dat in verschillende landen aan de
geheele arbeidende bevolking per jaar
wordt uitbetaald.
In Duitschland, waar in 1929 nog 43 milliard rijksmark aan arbeidsloon was uitbetaald, was dit bedrag in 1935 gezonken
tot 31 milliard. In Frankrijk ging de
daling van 115 milliard Fransche francs
in 1929 tot 87 milliard in 1935; in de
Vereenigde Staten van Amerika daalde
het totale bedrag der aan arbeidsloon
uitbetaalde dollars van 51 milliard in 1929
tot 36 milliard in 1935.
Het bedrag der arbeidsloonen in 1929
op 100 stellend is dit cijfer dus in 1935
geslonken tot 74 in Duitschland, tot 76
in Frankrijk en tot 70 in de Ver. Staten
van Amerika.
Het internationale arbeidsbureau heeft
aan deze vergelijkende cijfers nog een
andere reeks toegevoegd, die zuiverder
in het licht stelt, hoe groot de beteekenis
van deze daling van de totale inkomsten
uit den arbeid geweest is voor Je koopkracht der arbeidende klassen in d_' verschillende landen. In aanmerking nemend
de gelijktijdig ingetreden daling' der
goederenprijzen, is het internationale arbeidsbureau te Genève tot de berekening
gekomen, dat de werkelijke waarde deiuitbetaalde arbeidsloonen gezonken is
van 100 in 1929 tot 93 in 1935 in Duitschland, tot 91 in Frankrijk en tot 86 in de
Vereenigde Staten van Amerika.

Na aanrijdingen tusscücn
Keulen en Bonn.
Op den autoweg tusschen Keulen en
Bonn hebben 's nachts, door het zich
niet aan de verkeersvoorschriften houden van een vrachtauto uit Nederlandsch-Limburg, twee ernstig- aanrijdingen plaats gevonden. De vrachtauto
stond zonder achterlicht op den weg
stil. Een andere vrachtauto, waarin vier
personen waren gezeten en die uit de
richting van Bonn kwam, kon op het
laatste oogenblik voor den Nederlandschen wagen uitwijken, doch haalde
daarbij te ver naar links uit, waardoor
de auto van den weg schoot en omsloeg.
De vier inzittenden werden vrij ernstig
gewond en moesten in het ziekenhuis
worden opgenomen.
De bestuurder van den Limburgschen
wagen wilde vervolgens op den weg
draaien, wat ten strengste verboden is.
Hierbij vond
een tweede aanrijding
plaats. De Duitsche auto, die het slachtoffer was, werd zwaar beschadigd en
de bestuurder bekwam een lichte hersenschudding.
De Limburger reed, zonder zich om

de

verongelukten

te bekommeren, met

groote snelheid in de richting Keulen.

Daar wilde men hem aanhouden, doch
de chauffeur van den Limburgschen
wagen wist tijdig te keeren en raasde
opnieuw in de richting Bonn, waarbij de
vervolgers het spoor bijster raakten.
De Limburgsche auto droeg.
naar
men kon vaststellen, het nummer P 4782
Ondanks de uitgebreide nasüoringen der
Duitsche politie heeft men wagen en
bestuurder nog niet gevonden. Zijn zij
over de grens ontkomen?

neeskundige dienst er in geslaagd om waarvoor hij was uitgenoodigd. Plotsedeze epidemie te bepeiken, zoodat er ling
aldus volgens dhr. Middelkoop
thans geen nieuwe gevallen van besmetwerd er alarm gemaakt door het geting meer worden gemeld.
roep „Maling, maling!" (dieven). Hierop

Het uitbreken der cholera werd mede
aan de uiterst snelle temlottig. Bij informatie bleek namelijk, dat
peratuurwisseling: eerst een geweldige
hij als secretaris van deze groep was ge- hittegolf
en binnen tweemaal vier-enroyeerd, omdat men klachtenhad gekretwintig uur 12 graden onder nul. In engen over zijn gedrag en het niet nako- kele dagen tijd waren de winkeliers,
die
men van financieele verplichtingen.
dekens verkochten, totaal uitverkocht.
hij
dertig
De hotelhouder, waarvan
de
Ook een der missionarissen is als slachtgulden had geleend, heeft zich toen om
offer van de cholera gestorven.
inlichtingen gewend tot de politie, teneinde er achter te komen, met wat voor
man hij eigenlijk te doen had. D. had
DE MAN. DIE ZIJN VADER
inmiddels onderhandelingen geopend
VERMOORDDE.
met een notaris over verkoop van grond,
gemeente WevelIn
de
Westvlaamsche
dien hij zeide in Friesland te bezittein, gem
gesproken
wordt
slechts
over den
hij
kwam,
terwijl
voorts met een verhaal
vadermoord, die er in den
dat hij ook geld verwachtte van zijn va- gruwelijken
gepleegd werd. Droevige bijzonder, die met vacantie in Zwitserland nacht
derheden
was. Op dat o
nblik beschikte de po- vernomen. werden over die treurige zaak
litie alleen ovt _en verzoek, om met de
Toen men in de kamer van den moord
woonplaats van D. op de hoogte te workwam
en het ijselijk schouwspel voor
den gebracht van den commissaris van oogen had,
lag de vadermoordenaar ruseen stad in Twente.
slapen.
tig
te
Eerst toen de politie-comWetende, dat hij vorige week Maanmissaris Delbeke met zijn agenten hem
dagavond den notaris zou bezoeken, bewilde aanhouden en hem de handboeien
gaf de politie zich naar diens woning,
aanschroefde, sprong hij op en riep uit:
woning
hij
zou
beD.,
waar
net toen
de
A 1dit geweld is nutteloos! Onnoodig mij
treden, werd aangehouden. Hij is daarna
binden: ik ben geen hond en heb geen
te
opnieuw
wist
zeer
zich
verhoord maar
begaan!"
moord
goed voor te doen, terwijl bovendien de
Toen hij tot bezinning gekomen was,
politie niet beschikte over voldoende
hij. dat hij niet zijn vader, maar de
zei
aanwijzingen om hem in verzekerde bewaring te nemen, 's Avonds liet men drie andere moest hebben. Onder die
drie andere was zijn eigen moeder! En
hem gaan.
die woorden had hij niet in opgewonden
politie
volgende
dagen
kreeg
de
De
maar op de meest kalme matoestand,
ven verscheidene kanten klachten.zoodat
hij voeguitgesproken. Nog meer
nier
aanhouding
men nu een verzoek tot
kon
aan toe, dat het hem speet zich
d
e
er
rondseinen.
van geen revolver bediend te hebben.
In een kleedingmagazijn te Rotterdam „Had
ik wat meer gespaard, dan had ik
heeft hij zich van top tot teen in het mij een
revolver kunnen koopen". zei hij.
waarbij
hij
steken,
ook
kans
nieuw laten
daarbij 't deksel van de
Hij
bekende
zag om van onmiddellijke betaling af te
weg als een dolleman
het
wilde
kachel
in
lichtzijn
fartiilie
komen. Kennissen van
geslagen.
hebben
te
te hij op door medelijwekkende verhalen
Het is zeker niet uitgesloten, dat men
over een ziekte, die hem noopte dadeeen geesteszwakke te doen
hier
lijk naar Friesland te reizen, waarvoor heeft,met misschien erfelijk belast is. Dit
die
geld
ontbrak. In Amhem echter het
een belangrijk punt, dat door de doksterdam.'waar hij in een hotel is aange- is
toren
zal opgehelderd wordentegen
hem
houden, is ook proces-verbaal
opgemaakt wegens oplichting.
INLANDSCH FEEST EINDIGDE
Na de aanhouding te Amsterdam is hij
MET MOORD.
gesteld
op
transport
naar Rotterdam
waar de klachten thans nader worden In den "nacht heeft zich in%e kampong
Koelang Fengah (Java) 'n ernstig drama
onderzocht.
afgespeeld.
CHOLERA.
In deze kampong woont de heer Middelkoop,
een gewezen hoofdbesteller van
lAchter-Indiü)
in
een
werden
In Siam
postdienst, die met een inlandsche
119
van
den
gevallen
dan
niet
minder
week
gehuwd is. In den bewusten nacht
cholera vastgesteld, waarvan 68 met vrouw
doodelijken afloop. Gelukkig is de ge- was hij aanwezig bij een inlandsch feest,
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WIJ EN DE VOLKENBOND
Duitschland
normaal.

Betrekkingen

met

STAP INZAKE DE
Wat is belangrijker voor den Volkenbond, handhaving van de strenge principes der collectieve veiligheid, de sancties inbegrepen, of streven naar universaliteit, terwijl onderhand die strenge
principes wat losser gemaakt worden?
In zijn Memorie van Antwoord aan de
Eerste Kamer zet Minister de Graeff uiteen, waarom hij vóór het tweede is. Hij
vreest, dat de inkrimping van het ledental een punt kan bereiken, waardoor het
stelsel der verplichte sancties in het bijzonder voor de kleine staten in een geheel ander licht zou komen te staan. Het
zou dan volgens den Minister zoover
kunnen komen, dat de kleine staten
moeten gaan overwegen, of het lidmaatschap van den Volkenbond niet voor hen
zoodanige gevaren medebrengt dat zij
zich niet langer verantwoord achten
daarvan deel uit te maken. "
De Minister acht het daarom dringend
nocdzakelük aan het vraagstuk der universaliteit de voll- aandacht te wijden.
De beteekenis van een universeele statenorganisatie met consultatief karakter,
waarbij de mogelijkheid van een gemeenschappelijk ingrijpen als gevolg van het
onderling overleg in elk bepaald geval
geenszins a priori is uitgesloten, mag,
naar het oordeel van den Minister, niet
worden onderschat.
De Minister heeft het ook nog even
over het achterwege blijven van een olieembargo tijdens het conflict Itali.-Ethiopië. Hij vertelt, dat het concern dei-

RIJNVAART

te Burgos te erkennen. De mogelijkheid
van een verbod van dienstneming in
Spanje is in overweging.
Het gezantschap te Madrid wordt nog
steeds waargenomen door den vice-consul
aldaar.

DE RIJNVAART.

Inzake de eenzijdige opzegging
van de Akte van Mannheim door
Duitschland is te Berlijn kenbaar gemaakt, dat de Nederlandsche regeering zich met de van
Duitsche zijde gevolgde gedragslijn met betrekking tot verwaaraan
Nederland
dragen,
tegenover Duitschland rechten
ontleent, niet kan vereenigen en
zich die rechten uitdrukkelijk
voorbehoudt.
De scheepvaart op den Rijn is bij uitstek gebaat bij gelijkheid van recht langs
zijn geheelen bevaarbaren loop en onze
regeering wil het tot stand komen van
een meerzijdige regeling ter zake bevorderen.
Er wordt met de andere betrokken
staten nog overleg' gepleegd, in hoeverre
de Rijnvaartcommissie haar administratieve en rechtsprekende werkzaamheden
met mogelijkheid op practische realisatie
zal kunnen voortzetten.
e

Koninklijke aan zoon embargo eventueel
medewerking had willen verleenen.

ONZE VERHOUDING TOT
DUITSCHLAND.
De betrekkingen met Duitschland
noemt de Minister niet minder goed dan
die met andere mogendheden. Na de
schaduwen die kort geleden gedurende
eenigen tijd op de verhouding tusschen
Nederland en het Oostelijk buurland
waren gevallen, is die verhouding thans
weer goed en normaal.
De Minister deelt voorts mede,
dat kennelijk voor de Nederlandsche gebiedsdeeleri in Azië bestemde radio-uitzendingen, gesteld in het Nederlandsch, sinds
geruimen tijd door een Duitsch
station worden uitgezonden. Zijn
die uitzendingen van een wisselende mate van eenzijdigheid
wat uitgangspunt en inhoud betreft niet vrij te pleiten, dat zij
geschikt zouden zijn ons staatsbestel te ondermijnen, is den Minister niet gebleken. Niettemin
hebben die uitzendingen de aandacht der regeering.
Een nieuw verdrag' inzake het voorkomen van dubbele belasting' tusschen
Nederland en Duitschland is in een vergevorderd stadium van voorbereiding.

DE NIEUWE KOERS IN
BELGIë.
wijziging
In de
der buitenlandsche
politiek van België ziet de Minister een
ook voor Nederland waardevolle vergrooting van de mogelijkheid dat België, to
geval eenig ander land een oorlog in dit
deel van Europa mocht ontketenen, gespaard zou blijven voor de vernietigingen
en verschrikkingen, die aan die ramp
verbonden zouden zijn.
Het overleg' met de Belgische regeering
over de daar te lande genomen maatregelen om Nederlandsche schepen van
het vervoer van graan, zand en grint op
de binnenwateren uit te sluiten heeft
nog niet tot een resultaat geleid.
De regeering' vindt het niet overeenkomstig de gebruikelijke gedragslijn met
de regeering te Valencia te breken en die

wetenWik Jecovitol levertraan
de beste lever-

'i__]f_W' traan

voor U en Uw kind.
Verkrijgbaar bij apotheker»
tn drogistenaf 0.75 p.flacon
(Recl.-adv.

no.

8409).

ALS GASAANVAL
DREIGT
Tijdige afweer tegen
het luchtwapen.
Dr. Ch. W. F. Winckel, leider van de
Nederlandsche Roode Kruis-am'iulance,
welke destijds naar Abessynië trok,
heeft Dinsdagavond voor de Amsterdamsche vereeniging voor luchtbescherming een voordracht gehouden, welke
tot titel droeg: „De lessen van den
luchtoorlog in Ethiopië".
Abessynië werd overwonnen door het
luchtwapen, aldus dr. Winckel.
In den ondergang van het Ethiopische
leger, en daardoor van het Ethiopische
volk, ligt ook een waarschuwing voor
Nederland. Een gasaanval op een onvoorbereid volk leidt niet alleen tot
groote ongelukken, doch veel belangrijker is nog de onmiddellijk ontstaande paniek, die de ellende vele malen
grooter doet worden. De paniek kan alleen voorkomen worden door het voorbereid zijn op de gevaren uit de lucht,
en zoo knoope ons volk zich deze les
in de ooren: Zie het gevaar onder de
oogen, oefen u in de bescherming uwer
steden tegen aanvallen uit de lucht,
voorzie u van afweerwapenen en leer
die tijdig gebruiken. Dan alleen kan het
ergste voorkomen worden, wat een mogelijke vijand juist tracht te veroorzaken: de paniek, de onberedeneerde
angst, die het volk tot een zinnelooze
massa maakt, niet toegankelijk voorrede.

Boerenkool met JsSËo*«s*--

STEGEHAI¥'S echte CJelderselie!
(Recl.-adv. no.
8411).

de levensgeesten met een zuurstofappa- looning. uitgeloofd voor den vinder van
raat weer heeft opgewekt. Hun toestand het kostbare sieraad.
is nog ernstig. De kinderen zijn er beter
Men zal zich herinneren, dat Prinses
afgekomen en zijn bij familie ondergeJuliana den platina armband verloor tijsnelden de feestgangers naar buiten om bracht.
dens het huwelijk van den Hertog van
te ontdekken waar de dieven waren, MidKent en Prinses Marina van Griekendelkoop deed hetzelfde en zette in de
land op 29 November 1934 waarbij zij
DE VERLOREN ARMBAND VAN
duistere kamponggangen een man achals bruidsmeisje heeft gefungeerd. Het
PRINSES JULIANA.
terna, die hij voor den dief hield. Hij, op
verlies van den kostbaren armband had
zijn beurt, werd door kamponglieden
Een Engelsch weekblad, de „Liverpool Prinses Juliana zeer betreurd, daar het
(die hem vermoedelijk voor den gezochWeekly Post", vertelt het volgende sma- een erfstuk was.
te hielden) nagezet. Middelkoop strui- kelijke verhaal.
Dat het juweel op een oude rommelkelde, waarop hij werd aangevallen en
„Een Schotsch echtpaar heeft een markt in het East End van Londen tebewusteloos geslagen. Toen hij bijkwam, buitengewoon voordeelige vacantie door- ruggevonden zou worden, had niemand
vielen kampong-lieden hem ten tweeden gebracht in Londen, daar het als gevolg kunnen denken.
male aan. waarop Middelkoop een revol- daarvan een cheque heeft ontvangen
De Prinses is thans weer in het bezit
ver trok, welke hij altijd bij zich draagt. van 2000 pond.
van het kostbare kleinood gesteld".
Hij loste verschillende schoten, waarDe man en de vrouw brachten onder
Tot zoover de schoone geschiedenis, die
door een inlander doodelijk werd getrof- meer een bezoek aan Petticoat Lane to maar één gebrek heeft, dat ze namelijk
Londen, een typische Zondagochtend- van a tot z onwaar is, met uitzondering
fen.
Middelkoop zelf bekwam een kapwond markt, waar van alles en nog wat te dan van het feit, dat de Prinses inderaan het hoofd, en werd door vrienden koop is. Toen zij voorbij de verschillen- daad destijds den armband heeft verlonaar huis gebracht, die hem het wapen de marktkraampjes wandelden, ontdekte ren.
de vrouw een armband van een ongeafnamen.
Een der medewerkers van het LiverToen Middelkoop weer thuis was, nam woon model. De armband was tamelijk poolsch weekblad heeft blijkbaar den
hij zijn jachtgeweer, ging naar buiten vuil en het slot was gebroken. Het sie- armband een dankbaar onderwerp
en schoot op de menigte inlanders, wel- raad maakte niet den indruk van groote gevonden voor een short story. En weer
ke was saamgestroomd. Twee personen waarde te zijn, doch wegens het bijzon- vond de geschiedenis ook haar weg naar
werden gewond, nl. een aan de rechter- dere model dacht de vrouw met een of ons land. waar ze in
enkele bladen als
hand en een tweede aan het hoofd en andere oude familie-relikwie te doen te waar en echt werd opgediend.
nog
den rechterschouder. Verder werden
hebben.
Bevoegde personen in Den Haag vereenige inlanders zeer licht gewond. DeToen de echtgenoot zag, dat zijn klaarden echter aan de „Msb,.", dat er
zijn
afgelegd door dhr. vrouw belangstelling had voor den armze verklaringen
niets van waar is. De armband is
Middelkoop na zijn arrestatie en gevan- band, bood hij er 7 shilling en 6 pence totaal
weg
en
kwam nog altijd niet terecht, en
genzetting.
voor .(ongveer f 3.30), waarvoor het sie- een btlooning is in het geheel niet geraad zijn eigendom werd. Op weg naar geven, aan wien dan ook.
hun hotel besloot het echtpaar den armVEILIGHEIDSSCHEERMES.
band bij een juwelier te brengen, om
Een Britsche firma brengt een nieuw hem te laten schoonmaken n hermarkt,
soort veiligheidsscheermes aan de
OP DEN AKKER LAG HET LIJK
stellen.
met een 145 c.M. lang geribd mesje, dat
juwelier
De
onderzocht den armband
VAN EEN MEISJE.
op den band loopt. Het mesje beweegt
en kwam tot de ontdekking,
zich tusschen twee kleine rails, het nauwkeurig
met een
Op een akker, op het grondgebied van
stukje értusschen scheert. Is dit bot. dan dat het model overeenstemde
waarover
Scotland
Yard
in- Schiltigheim, in den Elzas, heeft men
armband,
drukt men op een knopje en een nieuw lichtingen had verzocht. Hij deelde het
deel van het mesje komt értusschen. echtpaar mede. dat hij het sieraad tot het lijk aangetroffen van een 19-jarige
■fabrieksarbeidster uit Bischeim, met naSchoonmaken is niet rocdig, het mate- zijn spijt niet
kon teruggeven, omdat hij me Madeleine Kraemer.
riaal is roe.stvrij staal. De fabrikant verinlichtingen bij Scotland Yard
Eenige uren later reeds werd overgezekert, dat een geheel mes zes maanden eerst
inwinnen.
moest
gaan
tot de aanhouding van den 23-jaduurt voor het op is.
De man en de vrouw vertelden den ju- rigen vriend van het meisje, zekeren
welier hoe zij aan den armband waren Frederik Lesniak, met wien zij de verloGEZIN DOOR KOLENDAMP
gekomen en lieten hun adres achter, ving had verbroken. Alhoewel Lesniak,
VERGIFTIGD.
voor het geval nadere inlichtingen zou- bij het lijk gebracht, een cynische onHuren hebben het gezin van den met- den worden verlangd. Toen hun vacantie verschilligheid bewaarde, legde hij ten
selaar Mosterdman. aan de Floralaan te om was, keerden zij naar huis terug.
slotte toch eêm volledige bekentenis af.
Eenige weken later ontvingen zij tot
Bussurn (N.-H.) bewusteloos gevonden.
bleek, dat hij het mesje voor
waaruit
Man, vrouw en twee kinderen beneden hun verbazing een brief van de Nederhad afgewacht en haar in
gesprek
een
het jaar lagen te bed in de alkoof, waar- landsche legatie met de mededeeling, een oogenblik van blinde woede had gevan een der deuren open stond. De dat de armband, dien zij hadden ge- wurgd.
haard in de aangrenzende kamer ver- kocht, was verloren door Prinses JuDemoordenaar moest bij zijn overbrenspreidde een hvige kolendamp. De 30- liana gedurende haar bezoek aan Lonnaar de gevangenis tegen de volksging
-jarige man en zijn vrouw zijn naar de den enkele jaren geleden. De brief be- woede beschermd worden.
Majella-stichting gebracht, waar men vatte een cheque van 2000 pond, als be-
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VOETBALLEN

De

Engelsche voetballers zijn duur.
Voor zeven

ton overeenkomsten.

Dat het Engelsche beroepsvoetbal hoog genoteerd stond op de Engelsche „nationale
voetbalmarkt", was wel bekend.
Den laatsten tijd heeft de kostbare reputatie van het Engelsche voetbalspel zich echter
zoodanig over dat overige deel van de wereld
verspreid, dat voetbalbesturen van alle nationaliteiten en kleur hun publiek niet meer
kunnen tevreden stellen, wanneer ze de „vaste
klanten" nu en dan niet eens tracteeren op

stand is:

Tivoli
W. V. V. Z
W. S. C
Traplust
V. O. 8
Z. G. C.
Vienna

15
19 15
17 11
17 7
17 8
18 6
17 5
19

........

D. V. V. S

M. G. S

Tongelre

Boxtel

18

6

17
18
17

4
4

2

2

2

32

3
2
8
0 9
4 8
4
8
1 11
4 9
3 11

31
26

1

4
2

3

16

✓.

16
16 46—47,
14 42—46!
13 34—52
12 30—53
11 31—44
12 7 22—68

Babinsky, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van de Poolsche republiek. De Poolsche pleeg, welke in het tornooi om het wereldkampioenschap ijshockey
te Londen de achtste plaats bezette, was
vergezeld van den' voorzitter van den Poolschen ijshockey-bond, den heer Janewski.

DERDE KLASSE F. EN G.
VERANDERING IN DEN COMPETITIESTAND

Voer het stielen overhandigde de Poolsche
aanvoerder zijn Nederlandschen collega een
Poolsch vaantje.
In het eerste kwartier was het al spoedig
duidelijk, dat de Polen geen gemakkelijke
tegenstanders waren. De zuiver Nederlandsche ploeg in de voorhoede had het niet
eenvoudig. De Polen zetten er een stevig
tempo in en vooral hun samenspel was veel
beter verzorgd dan dat der Blauwe Zes.
Uitstekend samenspel en prachtige techniek makten het spel der gasten gevaarlijk
en al spoedig had Wolkowski doelman Van
Marie gepasseerd (0 —1).
Het was weer met de Nederlandsche
voorhoede op het ijs, dat het tweede doelpunt werd gemaakt. Een overrompeling van
de verdediging', waarin Gerritsen en Taconis overigens goed werk verrichtten, stelde Stupnicki in staat den stand op 2—o ie

De wedstrijd Stem—Roermond 2 werd niet
door laatstgenoemde met 2—3 verloren, doch
met 4—3 gewonnen. De wedstrijd Rimburg—
een Engelsch extraatje.
Nieuw-Einde, werd plus minus twintig minuin
Engelsche
Athletic,
Charlton
de leider
de
ten voor het einde, door den scheidsrechter
voetbalcompetitie, heeft thans definitief het gestaakt, in de competitiestanden kwam de
programma opgesteld van de tournee, welke navolgende verandering:
aan het einde van het seizoen naar Noord- DERDE KLASSE F.
Amerika zal worden gehouden.
17 4
Stem
3 10 11 25—58
Charlton zal achtereenvolgens spelen in Roermond 2
15 3 2 10 8 29—53
Beide elftallen behielden echter hun plaats,
Philadelphia, New-York, Pittsburg, Detroit,
Chicago, Calgary, Vancouver, Victoria, Win- pi. de achtste en de negende.
nipeg, Toronto en Montreal. De ploeg vertrekt DERDE KLASSE G.
op 19 Mei en is terug op 9 Juli.
Rimburg
15 2 1 12 5 21—98
12 0
1 11 1 B—B4
De voornaamste Engelsche clubs van de Nieuw Einde
eerste divisie der Engelsche league hebben de Ook deze clubs bleven waar zij waren, n.l.
laatste weken °,lrijke uitnoodigingen ontvan- op de negende en tiende plaats.
gen om in het buitenland
speciaal in RusRESERVE EERSTE KLASSE.
te komen spelen.
land en Zuid-Amerika
Het totaal van de bedragen voor deze tourDE EERSTE NEDERLAAG VAN
nees aangeboden bedraagt ongeveer 700.000
EINDHOVEN 2.
gulden. De meest gevraagde clubs zijn Everton,
moeilijk
te gelooven. doch de beHet is
Sunderland, Arsenal, Portsmouth, Charlton en
richten aangaande den uitslag van den wedWolverhampton Wanderers.
2— Eindhoven 2 luiden eenChelsea is in onderhandeling met Admira te strijd LONG'
een 3—o overwinning voor LONGA
Weenen voor een wedstrijd in Weenen, welke stemmig:
2. Zoo heeft dus de hekkensluiter van de
de eerste zal zijn van een Europeeschen tour. kampioenen
gewonnen en deze. de eerste
De waarschijnlijke datum is 17 Mei.
nederlaag toe gebracht. De laatste wedstrijd
van Eindhoven 2 is dus niet haar beste geweest. Deze nederlaa" is natuurlijk weer ten
voordeele van LONGA 2, maar voor M.V.V. 2
Zuid-Amerika is kwaad.
het tegenovergestelde. Zelfs hebben de Tilburgers. de laatste plaats kunnen verlaten
Europa.
Geen voetballers meer naar
maar toch kunnen de M.V.V.-reserves nog
minstens gelijk in punten met LONGA 2 koOp het congres van de Zuid-Amerikaanis dan noodig, dat zij in Maassche voetbalfederatie te Buenos Aires is men. Hiervoorgenoemde
Tilburgsche reserves
besloten den leden van deze federatie te tricht van
Gezien de kleine nederlaag' in Tilburg
winnen.
verbieden in Europa uit te komen.
geleden, is revanche te Maastricht goed moDe Zuid-Amerikaansche bladen beschou- gelijk.
De stand is:
dit besluit als een blijk van de solida2
16 13 2 1 28 61—31
riteit in de federatie, welke dit verbod heeft Eindhoven
15 10 2 3 22 51—25
uitgevaardigd, omdat men Peru gedurende p S V. 2
De Valk 2
14 7. 1 6 15 38—28
Berlijn
te
olympisch
in Willem II 2
het
voetbaltoumooi
14
6
2 6 14 48—45
1836 geen verontschuldigingen had aange- NO. A. D. 2.... 15 5 4 6 14 30—41
boden voor de diskwalificatie.
B V V. 2
15 5 3 7 13 35—37
0
14
5
9 10 27—43
N A. C. 2
LO.N.G. A. 2. 14 4 0 10 8 32—54
15 4 0 11 8 31—49
M V. V. 2..

....
..

——

brengen.
Het tweede kwartier was

voor een voetballer
Volgens berichten
in de Belgische pers
worden er momentee tusschen Beerschot en
250.000 francs

strijd gespeeld.

KEGELEN
VRIENDSCHAPPELIJK
Op de kegelbanen van hotel Crones, Roermond, werd Maandagavond een vriendschap
pelijke wedstrijd gespeeld tusschen de clubs
Acht om de Lange, Roermond en Poedel-

I. V. C. B.

haters, Venlo.
De winnaar van de twee ontmoetingen zal
een fraaie medaille ontvangen.
't Resultaat van de eerste meeting was:
Acht om de Lange Roermond, 1005 hout
(met 160 worpen).
Poedelhaters, Venlo, 875 hout (eveneens
met 160 worpen).
Roermond staat dus thans 130 hout voor
Dhr. B. Cronens slaagde erin tijdens deze
ontmoeting' het baanrecord, dat tot nu toe
op naam stond van dhr. Brummans met 84
hout in 10 worpen, te verbeteren en te brengen op 85 hout.
De volgende serie maakte dhr. Crones
hierbij: 8, 9. 8, 9, 8, 8, 9, 9, 8 en 9.
De retour-match zal waarschijnlijk na
Paschen vallen.

RESERVE TWEEDE KLASSE C. EN D.
Slechts een wedstrijd werd voor elk deicompetities gespeeld. In de res. 2e Klasse O
won V.V.V. 2. eenigszins verrassend, met 3—o
3. De Venlosche reserves zn'n
van Eindhoven
terwijl P.S.V. 3 nu nog maar
nu in veiligheid,noodig
heeft om kampioen te
een winstpunt

Olympic in Charleroi onderhandelingen gevoerd betreffende den speler Raymond
Braine. Een vast bod werd Beerschot gedaan zijn.
_.-'__
va n 250.000 francs. Men weet niet of de
de reserve 2e klasse D sloeg Miranda 2
In
Antwerpsche club er op in zal gaan.
in Chevremont, de reserves van Heerlen met
.s—l en steeg door deze overwinning één
plaats op de ranglijst.
Dé -tand in de Res. 2 klasse C is:
14 11
1 2 23 70—29
PSV 3
1
4 19 46-26
14 9
Eindhoven 3
2—0.
14 9
0
H. v. V.—SWALMEN
5 18 45—27
Picus 2
13
5 3 5 13 24—33
V
V
2
V
te
dikwijls
op.
eigen
veld
Dat de thuisclub
1
10 5
4 11 31—24
Tivoli 2'
vreezen is bleek j.l. Zondag weer toen de VOS 2 11 4 1 6 9 21—31
Heelder jongens het bezoekende Swalmen Helmond 2
1
13
4
8 9 21-39
met leege handen naar huis stuurden.
15 4 1 10 9 33—57
Tegelen 2
Om 1 uur fluit dc scheidsrechter beide
De competitiestand der Res. 2e klasse D.,
elftallen binnen de krijtlijnen. Direct ontlaten, daar,
wikkelt zich al een flink spel, alhoewel er meenen we achterwege te kunnen verandering
geen
terke wind over bet veld staat. In behalve de reeds genoemde,
van beteekenis plaats vond. Zooals men weet,
c" "■ l_|_Sh< zijn de bezoekers in dc meerhet.
is de kampioen en hekkensluiter in deze klasse
t'ten van Ass flink aan.
, Zijn de aanvallen van Swalmen tal- reeds bekend.
rijker' de va,i Heel. alhoewel door het niet
meesoelen van aanvoerder Neyens, in de
„ZWALUWEN”
voorhoede, gehandicapt, zijn gevaarlijker. ROODE DUIVELS TEGEN
zijn
gespeeld
Als er ongeveer 25 minuten
Het Elftal del- Belgen.
P. Bijlwerkt H V V's voorhoede zich los,
krijgt den
is
op
dreef
makers die uitstekend
Het elftal der Roode Duivels, dat op
cci keiharden kogel
bal te pakken en met leiding'.
Woensdag
Dat
10 Maart a.s. in Den Haag zal
is
voor
geeft hij zijn club de
de „Zwaluwen", is als ?olgt
nog
tegen
uitkomen
de gasten het sein, c 1 hun activieit
samengesteld:
hooger op te voeren, maar door het uitsteGilloise).
Doel: van der Weyer (Union St.
kende werk van keeper van Ass en de minSmellinx (TJnion St.
en
Achter:
Vimcke
der
schotvaardigheid
voorhoede
der goede
blijft het succes voor hen uit. Integendeel Gilloisei.
Midden: van Ingelchem (Daring), Meulhet succes komt van de andere zi.ide als derman
(Beerschot). Henry (Daring).
vijf minuten voor de rust uit een mooi opLamoot (Daring),
Voor: Byle (Daring)
gezette aanval P. Bijlmakers den bal krijgt Capelle
Standaard), Isenborch (Beerschot),
het
net
m
en het leer voor de tweede maal
Vieillevoye (Bressoux).
deponeert 2—o. Even hierna is het rusten.
op
den
Na de thee zetten d gasten alles
aanval en willen den achterstand inbalen. NIEUWE TWEEDE KLASSE KAMPIOENEN
Zij beginnen een waar offensief op de Heelder veste maar H V. V.'s achter trio weet
Behalve
reeds bekende, zijn j.l. Zonc'p
\ erens ook nog dede
van geen wijken. Plotseling gaat
vereenigingen Hilversum en S.V.V.
e." vliegensvlug van door maar de Swalmer te Gouda, 2e klasse kampioen geworden. In
keeper kan nog net corner werken. Zoo het Westen en Oosten zijn nu alle 2e klasse
blijft het gedurende de geheele tweede helft kampioenen bekend. Het wachten is nog op de
aan weerszijden een zwoegen, met Swalmen kampioenen der Zuid. 2e klasse A. eh C. en
af en toe in de meerderheid. Het werken op die der Noordelijke 2e klasse A.
va n beide ploegen blijft echter onbeloond
Als
zodat de tweede helfiipuntloos blijft.
de scheidsrechter einde van den wedstrijd
fluit is H. V. V. weer twee puntjes rijker.

"siste

....

L. V. B.

OM HET L.V.B. WISSELSCHILD.

een getrouwe copy

van het eerste. Wederom maakten de Polen
twee doelpunten.
Het laa'ste kwartier kenmerkte zich door
groote felheid. Steeds weer bedreigden de
gasten het Nederlandsche doel en aan het
goede werk van Van Marie was het te danken, dat het doel voor verdere doorboringen
gevrijwaard bleef. Met een volkomen verdiende 4—A overwinning
voor de gasten
kwam het einde.
Heden, Woensdag wordt de revanche-wed-

....

Wat Braine waard is

Er komen 25.000 deelnemers.

POLEN WINT
De Blauwe Zes met 4—o geslagen.
Dinsdagavond is op de kunstijsbaan te
Amsterdam, een ijshockey wedstrijd gespeeld
tusschen de Blauwe Zes en de Pools?he nationale ploeg, welke in een volkomen verdiende 4—o (2—o, 2—o, 0—0) overwinning
voor de Polen is geëindigd.
De wedstrijd werd bijgewoond door ertot vijfduizend bezoekers, waaronder dr. W.

68—38
61—27
77—24
43—48
38—45

|

(Recl.-adv.

no.

8408).

WIELRENNEN
ESDADAGSCHE

TE NEW

YORK.

Ignat—Diot leiden.

den Zesdaagschen wielerwedstrijd te
New Vork hebben reeds enkele renners, toen
de koers nauwelijks enkele uren oud was,

In

opgegeven De Duitschers Korsmeier—Wissel
verdwenen het eerst van de baaa niet lang
daarna gevolgd door den Franschman Guimbretiere, die veel hinder van een blessure
ondervond.
,
,
Maandagavond 8 uur was de stand als
volgt:

1 Ignat—Diot 61 punten.
Met 1 ronde achterstand:
2 Gebroeders Peden 27 punten.
Met 2 ronden achterstand:
3 Guerra—Di Paco 59 punten.
Met 3 ronden achterstand:
4 Thomas—Reboli 25 punten.
Met 4 ronden achterstand:
5 Loncke—Deneef 75 punten.
Met 5 ronden achterstand:
6 Wals—Giorgetti 44 punten.
7 Pijnenburg—Slaats 34 punten.
8 Allen—Lands 29 punten.
De andere koppels lagen 8 en meer ronden
op de Fransche leiders ten achter.

BILJARTEN

K. N. V. B.

De wedstrijden om het L.V.B. Wisselschild,
die begin September 1936, vanwege den aanZUID-LIMB. BILJARTBOND.
vang van het seizoen, moesten worden gehebvoortgang
staakt,
zullen
weer
binnenkort
vroeg aan
Persoonlijke kampioenschappen.
ben.
alsnog
gespeeld
de
ronde
moet
Voor
derde
Nacompetitie in het Zuiden.
De Zuid-Limburgsche Biljartbond, die zich
worden de wedstrijd Miranda-Rimburg. Voor
tot taak gesteld heeft, het bilNu de competities van den K.N.V.B. het de vierde ronde is reeds de wedstrijd Limbur- voornamelijk
Zuid-Limburg te doen
einde naderen of reeds geëindigd zijn en zeer gia—Palemig gespeeld. Voor dezelfde ronde jarten als sport in
v eel clubs, veel vroeger dan ooit het geval moeten nog plaats vinden de wedstrijden: beoefenen, stond eenigen tijd geleden voor
een ernstig dilemma. Hij moest öf en bloc
was, zonder wedstrijden „zitten", heeft het
Maurits—Waubach, Sittard—Roermond, overgaan
naar den N. B. B. en daardoor vele
Zuidelijk afdeelingsbestuur van den K.N.V.B. V.V.
Ster
en
Vaesrade—
Ster—sportieve
Groene
minder kapitaalkrachtige clubs verliezen, öf
besloten een nacompetitie in het leven te roe- Kerkrade.
Rimburg.
zijn
dit de sterkste spelers uit zijn midden zien verMet Miranda en
Pen.
nog overgebleven vereenigingen, die om dwijnen.
alle
elfcompetities
kunnen alleen
Aan deze
verder kampen.
het fraaie Wisselschild
De Z L BB koos de moeilijkste taak. hij
deelnemen die geen kampioens- of devoortzetting dezer wedstrij- wilde
De-datum
van
clubs niet verstooten
de zgn. „kleine" aanleiding
gradatie- en promotiewedstrijden behoeven te den is nog niet vastgesteld, maar zal toch
geven tot
daardoor
wederom
en
spelen. De bedoeling is voorts, de nacompetitie binnenkort worden bekend gemaakt.
geld. hazen en varom
hazard-biljartspel
z.g.n. provinciaal te' doen verspelen en
verkens in alle mogelijke biljartgelegenheden
gissen we ons niet
aan een en dezelfde
door gebrek aan iets beters!
klassecompetitie, zoowel eerste als tweede
Dat zij hiermede een sportieve daad van
clubs, misschien ook derde klassers, te doen
gesteld heeft is een feit. Met veel
beteekenis
deelnemen. De eerste berichten omtrent dc
enthousiasme
hebben ook een groot aantal
Zuidelijke nacompetities zijn wel officieel,
spelers gevolg gegeven aan den oproep van
doch eenigszins vaag. Vermoedelijk zullen
het Bestuur, om in te schrijven voor de perCECILIA COLLEDGE WERELDKAMechter sooedig uitvoerige en duidelijker voorkampioenschapswedstrijden. Dc
soonlijke
KUNSTRIJDEN
PIOENE
inschrijbekend worden gemaakt. De
animo is dit jaar veel grooter dan ooit te
is
ving' tot deelname aan de nacompetitie
De wereldkampioenschappen tounstrijden voren.
reeds geopend. Het is vrij zeker, dat zeer veel
Woensdagavond 3 Maart spelen in onderbesloten met het
clubs, die nu reeds uitgespeeld zijn of binnen- voor dames zijn te Londen
staand vermelde lokalen alleen 23 gegadigden
figuren.
Overeenkomstig
vrije
der
kort hun laatsten wedstrijd spelen aan de verwerken
om in den eindwedstrijd van het 3e klas
de'verwachting is dc Engelsche rijdster Ce- kampioenschap
hacompetitie zullen deelnemen.
te komen. De le en 2e klas
beslag
den
op
cilia Colledge er in geslaagd
wachten
de opvolg- zal weldra volgen. Met spanning
titel te leggen. Zij ls hiermede
vele belangstellenden den uitslag af.
ster van Sonja 'Henie. De einduitslag luidTe VAALS: Hotel de Hollande. Wilhelminade: 1. Cecilia Colledge (Groot-Brittannië) plein 8,30 Hellebrand-Scheurs-Ploem.
er Zondag nog
2528,9 punten: 2. Megan Taylor (GrootTe HOENSBROEK; Restaurant Canisius,
AFDEELING IV
Brittanhië) 2488,1 Punten; 3 Viviane HulAkerstraat 140 7,30 Canisius-Gielkens-JansOERDE KLASSE E.
2406,1
punten
(Zweden)
ten

Te

de finish.

tallen

—

—

SCHAATSEN

nemens

Wat

gespeeld werd

aen.

GEEN SUCCES VOOR DE VENLOSCHE
CLUBS

Het was te voorzien, dat V.0.8. en M.G.S. BEUGELEN
het tegen resp. W.S.C, en W.V.V.Z., hard te
valt de vrij
verduren zouden hebben. Toch
tegen, doch onMIDD. LIMB. BEUGELBOND
zware nederlaag eenigszins
VolledighPid zal hier wel de oorzaak van zijn.
Bondsconcours te Hom.
zijn,
door deze
De twee kampioenscandidaten
De Midden Limburgsche Beugel Bond
6—i e n 3—o overwinning, Tivoli zeer dichtbij
aan de vereeniging, „Kracht en
gekomen Toch zal Tivoli kampioen worden heeft
Vriendschap" te Hom 't eerste bondsconals zü haar laatsten wedstrijd (tegen M.G.S.
in de Zuidelijke afdeeling
to Venlo) wint. He' protest van W. S. C. cours opgedragenZondag
7 Maart. De volgen(wedstrijd Z.G.C.—W.S.C., uitslag 1—1) kan en wel op a.s.
de de vereenigingen zullen hieraan deelnemen:
dan van geen invloed meer zijn daar
protest,
Asselt, Leeuwen, Maasniel. Merurn, RoerWaalwijkers, ook al winnenf ze het
met
meer
Weerd, Beegden, Haelen, Neer,
mondsche
dan
het puntsnaantal van Tivol
Boxtel nog Vriendenkring Hom en Kracht en Vriendkunnen bereiken. De kans, dat
Kracht en
is door schap Hom. Het achttal van
van de laatste plaats af zal komen,
Vriendschap ziet er uit als volgt. No. I. Jos.
haar jongste I—3 nederlaag tegen Traplust
neeit Meewissen. 2 Th. Timmermans. 3 M. Alers
zeer gering geworden. Laatstgenoemde
rang4 L. Linssen 5. P. Engelen, 6 G. Nijssen, 7
van
de
4
VO.S. verdrongen en i nu no.
F. Kiggen, 8 H. Caris. Reserve P. Ramagewaagd
lijst geworden. Goed aan elkaar
kers en J. Clout. De aanvang van het conwaren
Vienna eh Z.G.C., zooals de uitslag',
cours is bepaald om een uur
6—5 voor Vienna, bewijst.

.

Op een persconferentie, hebben Generaal
Behrens en Baron Krayenhofi' verschillende
mededeelingen over de omende
jamboree
gedaan. Men is er in gesiaagd den aanvankelijken opzet eenige uitbreiding te geven.
Door het opnemen van een reserve-su'okamp
is het aantal deelnemers van 20.000 tot
25.000 opgevoerd, waarvan er ongeveer 15.000
uit het buitenland komen.

v.

Te AMSTENRADE: 7.00 Hendriks-PernotEeghem.

Te HEERLEN: Hotel Schilfers, Saroleastraat 48. 7,30 Jung-Donselaer-Invaller.
Te HEERLEN: Hotel Beckers. Emmaplein
25, 7.30 Mols-Beckers-Everts.
Te BLEYERHEIDE: Restaurant Mertens,
Franciscanerstraat 44, 7,45 Leunissen-Grouls-

Geerarts.
Te MAASTRICHT: Hotel Central Groote

Staat 7,30, Felix-Bex-Darding.
4
Wedstrijdrooster voor DONDERDAG
MAART a.s
Te HEERLERHEIDE: Café BeaujeanHeuts, Ganzeweide 7,00, Bannings-Gronen-

schiid-Invaller.

Op de vastgestelde uren moet begonnen
worden niet vroeger en niet later. Partijen

125 libre.

In de voorwedstrijden zijn 2 prijzen te verdienen:
Een voor de hoogste serie,
een voor het percentueel 't meest verbeterde moyenne.

■

teering gemaakt.
De handel in wolve; verliep, bij geringen
aanvoer in alle soorten ruim prijshouderd.
Vette .'.ehapen en dito lammeren duur. Vette
varkens handel vlug en iets hooger. Voor
zouters en biggen bleven de prijzen onver-

anderd.

DE VOEDING

Samengesteld is een Nederlandsch en en
menu
Engelsch menu. Het Nederlandsche
wordt verstrekt aan de Nederlandsche padvinders, het Engelsche menu aan die van
Engelsche nationaliteit. De padvinders van
andere landaarden mogen landsgewijze kie-

zen tusschen deze beide meu's.

___________!

-'_____-_flltr &¥ V

Met de wenschen, gesteld aan de voeding
van de Israëlieten, Mohammedanen, Hindoes enz. zal zooveel mogelijk rekening' worden gehouden. Mede zal aandacht worden
geschonken aan de voeding van de vegetariërs. Met de eigenlijke werkzaamheden op
het terrein zal ui Mei een aanvang worden

I

POSTZEGELS
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Vergaderingen-agenda

—

te

Blerick

van dhr. H. MeuOnder
lenberg is de Limburgsche Turnkring in
hotel Victoria te Heerlen bijeengekomen.
Na een openingswoord van den kringbevoorzitter werden de ingekomen stukken
handeld, waarbij uitvoerig van gedachten
werd gewisseld. Besloten werd om adhaesie
te betuigen aan de Utrechtsche Gymnastiekvereeniging „Bato", voor het in het levoor vereemven roeoen van wedstrijden
gings-adspiranten in het K.N.G.V., terwijl
de vergadering met belangstelling kennis
1937.
nam van de Bondsstaat over werd
besloten
Na langdurige besprekingen
D.0.5., te
aan de gymnastiekvereeniging jaarlijkscne
Blerick, de organisatie van de
turnkringwedstrijden op te dragen.
Dezbe turnkringkampioenschappen zullen
op Zondag 13 Juni as. worden gehouden.
Bij gelegenheid van deze wedstrijden zullen
tijdens de pauzes rhythmische oefeningen
voor dames plaats vinden.
voorzitterschap

MARKTBERICHTEN

—

COOP. ROERM. GROENTENVEILING.
Prei per kilo
Noteerin„en van 2 Maart.
Schor1,50—4,20;
f
Savoyekool
40—4,80;
f 3
seneeren f 5.40: Selderij f 3,20—5.60; Spruiten f 7,20—10.80; Uien f 2,10—2,20; Witlof
f 4.50—8,80: Appelen f 10,30—18,20.

AMSTERDAMSCHE AARDAPPELMARKT
bonte

1937

voor

en

r.wielen

den bekenden teekenaar André Vlaanderen.
8416

PROV. AGENDA

—

Woensdag 3 Maart 's middag»
WELL.
om 2 uur propaganda-vergadering van den
Boerinnenbond in het clublokaal. .' 11e vrouwen en meisjes van Weil worden verwacht.

—
—

Woensdagavond 3 Maart,
BELFELD.
jaarvergadering R.K. Steenfab:\e::sarbeidersbond St. Stefanus, bij G. Stevens
Woensdagavond 3 Maart,
BELFELD.
half acht vergadering van de Kcutbe .verkersbond St. Antonius van Padua, bij G.

haf acht

-

Stevens

(café).

—

Woensdag 17 Maart zal vanREUVER.
wege de gezamenlijke olecfrische installateurs
in samenwerking met de stroomverkoopmaat
schappij alhier een electrisehe kookdemonstratie worden gegeven.

—
—

Donderdagavond 4 Maart,
BELFELD.
half acht, jaarvergadering der Geitenhoudersvereeniging, bij

Wed. Verdonck.

Donderdag 4 Maart om 7 u.,
HUNSEL.
zal dhr. Heukens. onderwijzer in Pluimveeteelt alhier in het Parochiehuis voor de leden der Eiervereenigingen Hunsel-Dorp en
Haelen. een lezing houden over „Naar meer
winter-eieren".

—

NEDERWEERT, 4 Maart.
De afd. Nederweert van den Ned. R.K. Boeuwvakarbeidersbond St. Joseph, houdt Donderdag 4
Maart a.s. om 7 uur in het patronaat een
alsemeene vergadering, waarop het collectief
arbeiderscor.tract ter sprake zal komen.

HORST.

—

Donderdag 4 Maan 7,30 uur

propaganda-vergadering van de vereeniging
„De H. Stede" afdeeling Horst in het patro-

naat.

—

Donderdag 4 Maart zal voor
BEESEL.
de groep Jonge Boeren Beesel, Reuver en
Belfeld alhier des avonds om 8 uur in de
zaal Reijnders een vergadering gehouden
worden waarbij de ass. Rijkstuinbouwconsulent te Maastricht een lezing zal houden
over het onderwerp: „Verpleging van onzt
boomgaarden en fruitplantages."

—
—

Vrijdag 5 Maart 's avonds om
WELL.
7 uur algemeene jaarvergadering van de
Jonge Boerenvereeniging in het clublokaal.

—

—
—

Vrijdag 5 Maart plm. 9 uur.
HORST.
vergadering Jonge Middenstand in het patronaat.
Zaterdag 6 Maart zal in het
REUVER.
clublokaal van R. V. V. een feestvergaderinggehouden worden waarbij de slotHfinale „Elf
Elf" contra „De Spartanen" behandeld w7ordt

RADIO-PROGRAM

Zeeuwsene

—

ATHLETIEK

—

—

—

voor

Vrijdag 5 Maart 7 uur. LaatHORST.
Zaterdag ste ontwikkelingsavond
in het patronaat.
maakt Macht, clublokaal A. Prevoo
8 Maart jaarvergadering 's avonds om 6,30 Spreker aalmoezenier P. J. M. Wolfs uit
uur.
Roermond.

n
Amsterdam, 2 Maart.
f 2,40—260; idem blauwen f 2,40—2,60; Idem
f 2
bl. Eigenheimers f 2—2,10; Idem Eigenh.
—2 20; Idem blauwen poters f 1,70—1,80;
Idem
Ide m bonten ooters f 1,70—1.80;Eigenh.
bl.
Bevelanders f 1,70—1,80; IJpolder
f 2—2,10: Idem Bevelanders f 1,70—1,80; Andijker blauwen f 1.80—1,90; Idem bonten
f 190—2; Anna Paulowna Zand f 2,40—2,80;
Hillegommer Zand f 3,40—2,80 per 70 kg.;
kg.;
Drentsche Eigenh. f 2,50—3 per 100
Op een desbetreffend ingekomen verzoek, Flakkeesche Eigenh. f 2—2,20; Idem Eigenh
werd aan de turnvereeniging T.V.V. (Vaals) poters f 1.50—1.60; Spuische Eigenh. f 2,10
vergunning verleend tot het organiseeren —2,20; Idem Eigenh. poters f 1,50—1.60 per
van een dualmeet Vaals-Blerick.
70 K.G.
Besloten werd juryleden voor e.v. te houden wedstrijden in eigen kring te zoeken.
NIJMEEGSCHE WEEKMARKT.
Tijdens de rondvraag werden nog enkeie
Aangevoerd 22 vette
1 Maart.
Nijmegen,
huishoudelijke aangelegenheden besproken koeien. 52 vette kalveren, 321 nuchtere kal29—
waarna de voorzitter met een dankwoord veren, 33 schapen Vette koeien golden
de bijeenkomstt sloot.
34 et.. vette kalveren 21—30 c*. per halve
kg. nuchtere kalveren f s—ll, schapen f 13
—22. Handel matig.
Aangevoerd 304 biggen en 198 vette varkens
Biegen golden f 11—16 oer stuk, vette varkens 20—22 et., zeugen 17—19 et. për halve
kilogram
Handel matig.
OVER DEN ST. PIETERSBERG.
5 K.M. wegwedstrijd.
ROTTERDAMSCHE VEEMARKT.
Rotterdam,
2 Maart.
Aanvoer in tobelangstelling
vond
1022 maOnder groote publieke
runderen;
stuks;
4227
796
vette
taal
Zondag de tweede wedstrijd in dit jaar door gere runderen, 97 vette kalveren, 60 grasA. V. '34 te Maastricht georganiseerd, plaats kalveren, 1866 nuchtere kalveren, 8 varkens,
over den ót. Pietersberg.
ö veulens, 157 naarden, 168 schapen en lamDe weersomstandigheden waren goed, hoe- meren. Vette koeien le soort 65, 2e soo.„ 60,
wel er een sterke wind stond.
et. per kg.; vette ossen le s.
met het minst 3e soort 42—50
Het was een teleurstelling,
3e
2
s.
56.
s
45—51 et. per kg.; stieren
62,
e
dat de
voor de orgamseerende vereeniging, moesten
2e s. tot 55, 3e s. 48 et. per kg.; le
62,
le
s.
ingeschreven Duitschers verstek
soort f 285, 2e s. ï 230. 3e s. f 130 per stuk;
laten "aan op het laatste oogenblik was vette
kalveren le s. 95, 2e s. 85, 3e s. 60—70
hu n van uit Berlijn de start-vergunmng geet per kg.; graskalveren le s. —, "e s. 58,
weigerd.
,"___;_
kg.; f 60—40—15 per stuk;
P s. 46 et. per
aan Siem 3slachtDe zege kwam weer onbedreigd kop
nuchtere
kalveren le s. 38, 2e s.
en
ging.
den
Petit vanaf den start aan
per kg.; f 9—6"2 —5 per stuk;
et.
33,
3e
s.
28
eeuwige
tweede;
de
L Meijer w s weer 1e
en nuchtere kalveren f 14—12—10 per
angst voor Petit schijnt er bij hem diep in fokstuk; slachtpaa-den le s. 52, 2e s. 48, 3e s.
t, zitten.
, ,
4;> et. per k.g.; f 205—155—115 per stuk;
De verrassing was het goede loopen van werkpaarden f 260—180—110; hitten f 130—
voetbalvereeniging
JuN. van Kdn, van de
105—70; schapen le s. 46, 2e s. 44, 3e s. 35
liana, Spekholzerheide, die als derde van et per kg.; f 28—22—13
per stuk, lammeren
de heele groep en al eerste D klasse bin- le s. 54, 2e s. 44. 3e s. 34 et. jper kg.: 25—21
aanspoee
dit
voorbeeld
n
Moge
nenkwam'
—15 per stuk; kalfkoeicn f 235—190—120;
ring zijn voor de vele voetballers, die de
f 175
melkkoeien f 245—195—190; varekoeienpinken
om
deze —140—100;
athletieksport nog niet kennen
155—115—85;
vaarzen
f
voor hun snelheid en uithoudingsvermogen
f 130—100—75.
zoo nuttige sport zoo spoedig mogelijk te
Vette koeien en ossen handel stug, prijgaan beoefenen.
zen
als gisteren, prima koeien tot 70 et,
werd
eerste
Jan Hulskamp van A. V. '34
dito ossen tot 65 et. Stieren handel stroef,
in de C. Klasse.'
prijzen iets hocger. Vette kalveren handel
Wanneer h.'j oo zün rustige en regelma- redelijk, prijzen hooger,
prima tot f 1.05.
tige wijze blijft trainen, mag zijn vereeniging
Met zijn Graskalveren handel matig, prijzen stationnog veel van hem verwachten.
handel willig,
prestatie 'an Zondag promoveert hij naar nair. Slacht- en fokkt-lveren
prijzen onveranderd. Schapen en lammeren
de B-klasse.
handel willig prijzen hooger. Kalf- en melkA. en B. KLASSE.
1. S. Petit A. V. O. N. Heerlen 16 min. koeien kalm. prijzen melkkoeien hooger. Vavaarzen en p' ken onveranderd.
15 seconden; 2 L. Meijer, A. V. '34 Maas- rekoeien, prijshoudend,
Paarden
handel matig.
16,47
min.; 3 P. Kessels A. V. O. N.
tricht
Heerlen.
GRONINGSCHE VEEMARKT.
C KLASSE:
Groningen, 2 Maart.
Kalf- en melk1. Jan Hulskamp A. V. '34 17,50 min.; 2
220—235,
180—200, 3e
koeien
le
s.
f
2e
s
f
Bleijerheide;
W. Mijnes A. V. Juliana
3 L. f 120—140; kalf vaarzen les. f 180—190, 2e s.s.
Beckers A. V. '34; 4 A.- Loosveld A V. '34; f 130—150. vare koeien le s. f 140—160. 2e
5 J. Zegusrs A. V. '34.
s. f 110—130, vaarzen le s. f 120—130; 2e s.
D KLASSE (niet K.N.A.U.-leden):
1 N van Kan V.V. Juliana Spekholzerheidf f 80—100; stieren le s. 50—52.et., 2e s. 46—43
17.13,2; 2 van Wetering Vroenhoven; 3 P et. per kg.: kalveren en pinken le s. f 58—
60. 2e s. f 50—54, 3e s. f 34—36, vette kalveMaassen Maastricht.
ren le s. 76—78 et., 2e s. 62—68 Ot. per kg.;
weideschapen le s. f 16—20. vette lammeren
le s. f 18—21; vette schapen le s. f -6—32.
13, f 1,30—1.60
2e s. f 70—24, biggen le s. f
pei week; vette varkens le s. 45—46 et.,
2e s. 39—42 et.; zouters le s. 40—42 et. AanWedvlucht-agenda.
voer: 1332 runderen, 1468 kalveren, 255 schaClublokaal Wed. J. pen, 486 varkens, 950 biggen, 22 r arden.
PARTIJ-WITTEM.
Keulen. Algemeene Force Touren vanaf JeVoor het kalf en melkvee, dat vrij goed
meppe. inzetten 5 Maart, los 7 Maart om was te plaatsen, gingen de prijzen iets hoo8.30 uur. Extra eereprijs heeren- of dames- ger. Voor het eerste soort slachtvee bleven
rijwiel.
dc prijzen onveranderd, doch hielden zich

DUIVENSPORT

GAZELLE-RIJWIELENFABRIEK.

De Gazelle-Rijwielenfabriek v.h. Arentsen
en Kölling te Dieren heeft weer eenige publicaties het licht doen zien n.l. de prijscourant 1937 voor transportdriewielers, de prijs-

courant

Ter meerdere propaganda voor de jamboree zullen door de posterijen speciale
'
jamboree-postzegels worden uitgegeven in
/ I
<
' -'V- '
waarden van P/s, 6 en 12»/s cent. Deze zulr_>'
R-P'^
tegen
verhoogden
prijs
worden
len iet
een
T
Er I Jk
*
__mf*i
verkocht, zoodat de uitgifte uitsluitend is
bedoeld als reclame over de geheele wereld
voor ons land.
Voorts heeft de firma Begeer een fraaien
(Recl.-aav. no. 5754).
jamboree-penning laten vervaardigen, welke
voor en gedurende de jamboree zal wordon
verkocht. Het eerste exemplaar van d-ïze
den
Vanaf La Bussière. inzetten 12 Maart, los
pennmg is aan Lord Baden Powell
Chief Scout, op zijn 80sten verjaardag per 14 Maart o.n 8 uur; extra eereprjjs: hesren
vliegpost toegezonden.
of damesrijwiel. Poules concours 50. Poules
10 25. 50. 75. 11. enz.: slag e n eereprijs 25
30 LANDEN cent. Wed 25 cent. Groote poules 25 cent.
Extra eereprijs 5o cent. Indien de extra eere.
We laten hier een oogave volgen van de prijs niet vol komt, wordt deze verdeeld in
deelnemende landen met daarachter ver- twee derde en een derde. Slag en eereprijs
meld de sterkte van het contingent: Neder- worden verdeeld in 3 zesde, twee zesde en
land 10.000 Groot-Britannië (Dominions in- een zesde. Het inzetten geschiedt van 6—9
en afstanden
begrepen) 8.000, Frankrijk 2400, Ver. Staten uur Klokken, coördinaten
1050, België 800, Polen 650, Zwitserland 600, Vrijdag bij het inkorven medebrengen.
P. D. V. Wilhelmina, clublokaal
Denemarken 500, Noorwegen 500, Hongarije ECHT.
500, Tsjecho-Slowakije 400. Zweden 400, Lu- P Konings-Boumans. In het komende seixemburg 375, Roemenië 200, Oostenrijk 100, zoen zal bovengenoemde vereeniging de volIndië 100. Finland 50—100, Armenië 50, gende concoursvluchten organiseeren. Oude
40, Egypte 40, duvien vanaf Jupille (Force Tour) met als
Letland 50, Griekenland
Ycego-Slavië 40, Iran 36, Portugal 25, IJs- hoofdprijs een rijwiel en vanaf Orleans.
25, RusJarige Duiven vanaf St. Denis en Toury.
land 25, Litauen 25, Liechtenstein
land 16, Estland 15, en Japan 7.
Piepers van Quivrain. Tusschen !e leden
der vereeniging onderling zullen kampioens.
KRING VENLO
vluchten plaats hebben vanaf Solvé, Noyon
Bestuursvergadering.
en Creil. De vereeniging zal de constateurs
verhuren voor f 1,50 per seizoen. Het reisNa een periode, die men bijna winterslaap geld vanaf Echt tot losplaats werd bepaald
zou noemen, kwam het Bestuur van den op 8 ets van begin Vtot einde seizoen.
L'Hirondelle. Zondag
HEER.' P. D.
Kring Venlo ook wederom eens bij elkaar.
Het bleek dat de heeren zich toch nog te- 7 Maart groote Force Tour vanaf Jemeppe.
rugkenden en zoo toog men maar direct Inzetten Vrijdag 5 Maart. Eereprijs prima
heerenrijwiel. Inzetgeld 50 cent per duif, per
aan 't werk.
Men besloot de van het vorig seizoen nog 4 duiven een prijs Poules unique 10, 25. Gestaan gebleven Deken van Oppen beker, wone 25, 50, 100. Groote 25, 50, 100. Verthans wederom in het brandpunt der be- plicht kampioen 10 cent. Eereprijs en Wed
lanastelling te plaatsen. In de grootsche 50 cent. Deze wordt verdeeld in twee derde
stijf van de Engelsche 'Cupwedstrijden zal en een derde. Inzetlokalen zijn. M. Slangen
er thans om' gestreden worden. Dhr. Over- Heer; J. Radschilder Heer; Wed. J. Crijns
dijk die steeds belangstelling voor de jeugd Boschstraat; H. Geijzelaars Heugem; Schieaan den dag legt, bracht zijn idee van sa- pers Gronsveld.
menstelling van kleine elftallen eveneens
in veilige haven. Een kleine commissie zal
Vermiste en opgevangen duiven.
deze keurelftallen volgens eer en geweten
samenstellen. Straks zal dan een andere
Roode duivin no. 29433 1933 N
Vermist.
kring aangezocht worden, om zich met de 4 terug te bezorgen bij Jos. Claessen, Huls
kring Venlo oo dit gebied te meten. Spoe11 Simpel vedl.
.dig zal er ook weer eens een kringvergademet
de
in
verband
gehouden
ring worden
buitengewone Bondsvergadering. Deze zal
te Tegelen plaats vinden.
P D. V. Eendracht
MARGRATEN.

LIMBURGSCHE TURNKRING
De Turiikring-wedstrijden in 1937

COMMERCIEEIE
MEDEDEELINGEN

motorrijwielen en ten slotte een boekje
„Sport en Spel", dat werd ontworpen dooi-

gemaakt.

Flacon a f.1,25 en f.2-bij apothekers en drogisten

DE

voor de afwijkende soorten, welke in ruime
mate waren aangevoerd, met moeite staande
Voor het plan-Deterding werd weer een
aantal slachtkoeien verkocht.
Stieren en vette kalveren werden prij.shoudend vrLandeld. Nuchtere kalveren van
f 4—6.50, voor zware kalveren, waarin de
handel ie*: vlugger was; werd boven de no-

DE JAMBOKEE

HOCKEY

LIMBURGER SPORT-KOERIER

7
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Donderdag 4 Maart 1937
HILVERSUM I.

M.)

(1875

AVRO-Uitzending.

— —

—
— ——

10,00 Morgenwijding.
8.00 Gram.pl.
10,30 Het Omroep10,15 Gewijde muziek.
orkest en soliste. (In de pauze Pianospel).
2,15 Het Lyra12.30 Kovacs Lajos' orkest.
3,45 Gram.pl.
3,00 Naaicursus.
Trio.
4,30
4.00 Voor zieken en thuiszlttenden.
4.50 Voor de kinderen.
Orgelconcert.
6,30 Sportpraatje.
5.35 Het Aeolian-orkest.
7.00 Voor de kinderen. 7.05 Pianovoordracht.
8,00 Berichten ANP.
7,30 Engelsche les.
Hierna „Euryanthe". opera in concertvorm.
In de pauze , Werkloosheid en Welvaart",
11.00 Berichten ANP. Hierna tot
causerie.
12,00 AVRO-Dansorkest en gram.pl.

—

—

——
—

—

—

HILVERSUM II. (301 M.)
8 00-9,15 KRO. 10.00 NCRV. 11,00 KRO.
2.00-11,30 NCRV.
8,00-9.15 en 10.00 Gram.pl.
10,30 Mor10.45 Gram.pl.
11.30 Godsd.
gendienst.
12,00 Berichten.
12.15 KROhalfuur.
2,00 Handwerkcursus.
orkest en Gram.pl.
3,45-4,45 Bijbellezing.
3.00 Gram.pl.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
m.m.v.
—
m.m.v.—
— —
m.m.v.
— —
—
—
—— — —
Berichten.
— — m.m.v.
—
—
—
— —
—
—
—
—
—
—
—— —
—
——

5,30 Trio5,00 Handenarbeid v d. jeugd.
7,00
6,45 C.N.V.-kwartiertje.
7.15 „Naar zonnig Italië", cauBerichten.
7,35 Berichten ANP.
7,45 Matserie.
thaus-passion. (Om 9,05 Religieuze causerie)
10,50-11,30 Gram.pl.
10,45 Berichten ANP.
Hierna Schriftlezing.

concert.

(1500 M.)

DROITWICH

11.05

„At home today',

causerie.

11,4a-

BBC-Welsch-orkest
1,351.05 Alt en tenor.
solist.
soliste.
-2,20 Falkman's Apachenorkest
3,35 Sted.
3.10-3,30 „Mantalking", causerie.
orkest van Bournemouth
solist.
5,35 Ord. Hamllton en zijn
5.05 Gram.pl.
6,40 Boekbespre6.20 Berichten.
Band.
7.50 Het BBCking.
7.00 Radiotooneel.
8,20 Esta Stein's ChauHarmonie-orkest.
9,00
8.45 Zang.
ve Souris Ensemble.
Dialoog over Shakespeare.
9,20
10,20 Kerkdienst.
9,40 Orgelconcert.
10,40 Het Bridaewater kwintet
solis11,50-12.20
11.35 BBC-Dansorkest.
te.
Dansmuziek (gram.pl.)
RADIO PARIS (1648 M.)
9,50 Orgel7.20, 8.20 en 8,40 Gram.pl.
2,50
concert. 12.20 Omroeporkest en zang.
-11,50 Gram.pl.

Zang.

12,10

3,05 Gram pi.
Raugelkoor

Nat. Orkest,

KEULEN

8,20 Zang.

9,05

en solisten.

(546 M.)

7,50 Gram pi.
5,50 H. Putsche's orkest.
11,20 Mihtair
9,20 Volksliederenconcert.
12,35 Omroeporkest,
3,20 Omconcert.
roep-Amusementsorkest.
4,20 Strijkkwar5,20 SA-orkest.
tet, kinderkoor en solisten.
6.20 Omroepkleinorkést en ir.strum-iitaal
7,30 Omroepkleinorkést en coliskwartet.
8,35 Radiotooneel.
9.50-11,20 Balaten.
laika-orkest, boerenkapel en solisten.

BRUSSEL (322 en 484 M.)
12.50 Cabaret.
322 M.: 12,20 Gram.pl.
1.00 Sa'on-orkest,
1.30 Kleinorkest.
1.51
5,20 OmCabaret.
2.00-220 Gram.pl.
8,20
roeporkest.
6,50 en 7,20 Gram.pl.
9.20 OmSt. Romboutskoor m.m.v. solist,
roepsymphonie-orkest.
10,30-11.20 Om-

——

—

—

roepdansorkest,

—

— ——
—

484 M.: 12.20 Gram.pl. 12.50 Kleinorkest.
5,30
1.30 Salonorkest.
1 50-2,20 Gram.pl.
6.50 Zang en Gram pi.
Salonorkest.
7,35 Gram.pl.
8,20 Omroeporkest.
8.50
10 30-11,20
9,35 Omroeporkest.
Cabaret.
Radiotooneel met muziek.

—— —
—

DEUTSCHLANDSENDER

——
— —
——

(1571 M.)

9.30 Be7,30 Wegenbouw-programma.
richten.
9.50 Kwartet-concert
10.05
10,20-11,20 Dansmuziek (gr.*
Weerbericht.

platen).

——

LIMBURGER KOERIER VAN WOENSDAG 3 MAART

EERSTE BLAD

Katholiek doofstommen-onderwijs
in Nederland.
Het levenswerk van Mgr. Hermu s
te

St. Michielsgestel.

In onzen tij _, w rin alles roept om sociale
voorzieningen om leniging te brengen in den
nood waarin een groot volksdeel is gekomen,
zien we wei eens al te gemakkelijk heen ov_i
werken, die al tientallen jaren vóór onzen
en tijd hun zegeningen uitstrekten
over groepen vao maatschappelijk misdeelden. Weet „men" bijvoorbeeld wel wat het
beteekent, dat nu reeds bijna 2000 doofstommen in het bekende instituut te Sint Michiels
gestel onderwijs hebben genoten? 2000, het
getal moge misschien voor moderne begrippen niet zoo groot ihijnen, maar het levensgeluk, dat hierdoor aan een groep van misdeelden is ten deel gevallen, laat zich niet in
getallen uitdrukken.
Begrijpt iemand welk
een godsdienstige en geestelijke armoede is
gelenigd door het maatschappelijk verkeer
ook voor deze menschen toegankelijk te maken? Weet iemand welke liefdevolle toewijding en welke levensopoffering zijn noodig
geweest om dit doel te bereiken?
Wij gelooven niet, dat dit olies voldoende
kan zijn doorgedrongen buiten den engen
kring van hen, die zélf hebben gezien, en
daarom is het toe te juichen, dat het R.K.

8

*>5

\&
*<»
f

F

meesterechap van den onderwijzer toont zich
hier juist in de beperking. De resultaten van
de nieuwe onderwijsmethode zijn verbluffend: in de hoogere klassen kon de directeur
lange gesprekken over allerlei onderwerpen
met de kinderen voeren.
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VEEL GENOEGEN DEEL
...UMET
MEDE, DAT MIJN UITERLIJK
IK
EEN WARE

jS»*
VERJONGINGSKUUR V
1

ONDERGAAN HEEFT, SINDS IK
LUX TOILET ZEEP GEBRUIK, DIE IK
DAN OOK GAARNE lEDER AANBEVEEL.WAT BEN IK BLIJ, DAT IK MET
LUX TOILET ZEEP BEN BEGONNEN!
MEVR. v. W. te ROTTERDAM
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Het vakonderwijs.
Van groote beteekenis is het vakonderwijs,

dat aan de school gegeven wordt. Het is immers de bedoeling, dat de leerlingen straks

ais zij het onderwijs gedurende 12 jaren met
vrucht gevolgd hebben het leven ingaan,
waar zij zooveel mogelijk hun eigen boontjemoeten kunnen doppen, zoodat zij niet geïsoleerd in het leven staan. De jongens leeren
hier letterzetten, boektoinden, schoenmaken
en kleermaken. Het letterzetten is echter een
vak dat uit den tijd geraakt en dat zich bovendien niet zoo goed leent voor doofstommen, die uiteraard een slecht taalgevoel hebben. Als schoenmaker en als kleermaker vinden vele doofstommen een behoorlijke maatschappelijke positie.
Dit werk schijnt hen
bijzonder goed te liggen, en we zagen dan ook

in de

schoenmakerij

en in de

Tijdens het vacantie-verblijf in de bergen

heel veel werkstukken, waarvan men niet rou
zeggen, dat ze door zoo jeugdige handen ge-

maakt waren.

De meisjes krijgen huishoudelijke opJeiding
en kunnen cursussen volgen in naaiwerk en
.fraaie handwerken". Met eenigen trots vertelde Mgr. Hermus ons dat zijn meisjes geregeld diplomas als coupeuse of costumière ha-

Instituut voor Doofstommen te 3t. Michielsgestel ter gelegenhei' van de propagandadagen voor het Buitengewoon Lager Onderwijs, die gehouden worden als hulde aan den
scheidenden inspecteur dv. A. van Voorthuij- len en daardoor in de gelegenheid komen la2en, eens onze bijzondere aandacht heeft gevraagd voor het docifstommenonderwijs in ter door eigen werk in hun levensbehoeften
te voorzien.
Nederland.
Wij zijn een dag de gast geweest van Mgr.
Godsdienstige en sociale naagor.
A. J. Hei-mus, directeur van het Instituut,
taak, die het instituut
gewiohUge
Een
zeer
een der schitterendste priesterfiguren van
ook
zioh
heef
t is de nazorg voor
op
genomen
nog
hij
vorige
Nederland",
katholiek
zooals
oudleerlingen.
Op
plaate is er een
de
de
eerste
week bij zn 75sten verjaardag genoemd werd.
nazorg, die gegeven wordt door
Monseigneur vertelde ons breedvoerig over godsdienstige
geregelde retraites voor oud-leerlingen en
sijn levenswerk en ging ons met den veerspeciale godsdienstoefeningen in sommige
krachtigen tred van zijn door de jaren ongesteden. In grootere plaatsen is zelfs een geesschokt gebleven mannelijke kracht, voor door telijke speciaal
met de zielzorg voor de doofde lange gangen, df zalen en de klassen, waar
stommen
belast.
r>ok te St. Michielsgestel de gebarentaal aan
Dan is er de nazorg in sociaal en econoreligieuzen zich wijden aan hun opofferende
opzicht. Het instituut zorgt voor plaat
misoh
taak.
sing van oud-leerlingen in klein- of grootDe nieuwe banen. bedrijf.
Veelal gescihiedt dit in samenwerking
met de vereeniging A. V. O. Na de plaatsing
Mgr. Hermus heeft he doofstommenonderVroeger werd regelt het instituut ook verschillende kweswijs in nieuwe banen geleid.
ties, die zich kunnen voordoen en waarbij het
geleerd als middel van venteer, doch de tegenwoordige direcieui heeft deze ouderwet- noodig is, dat voor de belangen van de doofsohe methode radicaal laten varen en de stommen wordt in de bres gesprongen.
Voorts is aan de inrichting een tehuis verspreekmethode daarvoor in de plaats gesteld.
Reeds in de voorschool, waar de kinderen bonden, waar 100 oud-leerlingen, die in het
liefst al op vierjarigen leeftijd komen, wordt maatschappelijk leven hun weg niet zouden
kunnen vinden, zijn opgenomen. De mannen
begonnen met het ontwikkelen der spraakorganen, die bijna steedï geheel normaal zijn. vinden hier werk in de drukkerij, de vrouDe stomheid komt alleen voort uit het slechwen o.a. in de hostie-bakkerij. Het is waar,
» gehoor, dat deze kinderen sinds hun ge- dat dit tehuis niet de „trots" van de inrichVeel liever brengt men de
boorte of sinds hun prilste jaren hebben. ting uitmaakt.
Hoe vroeger met deze ontwikkeling begonnen leerlingen zoo ver, dat zij zichzelf door het
wordt hoe beter, zij kan dan geleidelijk ge- loven kunnen slaan. Maar voor hen, die het
schieden en behoeft niet te worden gefor- niet zoo ver kunnen brengen, is het toch. een
;eerd. De kinderen leeren ook hier reeds het zegen, dat zij voor hun leven hier geborgen"
iflezen van dc lippen en er zaten peuters zijn. Ook plaatsing van oud-leerlingen in ka
i'an vijf en zes jaar, die al aardige zinnetjes tholieke instituten komt tegenwoordig meer
ran de iïppen der zusters konden aflezen en en meer voor; de katholieke instellingen moe
ten elkaar in dit op-icht helpen!
ap het bord schrijven!
Moge het instituut van St. Michielsgestel,
Na deze voorschooi doorloopen te hebben
iomen de kinderen in de articulatieklasse, het instituut van Mg_. Hermus kunnen we
waar het technisch spreken geleerd wordx wel zeggen, zijn zegenrijk werk blyven uitstrekken tot alle doofstommen van katholiek
Opmerkelijk is het hoe bij het verdere onderwijs steeds de ontwikkeling van de spraak Nederland en moge het tevens blijven wat het
S-paard biijft gaan met het bijbrengen van tot dusverre geweest is: een model instituut,
godsdienstige en geestelijke ontwikkeling. Het waarvoor vele katholieken en andersdenkenonderwijs in de verschillende schoolvakken den uit de geheele wereld in bewondering
kan uiteraard siechts beperkt zijn, de ware hebben gestaan!

van

Tyrol vermaakt H. K. H. Prinses Ju-

liana zich gaarne met sneeuwballen gooien. Hierboven een schermutseling met Prins
Aschwin, den broeder van Z. K. H. Prins Beriihard.

kleermakerij

Geven met vreugde kennis van
de geboorte van hun dochtertje

Jenny Gusta Marie.

EENIGE BEKWAME DRAAIERS
GEVRAAGD.

C. VAN HAAREN
Gelieve uitsluitend schriftelijk te solliciteeren en copieM. VAN HAARENgetuigschriften in te zenden, waaruit duidelijk blijkt, dat
VAN DE STAAY betrokkene als zoodanig werkzaam is geweest.
8421
Maastricht, 1 Maart 1937
N.V. NEPINSCO, VENLO.
23
Notgerusweg 26 B.
Een CONFECTIEFABRIEK annex grossierderij in Twentsche
Manufacturen, zoekt voor de Zuidelijke Provinciën, een
het
verbindend
Door
*
* * worden der eenige uitdeelingslijst is het faillissement van J. Pieters, op aannemelijke voorwaarden. Zij, die in bezit zijn van auto,
voorheen wonende te genieten de voorkeur. Brieven onder G 65 Adv. Bur.
Heer, thans te Maas- ROUMA & CO., AMSTERDAM.
8433
tricht, geëindigd.
De Curator,
ONTWIKKELD TE KOOP MERCEDES
Mr. A. VAN ASSENDORP JONG
8422
Maastricht.
PERSOON GEZOCHT DIESEL TOURINGCAR
met eenig kapitaal in bedrijf 28 personen, 6 cyl. motor, uiterst
met toekomst, succes verzekerd voordeelig' te koop. Garage v., d.
Rechter-Commissaris Br. onder no. 42 bur. dezer. Biesen, Hoofdstr. 69, KERKRADE
* * * De
Telef. 2434.
8423
in het faillissement van
Ingewerkt grossier in vee en
Alphonsus Spronck, wonende te Gronsveld heeft vleesch in het Zuiden van LimBIJ BRIEVEN
nader bepaald, dat de burg zoekt
op nummer advertentiën
vergadering
verificatie
DEELGENOOT
sluite men nooit oneineele
getui-scririften tn Een afin dit faillissement zal voor uitbreiding' zaak. Inkoopsom
schrift is meer dan vol500.—, flinke verdienste verplaats hebben, niet op
doende
11 Maart 1937, doch op zekerd. Br. onder no 8427 Limb.
15 April 1937, des voor- Koerier, Agentschap GELEEN.
middags om 94 uur in
het Paleis van Justitie
te Maastricht.
Maastricht, 2 Maart 1937
De Curator,
Er is maar één middel:
8434
F. M. E. HAAN.

INGEVOERD REIZIGER

_
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Zulk een mededeling zoats
er geregeld
talloze onta
WÜ"1 "

—

Bovenstaande ongevraagde

beoordeling is authentiek
en ligt voor een ieder ter
image op ons kantoor
Museumpark l, Rotterdam

is wel net beste
■
|
I
beWIJS, dat hetgeen WIJ aIS
fabrikanten van LuxToilet Zeep
vertellen, niet slechts mooiklinkende beweringen" zijn,
doch dat Lux Toilet Zeep invangen

.

"■

derdaad verrassend gunstige
eigenschappen bezit. En dit is
geen wonder, want een langjarige ervaring op het gebied
der zeepfabricage en de nieuwste vindingen der moderne
techniek hebben aan dit resultaat meegewerkt. Alléén Lux
Toilet Zeep is de zeep, speciaal
gefabriceerd voor het gelaat
en tegen vermoeide huid. En i
toch is de prijs van Lux Toilet \
Zeep binnen ieders bereik!
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ASTHMA-BRONCHITIS

DE ATMOS-METHOPE

GLASPAPIER
VOCHTPAPIER
BEHANGSELPAPIER
BALATUM
De speciaalzaak:

DE REGENBOOG

MARKT No. 12, MAASTRICHT
Vraagt onze staalboeken.
FLINKE SORTEERING IN
lEDERE PRIJSKLASSE

VAN DEN BEKENDEN SPECIALIST Dr. E. SILTEN
Vraagt gratis brochure en eventueel gewenschte inlichtingen:
Chemo-Pharmacia H. 0., Nwe Uitleg 6, Den Haag.
i____^___________________--g_______Bß_H''-V 1ri_!

i*'gj|ii_m_

yi«____«rs

h ■ ■"iÉin<

LTS. 116-0340H.

Ik ben kooper v. alle oud ijzer en metalen.
Slooper van auto's en andere objecten.
Betaal beslist hoogste prijzen. Stuur briefkaart aan adres:

K. BROUWER p.a. G. H. v. d. KOP
HELDEN-BERINGEN
8418

TELEFOON 13.

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod
TARIEF : Voor de eerste 50 letters of leesteekens 60 cent per keer, voor elke volgea^§*,
Bij 3 plaatsingen wordt voor de derde plaatsing
10 letters of leesteekens 10 cent méér.
Voor nummer-advertentiën 15 cent porto extra.
slechts de helft van den prijs berekend.
VOORUITBETALING.
PLAATSING UITSLUITEND TEGEN

——

RADIO DEFECT ?
aan huis van alle
0.75, overal te ontbieden. Pieterstraat 15, Tel. 5766,
Sittarderweg
24,
Maastricht:
3732
Telef. 3932, Heerlen.
Onderzoek

merken

’

Koopt alle geadverteerde

Drogistartikelen
in

.E VOLKSDROGISTERIJ
KL. STAAT 19, MAASTRICHT
Tel. 2463
7881
IN ALLES LAGER IN PRIJS.
Het instiftuut voor doofstommen

__■

/"

SÈ&3i

te St.

Jröf

Sk

OLOENKOTT

TABAK

Roermond.

HUISHOUDSTER
oud 25 j., b.z.a.. liefst bij
oude dame of heer alleen,
v.g.g.v. Br. o. no 1800 Bijk.
L.K. Venlo.
HUISNAAISTER
Eikenderweg

Heerlen.

PH scnenkt rookgeno*» da*
voordeel en voldoening geeft

o^n

2008 Bijk. Limb. Koerier,

b.z.a.

Michielsgestel. (K.L.M.-foto).

VOOR ENKELE CENTE*

juf

JONGE SLAGER
fcoekt plaatsing in zaak,
welke na eenigen tijd ia
over te nemen. Br. o. no

per week krijgt V een mooi. rijk(teïllustreerd weekblad, indien V
lieh abonneert op de

NEDERLANDSCHE
ILLUSTRATIE.

M et. per 3 maanden Elk nummer telt 16 bladzijden groot formaat. Abonneert TJ bij de Uit(evers van deze courant. Proefnummer gratis.

21A,
615

FLINKE BAKKERSknecht v. terstond gevr.,
gen. boodschappen te doen
Br. o. no 8431 Bijk. Limb.
Koerier, Sittard.
ONGEHUWDE BUlSknecht-chauffeur, RK.. gevraagd op een buiten in
Noord-Brabant, voor
15
April. Br. o. 110 8052 bur.
dezer.

TWEEDE KELLNER

gevraagd.

Roermond.

Hotel

Crones,

8430

SLAGERSLOOPJONGEN

gevraagd. Scharnerweg 67

40
Maastr.
LEERJONGEN
gevr., die opgeleid wil worden in optiek en fotobedr.
Br. o. no 618 Bijk. Limb.

Koer. Heerlen.

HOLL.

P. ACCORDEO-

of Saxoph.(e) of
viol.(e)
gevr voor vast
werk. Br. o. 'no 614 Bijk.
Limb. Koer.. Heerlen.
nist(e)

NET MEISJE
EIKENH. BOEKENKAST
FORD 1931
gevraagd voor 1 April a.s. wit-geel verl. kleerk. en 4-pers.. 2-d., in prima conte Rijswijk bij den Haag] schilder, tek. z.g.a.n. Bevr. ditie en nieuwe banden,
■goed kunnende koken en I 18-19 uur, L. Loyensstr. 6, te koop. Schoolstraat 101,
Mstr.
32 Wessem.
2007
zelfstandig kunnende werken, in gezin m. kinderen.
WIJ HEBBEN WEDEROM
2e Meisje aanwezig. Aanv.
FOTO-TOESTEL
loon f 20 p. m. Brieven : 9x12 compl. te koop f 10. aan te bieden :
Heerenstraat 20. Rijswijk J v. Maerlantstr. 54, Heer-'é 35cr Triumph de grand
type Gloria, 11000
8435 lén.
Z.H.
6-0 luxe, geloopen.
Prijs inteK.M.
DAGMEISJE
ressant.
AAN SPOTPRIJS TE K.
gevraagd.
Adres: Eburo35er Chevrolet 7 persoons,
1 luchtketel, inh. % K.M.
nemveg 29, Maastr. Aan- m.
12000 K.M. geloopen f 1775.
veillgmanometer en
melden na 4 uur.
28
Chevrolet Standard
36er
heidsv., 1 cirkelzaag met Sedan, met koffer, 7000
bladm. 80x80 c.M., 80 hoog KM. gelopen, f 1425.
R.K. DIENSTE.
gevr., niet ben 18 jr. Adr. varstelb. blad. Br o. no 35er Chevrolet Master Se1803 Bijk. L.K. Venlo.
Holzstr. 33. Kerkrade.
dan met koffer 28000 K.M.
1501
geloopen, f 1150.
TE KOOP
35er Chevrolet Standard
FLINKE DIENSTBODE 2 ledikanten met. nacht- Sedan. Prima v. verhuur,
1 eikenh. slaapk.- f 775.
gevr. voor direct, voor d. kastje,
1 prima badkuip. 33er Chevrolet Master
en n., v.g.g.v., goed kunn. ameubl.,
Alles in goeden staat.
Coach, f 525.
koken en bekend met alle
h.h. werk. Aanm. na 7V2U. Nieuwstr. 148. Kerkrade. 33er Chevrolet Sedan, luxe
8424 uitvoering f 675.
's avonds Pr. Bisschopsin36er D.K.W. Meisterklasse
gel 21. Maastricht.
27
reDROGISTERIJ-INSTAL- luxe 2-persoons. Kleur
met originèele
groen,
Iatie
met
sida
of
zonder
voorDIENSTBODE
Horch carrosserie, f 1195
Gevraagd voor 15 Maart raad ter overname aange[
o.
D.K.W. Meisterklasse
boden.
Br.
2006
35er
Bijk.
no
een flinke R.K. dienstbode, geheel zelfstandig kun- Limb. Koerier. Roermond. Cabriolet 4 onder de kap,
f 850.
nende werken. Goede ge34er D.K.W. Meisterklasse
tuigschriften
vere:scht.
EENRUITERS
onder de kap,
Aanmelden firma F. v. d. en klein glas 50 x 60 d. dik Cabriolet 4
f 675.
Berg. Akerstraat 78, Treete koop. V. Hellwig, Mer- 35er D.K.W. Reichsklasse
beek.
8436 ; gelweg 260. Maastricht. 39 Limousine f 650.
35er D.K W. Originèele bestelwagen, in prima staat,
inX-.HI iwmiwÏmSW'- w_s! KÜPPERBUSCH GASop 15. f 775.
fornuis, 4-pits, met oven loopt 1
Sedan. Absoluut
te koop. Adres Heylerhoff- 3 ler Ford
f
225.
prima
laan 11, Maastr.
41
Genegen te ruilen.
Fa, G. Terhaag, AutomoTE KOOP AANGEBODEN bielen, Venlo, Telef. 3324.
160 autografieën van de
GOUDEN TIENTJES
8419
slechts enk. dag. teg. 11.45 Techn. Hoogeschool te
te k. gevr. Br. o. no 31 de- Delft, geb. in twee deelen,
zer.
linnen met ronden rug.
Prachtige verzameling van
bouwk. constructies, f 30.
WIJ ZIJN KOOPERS
1 geb. jaargang van de Invan oud goud en oude ge- genieur
1918. f 5. 1 Ultrafcttten, tegen de hoogste
G. K.
waarde. Adr. de Beer, Al. sol hoogtezen van Phnps, ALLE SOORTEN
127 Volt pootaard. aan lage prijs
Battalaan 35A, Maastr. 9 nieuw, spanning
f 25. Te bezichtigen iede- Vraagt prijscourant. Th.
ren dag van 6 tot 8 uur Janssen, Tienray.
7962
PREMIE-OBLIGATIES
Ir. Meijer, Observannam.
koop
loten
te
gevraagd.
en
ten weg 42, Maastricht.
DRAG. ZEUG
Br. o. no 30 bur. dezer.
8415 te k uitg. 12 Mrt. bij J.
Meertens, 135 Margraten.

Salon Marthé,
Akerstr 208, Hoensbroek.
WINKELJUFFR.
gevr.. n. b. 18 j. Adr. Spil-

NAAIMACHINE

25 koopt men 't voordeeligste
bij G.
Trapm.
NET NAAILEERMEISJE vanaf Geurten.
i' 75. Gasthuis, Beterstond gevr. Abshoven 7.
\

449
M'Gcleen.
1002 melen.
R.K. KEUKENMEISJE
2e HANDS BANDEN
gevraagd tegen 10 April, voor 4 a 5 gld. reeds pri- "
boven 23 jaar, geheel zelf- . ma. met garantie. lOOden
standig kunnende koken in voorraad. 16", 17", 18", ,
en netjes werken, v.g.g.v. 19", 20", 21". 12-13-14 :
Flink 2e meisje aanwezig. 15x45. 600, 650, 700-20
30x5, 32x6, 34x7. HielMevrouw Fleskens. Gel8353 banden en oncourante madrop.
ten. Gebruikte wielen en

EEN LEUKE „APRIL'-GRAP.

In
voorste rijen zitten ze: de drie zusjes uit Gronsveld, geboren op 1 April 1933. 1 Maart zijn Aeze drieling-zusjes, Cornelia,
Wij maakten
Jeannette en Lily, de dochters van dhr. Ar- v. d. Boor»—Wouters voor het eerst in de bewaarschool opgenomen.
drieling,
uitstekend
maakt.
blijkbaar
dezen
die
het
plaatje
vroolijk
een
van
Gronsveldsclien

—

beek.

8061

GROOT HEERENHUIS

met groote garage, berg-

plaats en afgesloten tuin,

op mooien stand te huur
in mooi dorp Midd.-Limb.
Br. o. no 2002 Bijk. Limb.
Koerier, Roermond.

WINKELHUIS

te huur Saroleastraat 23,
per 1 April. Te bevr.
Tempsplein 4, Heerlen. 833

WINKELHUIS
te huur te Heerlen, waarin jaren zaken, directe
aanv. mogelijk. Bevr. J. v.
Vondelstr. 1, Heerlen 603

HUWELIJK
Een oudere heer. R.K., m.
eigend. en vast ink., z.
kennism. m j. R.K. Dame
of Wed.. 40-50 j., om n.
wederz. goedv. gelukk. huwelijk a, te g. Br. no 1802
Bijk. L.K. Venlo.

R-K. JONGEMAN

39 jaar, zoekt kennismaking met R.K. Jongedame
van 33-38 jaar, liefst uit
omstreken Heerlen. Br o.

no 619

Bijk.

Heerlen.

Limb. Koerier-

MIJNWERKER
Ned. Herv. 41 jr.. m. vast
werk, zoekt kennism. met
Ned. Herv. Juffr. 30-40 jr.
of wedwe z. kind. Br. o. no
8426 Agt. Limb. Koerier,
Geleen.

HARTELIJK DANK
aan O.L. Vrouw, H. Antonius v. hulp in moeil. omst. na ,h. h. v. nov. d. kr.
drie weesgegr L.
8428

606

de

Bevragen Hoeve 36, Spau-

8429

KAPSTER

gevraagd.

str. 10, Maastricht.

HUIS

v. terstond te h., bev. 4 k.,
stal, water en electr. licht.

35er D.K.W. MEISTERklasse Cabriolet. 4 onder

DANK
de kap. Door buitengewoaan St. Gera:dus voor ver150 GLD. TER LEEN
omstandigheden te k.
gunst. N.N. BergBr. o. no 8420 bur dezer. gevr. d. werkm. m. vast kregen
38
werk, teg. mnd. aflossing Terblijt.

ne

AUTOMOBIELEN.
Wanneer U een goede, gebruikte auto zoekt. 2-, 4of 6-pers.. of een vrachtwa-

en rente. Br. o. no 8337
Agt. Limb. Koer. Geleen.

VRACHTRIJDER
Hendriks, Brunisum,
maakt bekend, dat zijn
chauffeur M. van Knippenberg, welke 12 jaar bij
hem in dienst is geweest
en thans plotseling ontslag heeft genomen, geen
bestellingen meer mag
aannemen. Gelieve in het

gen, wendt U dan tot de
le klas zaak in automobielen Groote voorraad Alle
wagens worden geheel gereviseerd Prijzen vanaf
velgen.
AANKOMEND MEISJE
Sampermans,
honderd gulden. Desgew
MOOIE 2e VERD.
gezocht voor hulp in de Maastricht. Het vertrouw- ■ gem. bet-cond Garage N te huur, 4 kamers, v.a.g.v vervolg bestellingen op te
huishouding. Br. o. no 37 de en speciale bandenadres Fissette. Telef 4141, Maas voor net kl. gezin. Grachtgeven Garage Sanders,
bur. dezer.
7714 triolit.
4646
str. 5, Wijk-Maastricht. 29 Telef. 226. Brunssum. 8250

&te JAARGANG. No. 52. TWEEDE BLAD

N.V. UITGEVERS

NEERLANDIA

-

Limburger Koerier

- MAATSCHAPPIJ
MAASTRICHT

GEWESTELIJK NIEUWS
BURGEMEESTERS-

KATHOLIEKE JONGE MIDDENSTANDS-VEREENIGING.

Te Grathem en Maasniel.
Bij Kon. Besluit van 1 Maart werd benoemd tot burgemeester der gemeente
GRATHEM mr. H. M. A. J. Spuisers, met ingang van 15 Maart a.s.
15 Augustus 1907 werd mr. Hubert, Maria,
Antonius Joseph Spuisers te SITTARD geboren. Zijn gymnasiale studie deed hij te
Rolduc en legde op 16 Juni 1928 aldaar het
eind-examen Gymnasium B af, om daarop
aan de R. K. Universiteit te Nijmegen de studie in de Rechten te beginnen.
Op 9 November 1933 deed hij het doctoraal-examen in de Rechtsgeleerdheid en vestigde zich aanvankelijk als advocaat en procureur te Sittard.
De gemeente-administratie trok hem ech-

ter meer aan, hij legde er zich meer en meer
op toe en vond vanaf 1 Augustus 1935 gelegenheid zich practisch te bekwamen ter gemeente-secretarie te Beek", waax hij thans
werkzaam is
De gemeente Grathem vindt in mr. Spuisers een burgemeester, die in de gemeente-

Met groote voldoening mag geconstateerd
worden, dat aan den oproep van het Comité
voor buitenparochieele actie van zeer veel en
verscheidene zijden is gehoor gegeven. Tot
van de hoogste kerkelijke autoriteiten in ons
land kwamen bewijzen van instemming.
Daarnaast ook van leeken, die om redenen
van eerbied voor het priesterschap in het
algemeen dit diamanten priesterfeest niet
ongemerkt wilden laten voorbijgaan. Ook
aardige bijzonderheden doen zich voor. Zoo
schreef een pastoor op zijn ingezonden
kaartje: gedoopt door kapl. Wouters van
Sint Servaas. Het is trouwens opmerkelijk,
hoevelen, die reeds'jaren de stad Maastricht
verlaten hebben, bij deze gelegenheid met
groot genoegen meeleven met dit feest. Het
lijdt dan ook geen twijfel of de Maastrichtenaren van nu zullen dankbaar zijn voor
het geschenk, dat de HoogEerw. Heer Deken
aan zijn Heilige en tevens aan de stad van
zijn Heilige geeft in den vorm van een fonds,
dat de groote devoties van Maastricht meer
en meer zal helpen bekend maken en ze zullen dien dank toonen door zelf enkele steenen
aan te dragen. Zooals reeds gemeld werd, zullen geen lijstcollectes plaats hebben, maar
wordt uitsluitend gerekend op de vrijwillige
en spontane medewerking van allen, die iets
kunnen doen. Ook enkele organisaties gaven
en corps reeds het voorbeeld. Wellicht zullen
er nog meer volgen. Het adres van den Penningmeester is J. E. L. Haenecour, Reservekolonel, Groote Looiersstraat 24, Maastricht

administratie terdege thuis is.
Ook op het openbaar terrein is mr. Spuisers in Sittard en omgeving geen onbekende
Van de Afdeeling ..Sittard" van de R. K.
Staatspartij is hij de ijverige secretaris, tevens voorzitter van de Propagandaclub. welke met veel succes onder zijn leiding en stuwkracht werkt.
In het Kringbestuur van den Statenkieskring ..Sittard" is hij een der afgevaardigden
der Afdeeling ..Sittard" der R. K. Staatspartij en zag zich ook in dit Kringbestuur tot
secretaris aangewezen.
In meerdere kiesvereenigingen en op vergaderingen van andere organisaties vervulde (Postrekening nr.
hij spreekbeurten, o.a. over „Staatkundige geschiedenis" en De wetgevende macht", welke getuigden van degelijke studie en kennis
van zaken.
De gemeente Grathem zal in mr. Spuisers
zich
vinden een bekwaam burgemeester, dietaak,
zal geven met groote ambitie aan de
die hem wacht en waarbij zijn prettige en
gemoedelijke omgang hem spoedig de genegenheid der bevolkng zal doen wnnen.

12445).

—

Dhr. H. Bresser heeft vervolgens een uiteenzetting gegeven over principieele politiek,
waarin hij van de verschillende stelsels, van
liberalisme, socialisme, fascisme, en nationaal-socialisme een kenschetsing gaf.
Spreker benadrukte
de noodzakelijkheid

ingang

Bij K. B. van 1 Maart 1937 is met
van 15 Maart 1937 benoemd tot burgemeester
der gemeente Maasniel J. P. H. Joosten, met
toekenning van gelijktijdig eervol ontslag
als burgemeester der gemeente Wessem.
Voor burg. Joosten is deze benoeming
een beduidende promotie: immers, Maasniel
is bijna 3U maal zoo groot als Wessem.
De nieuwbenoemde werd op 1 Februar.'
1886 geboren, en is dus 51 jaar oud.
jaar
Als steenfabrikant woonde hij een
of zeven in Grathem, waarna hij met inburgemeester
ganj van 12 Februari 1925 tot
van Wessem werd benoemd. Vorige maand
non- kreeg de E. A. Heer Joosten voor de
tweede maal zijn herbenoeming als burgemeester van Wessem.
Burgemeester Joosten is een buitengewodoorzetter,
ne werkkracht, en taaie, kalme
burgemeesterzijn
van
jaren
die in de 12
schap te Wessem voor deze gemeente veel
goeds heeft gedaan.
Vooral ging zijn zorg 't naar de belangen van den landbouw en veeteelt, waarmee
het allergrootste deel der inwoners van
n zich bezig houdt.
Maar daarnaast had hij een warm meevoelepd hart voor de werkloozen en den
kleinen man, voor wier belangen hij zich
veel offers getroostte.
In de laatste jaren legde hij zich bovendien speciaal toe op een betere verzorging
van het wegennet in zijn gemeente: de
nieuwe weg van Wessem naar Thom is een
geed bewijs van die zorg.
geleden
Burg. Joosten bracht nog kort
onderhandelingen met het Rijk over grondverkoop van de gemeente tot een goed einde: 15 H.A. grond werd aan het Rijk overgedaan om, in verband, met de Maasverlegging de voorhaven van het Juliana-kanaal te kunnen doen verruimen.
Alle werkloozen der gemeente Wessem zijn
bij de reeds aangevangen werkzaamheden
aan het werk gesteld.
Maasniel krijgt in dhr. Joosten een f linken, werkzamen en beleidvollen en kundigen

—

De Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging hield Maandagmiddag
in het Christoffelhuis een door de afdeelingsafgevaardigden goed bezochte jaarvergadering. Blijk van belangstelling gaven o.m. zeer
vertegenvele adviseurs van afdeelingen.
woordigers van De Jonge Werkman en van
het Hoofdbestuur van den R. K. Limb. Middenstand.
Dhr. Jeuken uit Venray. bondsvoorzitter,
leidde de bijeenkomst in met een welkom tot
allen en met een speciaal woord van erkentelijkheid aan bondsadviseur Wolfs en het
adviseerend bestuurslid dhr. C. Peters, Roermond, voor den velen steun, dien ze voor den
jongen bond hebben over gehad. De voorzitter gaf voorts nog een korte uiteenzetting
over het doel van den Kath. Jongen Middenstandsbond.
Jaarverslagen.
Dhr. F. Ververgaert, Tegelen, bracht verslag uit over het jaar 1936;
het aantal afdeelingen veranderde: er kwamen er méér bij dan er af gingen. Ook het
ledental nam toe, nl. van 378 tot 501.
Aan de propaganda voor de aansluiting aan
den bond is levendige propaganda gemaakt:
vooral de maand September werd voor een
speciale actie op dit terrein benut. Het jaarverslag wijst
nog eens met nadruk op de
groote wenschelijkheid om ook in de toekomst een intense propaganda t e blijven
voeren.
In verband met den flinken groei van den
bond bracht ook het jaarverslag hartelijk
dar.k aan bondsadviseur Wolfs alsmede aan
dhr. Peters, voor het vele goede, dat ze voor
den bond en zijn uitbreiding deden. Het jaarverslag gaf voorts een aantrekkelijk overzicht van hetgeen aan bondsactie op verschillend gebied was gedaan, terwijl daarnaast
ook het leven in de afdeelingen overzichtelijk
werd behandeld.
Het financieel verslag vermeldt, dat de inkomsten bedroegen f 893.65.~-, de uitgaven
f 880,62.—, een batig saldo dus van f 13.03. De
begrooting sluit in ontvangsten op een bedrag
vah ruim f 1000.—, waarbij een ruim bedrag
voor propaganda is uitgetrokken.
De verschillende bescheiden werden door de

ROERMOND.

vergadering goedgekeurd.

>,c ;$c

voor Katholieken tot

het voeren van een

principieele politiek, waarin eenheid ligt tusschen principe en dadenleven. Dit moet ook
doorgevoerd worden ten opzichte van onze
politieke houding; spreker wekte in het slot

den, excursies,

enz. van

ffli.

-T~^llipy
"^

z.g. „groote middenstandsvereenigingen.
Het Hoofdbestuur gaf alreeds een schema

van kring-ir.deelmg: bij de stemming' werd
het voorstel aanvaard met 12 tegen 6 stemmen: net Hoofdbestuur zal de zaak thans
nader uitwerken.
Een voorstel-Kerkrade om de bondscontributie te verlagen van f I,— op 50 et. werd
van de zijde van het bo.idsbestuur afgewezen; de bondscontributie was toch. al vrij
laag, en men mag de algemeene actie van den
bond niet gaan verzwakken.
Bestuursverkiezi_g.
De aftredende bestuursleden, dhrn. F. Nies, Weert en F. Ververgaert, Tegelen, werden bij enkele candidaatstelling herkozen. In
de vacature-L.
Eyck werd benoemd dhr. M. de Bats, Maastricht, met 16 tegen 13 stemmen op dhr.
Ploem, Kerkrade.
Aalmoezenier Wolfs heeft vervolgens een

—

'4$-

"WAARa O R

Jaarvergadering in het Land-

bouwhuis.

]%eem duf run
mij

aaff

_>/.K ben pas 19 jaar. maa:

als ik schoenen koop, wee'
ik precies, wat ik hebben
moet. Dat heb ik te danken
aan het interessante boekje
van TIMTUR. dat bij de
winkeliers en aan de fabriek
te Waalwijk gratis verkrijgbaar is. Daarin lees je, hoe
je een schoen moet beoordeelen en buitendienkun je
met een éénige prijsvraag

f 250.— verdienen.
Neem dat van mij aan: Wie
prijs stelt op goed schoeisel,
koopt:

Dinsdagmiddag hebben de Jonge

Boeren

van den kring ROERMOND in het Landbouwhuis een drukbezochte vergadering ge-

houden.
Bij de opening richtte de voorzitter, dhr.
P. v. Herten, een bijzonder woord van welkom tot den Z. E. Heer Kengen, Kringadv.seur, den Kringvoorzitter, dhr. Joosten. Rector Wevers en dhr. Dings, van wie ook in het
afgeloopen jaar weer veel steun werd ondervonden.
Spreker wees er vervolgens op, dat 1936
voor den Kring Roermond een gunstig jaar
was geweest. Een krachtige actie werd gevoerd en er is veel werk verzet. Hij memoreerde o.a. den geslaagden Socialen Studiedag en de drukbezochte Kringtentoonstelling
en bracht ten slotte dank aan alle leden
voor hetgeen zij in het afgeloopen jaar hebben gepresteerd.
Uit naam van de vergadering bracht de
voorzitter hartelijke felicitaties over aan
dhr. Dings, in verband met diens benoeming
tot adjunct-secretaris en penningmeester van

den L.L.T.B.
t_Aan de

(applaus).

orde

kwam vervolgens

een voor-

LIMB. BOND VAN IJSFABRIKANTEN

GEEN ZOMERPROEVEN

richt, en een weinig rust in dezen nuttig zal
zijn. De vergadering ging met dit voorstel

wa-

ren

(Recl.-adv. no. 8402)

aceoord.
De secretaris, dhr. Jochems. bracht hierna
een kort, maar goed-verzorgd jaarverslag uit,

men; Jochems,
Vlodrop

__K^_______E^ j^g

-<fp&s

Als Kring-secretaris werd bij acclamatie
herbenoemd dhr. Jochems. Maasbracht. Na
herhaalde stemnrng werd tot voorzitter gekozen dhr. P. v. d. Beek, Vlodrop. De nieuwe
Kringvoorzitter dankte in hartelijke bewoordingen.

Achtereenvolgens hebben dan nog gesproken .Rector Wevers Adviseur Kengen en
dhrn Dings en Joosten. Zij allen richtten
dankwoorden tot het; scheidend bestuur en
riepen de nieuwe bestuursleden een hartelijk
tevens
welkom toe. Rector Wevers raakte waarbij
nog meerdere interne kwesties aan

hij o.m. de hulpactie voor de Kleine Boeren
de bestuursleden aanbeval, terwijl dhr.
bij
hij
zijn
toespraak gehouden, waarin
waardeesymphatle en de
ring uitsprak over de goede samenwerking D'-ngs dankte voor de vele
bij
zijn
ziekte.
gebeden
vee
prettige
voortvarendheid,
en
waarvan deze
Sluiting volgde dan op dc gebruike'ijke
jonge bond blijk geef. Bovendien constateerwijze.
genoegen,
hij
met
de
dat ook in de verschillende afdeelingen een opgewekt vereenigingsleven heerschte. De bor.dsadviseur besprak

STIER AANGEVALLEN

het een en ander, dat de bond aan actie
DOOR EEN
op program heeft, en beval de lezing van het
Naar we
bondsorgaan ten zeerste aan.
GRUBBENVORST. 2 Maart.
Bij de rondvraag werden nog verschillende vernemen, maakt het de landbouwerszoon
aangelegenheden van meer internen aard be- V. die Maandagmiddag in den stal door een
sproken.
woedenden stier werd aangevallen naar omNamens de organisatie De Jonge Werkman standigheden goed Naast eeirge inwendige
heeft dhr. Ensink een kort woord gesproken kneuzingen heeft hij beide beenen gebroken.
van waardeering voor het werk der K. J. M. Hij wordt in het ziekenhuis te Venlo verV., dat parallel loopt met dat van de Jonge pleegd.
Werkman.
In hel slotwoord sprak dan de bondsvoorzitter mog een opwekkend woord, speciaal over
de voortzetting van propaganda, waarna sluiting der bijeenkomst volgde.
nog

"

Raadsvergadering.

Maasbracht en v. d. Beek.

—

Roermond.

JAMBOREE-BROCHURE.

A.s. Zaterdag 6 Maart zal door de plaatseafdeeling der Nederl. Padvinders (Prins
lijke
dat zonder meer werd goedgekeurd onder
Bernnardhorde)
en de groepen der Kath.
dankzegging van den voorzitter.
hier
te stede, de jamboree-broRekei,
ng en Verantwoording 1936 bleek Verkenners
De
plechtige wijze worden
eenigszins
chure op
te sluiten met een batig' saldo van f 252.20
Mgr. dr. G. LemZ.H.Exc.
aangeboden
aan
Voor 1937 zullen in ne comptabiliteits-comBisschop van Roermond en aan den
mens.
zitting
afdeelingen
Herten
missie
hebben de
Ed.Achtb. Heer Burgemeester, mr. P. ReyHaelen en Maasbracht.
muziek in opAan de orde kwam dan het verslag van de mer. Zoo mogelijk zal met getrokken;
aftocht door de stad worden
marsch half acht vanaf het Munsterplein.
KRINGTENTOONSTELLING.
Volgens de voorloopige Rekenng en VerGELOOF EN WETENSCHAP.
antwoording is er een batig saldo van
verslag
f 461.55. Dhr. v. Herten bracht
uit
A.s. Dinsdag 9 Maart, 's avonds half nevan de commissie van onderzoek, in welk gen in het Christoffelhuis, zal drs. Michels,
vers'ag meerdere uitgave-posten te hoog wadocent aan de R.K. Leergangen te Tilburg
ren bevonden. De commissie heeft het dan en
Roermond, een lezing houden over „Vonook betreurd, dat de betalingen reeds waren del".
gesch'ed, waardoor er verder niets meer aan
te veranderen viel.
R.K. HANDELS-. KANTOOR- EN
Hierna ontstond een discussie, welke een
WINKELBEDIENDEN.
vrij scherpe critiek inhield op het financieel
De afd. Roermond van bovengenoemde orbeleid van de Tentoonstelling.
atie hield Dinsdagavond onder voorzitDe voorzitter gaf toe. dat er veel gehaperd
ip.p van dhr Linssen in het Christcfleiding
had aan de
van de Tentoonstelling,
maar achtte het toch in 't belang van de or- fe'huis een slechts matig bezochte jaarvergadering.
ganisatie niet meer over deze kwestie te praWegens bedanken van den secretaris.'dhr.
ten. Aan bede zijden is schuld geweest,
spreker wilde niet uitmaken aan weke zijde Verstegen, waren notulen en jaarverslag
de grootste schuld lag. Hij sloot hierna het niet aanwezig, zoodat behandeling hiervan
moest worden aangehouden.
debat over de Tentoonstelling.
Het financieel verslag van den penningBij zijn aftreden sprak dhr. v. Herten een meester, dhr. de Klerk, sloot met een batig
hartelijk woord van dank tot Rector Wevers,
saldo van ongeveer f 30.—.
dhrn. Dings en Joosten, Adviseur Kengen en
In de vacature-Verstegen werd gekozen
tot allen die hem tot steun zijn geweest in dhr. B. Kroeze, die tevens belast werd met
zijn functie van kringvoorzitter. Speciaal bede functie van secretaris. Dhr. Linssen, die
trok spreker in dit dankwoord zijn mede-le- tot nu toe waam. voorzitter was, werd thans
den van het Kringbestuur. wier verdiensten definitief als zoodanig benoemd.
hij in het kort schetste.
Voor het bondsbestuur werden candidaat
Hierna vond de verkiezing plaats van het gesteld de aftredende leden, n.l. dhrn. A.
Boersma.
A. de Graaft. Adam, B.
NIEUWE KRINGBESTUUR. Berendse, Adam:
Utrecht;. H. A. Diekstra, GroninBij de eerste stemming werden als be- gen; A. de Graaff, Hengelo, terwijl als gestuursleden gekozen dhrn. Dings, Hom; Gee- salarieerd bondsbestuurder werd gecandilen, Heel; Slangen, Roosteren; Smeets, Swal- deerd dhr. de Wit.

Geldleening van £

200.000 aangegaan

In de Raadsvergadering' van Dinsdagavond
heeft dhr. R. Beltjens, na zijn beëediging als
lid van den Raad, dit bestuurlichaam weer
voltallig gemaakt. De voorzitter, burgemeester mr. P. J. Reymer, wtnschte het nieuwe
Raadslid geluk bij zijn intrede in den Raad.
Benoemingen.
In verband met het overlijden van dhr. Tops moesten enkele raadscommissies opnieuw worden samengesteld.
De Raad voldeed aan die uitnoodiging door
tot voorzitter der commissie voor het Armwezen te benoemen weth. J. Linssen, tot lid
der slachthuis-commissie dhr. R. Beltjens,
tot lid der commissie voor onderwijsaangelegenheden dhr. J. Turlicgs, tot lid der commissie voor landbouwbelangen dhr. R. Beltjens. Tot gedelegeerd lid in het bestuur der
Huishoud- en Industrieschool werd, conform
voorstel van B. en W.. met algemeene stemmen benoemd mr. R. Höppener.
Tot leden der commissie tot wering van
schoolverzuim werden herbenoemd dhrn. J.
J. H. Leenarts. G. A Damen, broeder Alfridus
(H J.
P. Janssen», C. H. H. Schmitz en L.

—

H. Puts (secretaris).
Goedgekeurd werden de voorgestelde toekenningen van voorschotten op de vergoedingen ex art. 101 L. O. wet voor 1937 aan de
besturen der bijzondere lagere scholen.
Op voorstel van dhr. Breukers verklaarde
de Raad zich met 10-7 stemmen onbevoegd
om een beslissing te nemen inzake verzoek om
toekenning van kindertoeslag ten behoeve
van een pleegkind van een ambtenaar bij dei-

Armenraad.
Bij de vaststelling van de reisverordenrng
stelde dhr. J. Breukers voor om ook de wethouders, met den burgemeester te plaatsen
voor wat betreft de vergoeding van reiskosten, in de lo klasse; de Raad ging hiermee
z.h.st. aceoord.
De wijzigingen van de verordening op de
brandweer (verlaging uurloonen, bezuiniging
uitgaven, enz.) werdwen door den Raad na
eenige discussie aanvaard; alleen dhr. Beckers was tegen.
Borgstellingsfonds Middenstand.
Voorstel
van B. en W. tot deelneming in het kapitaal
der stichting Borgstellingsfor.ds voor den
Middenstand in Midden-Limburg, naar den
grondslag van 10 cent per inwoner, benevens
gedurende 5 jaar, met ingang van 1 Juli 1936.
een jaarlijksche bijdrage van 2 cent per in-

—

woner.

De Raad besprak daarbij de kwestie, of deze
subsidies onvoorwaardelijk moeten worden
toegekend. Tenslotte werd besloten de gelden
beschikbaar te stellen, zoodra mededeeling is
ontvangen, dat de stichting in werking is getreden.

Aan het Comité voor ontwikkeling en ontR. K. Georg. Werkloozen werd
een jaarlijksch subsidie toegekend ten bedrage van de helft van hetgeen het comité in
het voorgaande jaar van derden aan subsidie
heeft ontvangen, echter tot een maximum
van f 150.—.
Geldleening.
B. en W. verzochten den
Raad goedkeuring voor een leening ad
f 200.000.— over 10 jaar ad 3 1/4 percent.
Dhr. Chr. Evers had bezwaar, dat thams ineens de jaarlijksche begrooting met f 18.000
spanning van

—

meer aflossing wordt belast. Burgemeester mr. P. J. Reymer betoogde uitvoerig, dat
het voorstel van B en W.. in het kader ook
van een gezonde financieele politiek uit economisch oogpunt voor de gemeente van groot
voordeel is, mede met het oog op de zoozeer
gewenschte saneering
van de kosten voor
Maatschappelijk Hulpbetoon, waarover Ged.
Staten terzake de begrooting 1937 dringende
verlangens te kennen gaven: de financiering
van Maatsch. Hulpbetoon moet toch in ieder
geval in orde gebracht worden.
Het voorstel van B. en W. werd ten slotte
alleen met dhr. Chr. Evers tegen, aangeno-

men.

—

Rondvraag.
Dhr, Pauli vraagt, hoe het
mogelijk is, dat bij de kermis Roerm. Weerd
de opbrengst der vermakelijkheidsbelasting'
en het politietoezicht aan Hom zijn overgedragen. De voorz. deelde op geestig-ironische
wijze mede, dat t.a.v.
de Roermondsche
Weerd overleg is gepleegd
met Hom, en
dat de bepalingen o.m.
inzake café-sluiting, danverg. van Hora door B. en W.
voor Roerm. Weerd van toepassing zijn verklaard en dat de opbrengst der vermakelijkheids-belasting tusschen Roermond en Hom
verdeeld werd.
Dhr. Pauli kon zich niet met dit overleg
vereenigen en sprak over de rechten van
Roermond en over het niet rechthebbendoptrede van de Hornsche politie bij cafésluiting op Roermondsch grondgebied. Dhr.
Breukers wees erop. dat het toch de bedoeling was geweest, om voor de Weerd
een
goede geest van samenwerking in dit gehucht te bevorderen. Als mocht blijken, dat
die samenwerking dit jaar niet bestendigd
kan worden, dan zal de Raad overwegen om
de kermis in de Roermondsche Wèerd af te

FISCUS-PERSONALIA

Met ingang van 8 dezer zijn verplaatst:
H. T. LIEVE, rijksklerk van het kantoor der
naar
invoerrechten en accijnzen te Maastricht
de inspectie der invoerrechten en accijnzen
te Amsterdam; B. F. J. Werps, rijksklerk van
de inspectie der directe belastingen te Valkenburg naar het kantoor der invoerrechten en
rijks-

schaffen.
Dhr. Pauli interpelleerde B. en W. over
den toestand van den weg naar Roer,
waarop weth. Ruyten in een zeer prettige,

accijnzen te Maastricht; Mej. A. Cahn,
inspectie der directe belastingen

geanimeerde discussie repliek gaf.
Dhr. Masolijn gaf. in zijn klacht

de

te Maastricht naar de inspectie der directe
belastingen te Valkenburg.
Met ingang van 1 April zijn verplaatst de
assistenten : G. van der Bijl van Boeholtz
naar Rotterdam; D. van der Heul van Venlo
(velddienst) naar Rotterdam; H. van Kley
Van Weert naar Rotterdam en M. F. de Vos
van Vlodrop (dorp) naar Sluis.

BELASTING-AMBTENAREN

Bij beschikking van den minister van Financiën is de Ontvanger der Directe Belastingen, enz. A. W. P. Ligtenberg verplaatst
van de inspectie der belastingen te Amsterdam naar de inspectie der invoerrechten en
accijnzen te KERKRADE en de ontvanger
der directe belastingen enz. A. C. den Duik
van de inspectie der invoerrechten en accijnzen te KERKRADE naar de inspectie dier
middelen te Leeuwarden.
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Burgemeester.

JONGE BOEREN KRING ROERMOND
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grootere afdeelingen.

In den loop der discussies waarschuwde de
bondsadviseur met klem tegen het gevaar,
dat de zelfstandigheid van afdeelingen zal
te loor gaan door te veel te leunen aan de

Aanbied'ng aan Bisschop en

vast te stellen, gezien het feit, dat de leden
in 1936 hiervoor reeds veel werk hebben ver-

mers

—

deed aan de afgevaardigden het voorstel om
over te gaan tot het vormen vam kringen in
deze provincie: zulks naar aanleiding van
wenschen, geuit op een 1.1. gehouden bestuursraad van den bond.
De voorzitter besprak de verschillende
voordcelen van kringvormi.:g speciaal voor de
kleine afdeelingen, die zóó zullen kunnen
mee-profiteeren van actie, ontwikkelingsavon-

MINDODEN-RD-LIMBURG
en

stel van het bestuur om in het komende jaar
voor den Kring Roermond

Een aantal fabrikanten van
Dinsdagnamiddag in vergadering bijeen
in hotel „De Kroon" te SITTARD om te komen tot het oprichten van een Limburgschen
Bond van IJs-fabrieken.
Het voornaamste doel is ook in de
ijs-fabricage tot ordening en saneering te
komen en prijsregelend op te treden.
De besprekingen hadden tot resultaat, dat
in principe besloten werd tot het oprichten
van een Limb. Bond. Een tiental fabrieken
traden reeds toe en wel uit Maastricht, uit
Venlo, Roermond, Sittard, Kerkrade, Vaals
en twee fabrieken te Heerlen en twee te
Schinnen.
In het voorloopig bestuur zagen zich benoemd dhrn. F. Heunders (Maastricht) als
voorz'tter; Maintz (Venlo) als secretaris, en
P. Gijsen (Sittard).
Ter samenstelling van de statuten en reglement en het beslechten van geschillen
werd een dagelijksch bestuur gekozen, bestaande uit dhrn. Heunders, Maintz en Ha-

zijn met aandacht gevolgd betoog op tot
konsekwent blijven en de Kaiholieke Staatspartij te steunen in eendracht en macht.
Het hoofdbestuur
Vorming van kringen.

van

j

SL^

Weet U wel, dat het tegenwoordig niet meer nodig
is, dat Uw haar er glansloos en onverzorgd uitziet?
Het komt er maar op aan, om de ouderwetse haarwasmethoden vaarwel te zeggen, Blondona voor
blond haar en Brunetta voor donker haar zijn beter
dan al wat U heeft gebruikt. Beide zijn vrij van
alkali, wat de witte neerslag op het haar voorkomt.
Hierdoor wordt elke nabehandeling overbodig en
droogt het haar verrassend snel. Alleen Blondona
bevat Kamilloflor, het middel voer het wassen
van blond haar, terwijl Brunetta Heguil bevat,
dat donker haar een prachtige diepe glans geeft.

DE

burgemeester, di al in Wessem heeft getoond met zijn ambtenaren, maax ook met
den Raad uitstekend te kunnen opschieten.

ruw-ijs

Lang gewenst-Gemakkelijk vervuld

Diocesane Jaarvergadering te Roermond
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—

FOTO GENOMEN TIJDENS HET UIT-

over

de verwaarloozing van de Roer e n haar
bedding, B. en W. in overweging om den
toestand ter plaatse te beoordeelen. De afbrokkeling van de oevers, tevergeefs tegengegaan met het storten van puin, veroorzaakt sterke vervuiling van de Roer. terwijl bij hoogwater op verschillende plaatsen
sterke slib en vuil-afzetting voorkomt. Dhr.
Masolijn gaf in overweging aan de overzijde van de Roer een goede beschoeiïng te
doen aanbrengen.
Weth. Ruyten betwijfelde, of de oplossing
van dhr. Masolijn t.a.v, de slib-afzetting
wel juist was. Het. College vanß. en W. en
de bouwcommissie hebben alle aandacht
voor deze kwestie; bovendien staat men
thans alreeds in contact met een waterbouwkundig bureau in Leiden om een afdoende oplossing ten deze te krijgen.
Na re- en dupliek werd deze interpellatie
gesloten, waarmee de vergadering eindigde.

LIMBURGER KOERIER VAN WOENSDAG 3 MAART
DE MAAS WEDEROM OP HOOGSTEN
STAND.
Tengevolge van de ingetreden lichte vorst
en de veranderde windrichting, had het w-a-ter in de Maas bij Roermond tegen den
avond zijn hoogsten stand bereikt.
Dinsdagmorgen acht uur, werd van uit
België reeds val gemeld.
Mousin meldde
reeds 10 c.M. val en Visé 6 c.M. val.
Borgharen meldde ook reeds 4 c.M. val,
toen te Roermond bij de sluis nog 19 c.M.
was werd waargenomen. De peilschaal te
Borgharen wees aan 44,72 en te Roermond
18.53 plus N.A.P.
Het water in de Roer bij Vlodrop en Roermond is sinds Maandagavond stationnair;
er wordt spoedige val verwacht. De val van
het water zal thans niet zoo vlug -verloopen,
daar de weilanden en landerijen rond de
Maas gelegen, allen te langen tijd zijn doors
drenkt van het water.

Herkenbosch.

—

Veeteelt.
Door de gezamenlijke stierhouderijen van Beesel, Reuver en Swalmen,
werd hier een vergadering gehouden, waarbij
besloten werd tot samensmelting der verschillende organisaties en nauwe samenwerLinne. king
op breede basis. De rijksveeteeltconsuZang vereeniging. — De Zangvereeniging lent Ir. Jacq. Timmermans, woonde de vergadering bij. In het belang der veefokkerij
Si. Cecilia hield haar algemeene vergade- is deze samenwerking
toe te juichen.
ring in haar lokaal bij dhr. Th. Smeets —
Haldermans.
De secretaris-penningmeester, dhr. H.
Reuver.
Smeets, bracht verslag uit over de 4 maanCoöperatie.
Coöp.
De
Verbruiksvereeniden welke de vereeniging sinds de herop..Ons Belang', hie'd haar druk bezochrichting bestaat. Er was een batig saldo in ging
te jaarvergadering in de zaal Peeters.
kas.
Aan het jaarverslag werd ontleend dat de
Aangenomen werd een voorstel van een
der leden om. teneinde zoo veel mogelijk omzet f 72504,82 bedroeg. Uitgekeerd werd
aan vaste korting 5% of f 3413.24. Netto
nieuwe leden te winnen, de eerste 2 maanoverschot bedroeg f 2812,67. Hiervan werden
den geen inleggeld te heffen.
de navolgende tütkeeringen gedaan: DiviDe rest van den avond werd in gezellig dend leden 2% f 1332,
Reservefonds f 300.
samenzijn doorgebracht.
Fonds Arbeidersbelangen f 439.38. ' Bevallingfonds f 300. Personeel 8% f 311.29, R.K.
Herten. W.V. Reuver en Beesel resp. f 60 en f 20,
Vincentiusvereeniging f 15. PriesterstudieJaarvergadering „De Werkman".
Znn- fonds f 15. Volkskrant f 10 en Jonge Wacht
ciaa j.l. na de Hoogmis hield de R. K. Coöp. f 10, totaal f 2812.67.
Verbruiksvereen „De Werkman" alhier haar
jaarlijksche algemeene vergadering in 't
Kessel.

—

—

Vereenigingsgebouw
In het openingswoord

deelde de voorzitter o.a. mede dat de Cd'ir>. vereeniging alhier sedert 20 jaar bestaat, en dat tevens
dit bestaan samenvalt met het 20-jarig bestaan van den R.K. Bond van Coöp. vereenigingen in Limburg.
Verder deelde de voorzitter mede dat in
deze 20 jaren in totaal den leden aan dividenden werd uitgekeerd F 31740, en dat
de omzet in het afgeloopen jaar f 1330 meer
bedraagt dan in 1935.
Aan het jaarverslag' van den secr.-penningmeester ontleenen we het volgende:
Het totaal aan inkomsten over 1936 bedroeg f 27331.51 en het totaal aan uitgaven
1 26355.41.
Aan bons werden door de leden ingeleverd f 22773.52. De uitkeering aan dividend
bedraagt 10 pet., waarmee de vergadering
zich volkomen kan vereenigen. De totale
winst bedroeg f 2336.98. waarvan uitgekeerd
werd f 2277.35. Van het restant werden
naast de reservefondsen f 10 gestort in het
priesterfonds, f 200 in het Arbeidersfonds.
terwijl f 20 werden afgedragen aan de commissie van Liefdewerken.
Het ledental bedroeg op 1 Januari 1937,
110 tegen 108 ep 1 Januari 1936.
Bij de bestuursverkiezing werden dhrn.
Curvers. lid van den R. v. Toezicht, Jac.
Diere en R. Metsemakers. bestuursleden, bij
acclamatie herkozen. In de vacature Koenen werd dhr. A. Bremmers, Ooi. gekozen.
Hierna was aan de orde het zeer belangrijke punt. uitbreiding Winkelgebouw.
De vergadering verkoos een nieuw winkelhuis boven uitbreiding van het bestaande.
Na de rondvraag sluiting.

Horn.

—

Deze
R.K. Bond voor Groote Gezinnen.
bond vergaderde dezer dagen in een druk
bezochte bijeenkomst. Het jaarverslag varden secretaris vermeldt, dat de afdeeling
107 leden en 7 donateurs telt. Tot leden der
controle-commissie over het financieel beheer worden aangewezen dhrn. Crompvoets
en Geelen. De Z.Eerw Heer Rector Wevers
hield vervolgens voor de ouders een mooiverzorgde toespraak over de opvoeding van
het kind Met een dankwoord van den voorzitter werd de bijeenkomst besloten.

—

Posterholt.

Consultatie-bureau.
Men verzoekt ons
te melden, dat het Consultatie-bureau resp.
van Dr. Meeuwissen en Dr. de Jong. in het

K J.V.-huis geopend is op 3 Maart vanaf
4' 2 uur nam. Dr. Meeuwissen en op 9 Maart
a.s. vanaf 2' 2 uur nam Dr. de Jong en zoo
vervolgens iederen Dinsdag en Woensdag
om de 14 dagen.

—

Uit-praak Vroedvrouwkwestie.
't Ambtenaren gerecht te Roermond heeft in het
geding tusschen Mej. M. B. Geerlings—Ummels. vroedvrouw te St. Odiliënberg en het
College van Burgemeester
en Wethouders
van Posterholt op 15 Februari j.l. uitspraak
in en het beroep van de vroedvrouw

voor het eene gedeelte ongegrond en
he* andere gedeelte niet ontvankelijk

klaard.

voor
ver-

—

Peeters-Burhenne; Peter

Johannes Hubertus van Bergen. ;:oon van Mathieu Jacobus
Gerardus van Berger.-Bruynen;
Hubertus
Jozef Johannes van Bergen, zoon van Ma-

thieu Jacobus Gerardus van

Bergen-Bruy-

nen.
Overleden: Hubertus Jozef Johannes van
Bergen, zoon van Mathieu Jacobus Gerardus van Bergen-Bruynen. oud 1 dag, wonende te Kessel; Peter Johannes Hubertus van
Bergen, zoon van Mathieu Jacobus Gerardus
van Bergen-Bruynen, oud 2 dagen, wonende
te Kessel.
Huwelijken: geene.
m

Thorn.
Jaarvergadering.

—

Zaterdagavond hield

dagen heeft de politie wederom ders dan een verbeterde uitgave hierwaarschuwing doen hooren tegen van. Met woorden als „postwissel" en
dh kettingbrieven-epidemie, die eenvou- „stortingsbewijs wil men de goed-ge-

Dezer

tijd circuleeren in
zoogenaamde kettingbrieven, die den schijn verwekken volstrekt eerlijk te zijn, hetgeen natuurlijk door de uitgevers ten volle beaamd wordt.
Op deze brieven vindt men aangegeven, dat men niet te doen heeft met
„kettingbrieven of sneeuwbalbiljetten".
Deze hebben immers aanleiding gegeven tot gerechtelijke vervolging van de

In den laatsten

uitgevers.
In werkelijkheid zijn het niets an-

Budel 13,

ke in verpleging genomen.
De offerblok der stille armen, geplaatst in
de kerk. bracht f 29 op. Er werd op deze
kas 7 maal een beroep om hulp gedaan,
waarmee totaal een uitgave van f 90— gemoeid was. Ten slotte verkreeg onze ouddorpsgenoot, de Z.Eerw. Heer H. Strick. professor aan het College der E.E. Paters van
den H Geest te Gemert, het woord en gaf
een leerrijke lezing over de toepassing der
liefde voor den evenmensen.

Venlo.

katholieken zijn, die zich met de politiek
niet bezig houden. Waaraan ligt dit? Velen durven niet voor hun overtuiging' uitkomen, omdat zij niet of niet goed georgaseerd zijn. Er zijn echter ook katholieken,
die denken, dat hun katholiek zijn alleen
voorschrijft de vervulling van hun godsdienstige plichten en zij zich met de politiek niet behoeven bezig te houden.
Vervolgens behandelde spr. op een duidelijke wijze de vraag of godsdienst iets met
politiek heeft uit te gaan. Volgens spr.
hangt dit af van de kwestie, waarmee de
politiek zich bezig houdt. Vooreerst noemt
spr. de zuiver wereldlijke belangen, waarmee alleen de staat iets te maken heeft.
Er zijn ook
zuiver geestelijke belangen,
waar alleen de Kerk zich mee bezig moet
houden. Daartusschen in staan de gemengde aangelegenheden, die tot beider gebied
behooren, zoowel tot het stoffelijke- als tot
het geestelijke. Met deze zaken moet zoowel
de Kerk als de Staat zich bezig houden en
hierin moeten zij samenwerken. Hieruit
blijkt dus duideli„ dat de principieele katholiek moet zorgen, dat hij in deze gemengde zaken medezeggingschap krijgt om
op deze wijze het welzijn van de Kerk te
helpen bevorderen.
Wanneer de katholieken zich terugtrekken uit de politiek, geven zij de regeeringsmacht in handen van de vijanden der
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Gastel 4. In acht
Schoot 8, Dorplein 6 enNicolaaspak
als vergezinnen werd een St.
rassing afgegeven, twee maal werd een zie-

de Harmonie St. Michaël haar jaarvergadering. Dhr. Dijkstra, voorzitter der harmonie,
opende deze vergadering met een prachtige
redevoering, waarin hij een terugblik wierp
op het jaar 1936, waaruit te constateeren
viel, dat - het muzikale peil gunstig is geweest, het financieele minder gunstig en
spoorde de leden aan om in 1937 de repetities trouw te blijven bijwonen. Daarna
bracht dhr J. Wassenberg een. prachtig vers'ag uit over 1936. dat met applaus beloond
werd. Uit het verslag van den penningmeester, dhr. D. Ex, bleek, dat er een klein batig
saldo was. De aftredende bestuursleden J.
v. d. Meulenhof. Jos. Geelen, J. Vossen, H.
Tonnaer en E. Geelen, werden herkozen en
als nieuw bestuurslid werd gekozen dhr. J.
van Acht. Dan werd er besloten om in 1937
een verloting te houden, alsook gingen er Kerk.
stemmen op om in 1938 bij gelegenheid van
De gevolgen hiervan zijn, dat de Kerk
het 75-jarig bestaan der harmonie een muweerloos wordt, de onzedelijkheid vrij spel
ziekweclstrijd te houden.
krijgt en de katholiek een staatsburger
wordt van den tweeden rang, die nooit tot
Nederweert. welstand zal geraken. Het is dus zuiver wel
Zesdaagsche schietwedstrijd.
Ook de begrepen eigen belang om een actief deel
vierde dag van den groeten zesdaagschen te nemen aan het politieke leven.
Vervolgens behandelde spr. de plicht van
schietwedstrijd van het vendel Dorp der
Burgerwacht Nederweert, trok een groote den katholiek om zijn Kerk te verdedigen,
deelname van de leden, terwijl de spanning wanneer zij wordt aangevallen. Welnu, de
om de prijzen door de behaalde punten eer Kerk wordt aangevallen, ook in ons land.
is toegenomen dan afgenomen. Het onder- Wanneer wij onze heiligste goederen, hulinge verschil tusschen de best geplaatsten welijk, opvoeding en huisgezin,
niet verin de drie klassen, is slechts gering. 14 en dedigen, is
dit
Wanneer
plichtsverzaking.
21 Maart a.s. zijn de twee laatste schietdawij niet strijden, wordt er in korten tijd
gen.
van een katholieke streek 'n heidensch gebied gemaakt. Wanneer wij ons uit de
Budel. politiek
terugtrekken, geven wij ons op geVerloting Sportclub B.S.V.
Zondag had nade of ongenade over aan de vijanden van
in het clublokaal van B S.V. de trekking Kerk en godsdienst, aldus spr.
plaats der door genoemde club gehouden loMeedoen uit godsdienstige gewetensplicht
terij. De vijf hoofdprijzen vielen op de volgende nummers : 1202 (salon-ameublement), moet het parool zijn van den principieelen
1617 (prachtige klok); 1179. 1085. 1422. In katholiek.
De katholiek heeft een machtig wapen,
totaal waren 46 prijzen verloot. Afha^nc
der grijzen moet geschieden voor 15 Maart zijn stembiljet. Het lot van den Staat ligt
a.s. in 't Clubhuis van B.S.V. (A. van Leeu- ir. handen van den kiezer. Daarom is de
wen).
goede uitoefening van zijn stemrecht voor
R.K. Turnclub „Vlug en Vrij".
Door den katholiek een dure plicht. Tot slot beZH. Exc. den bisschop van Den Bosch, is sprak spr. onze eenheid in de politiek, die
de WelEerw. heer Th. Brok. rector der pa- ligt ip de R. K. Staatspartij en spoorde de
rochie Dorplein. benoemd tot geestelijk adaanwezigen krachtig' aan deze eenheid niet
viseur der R.K. Turnclub „Vlug en Vrij" van te
verbreken.
Dorplein.

HOE HET WERKT EN WIE DE

een _;ettingbrievenzwendel is.
De commissaris van politie te Groningen waarschuwt, dat de voorspiegelingen, in deze brieven gedaan, schoone
schijn zijn en dat het onmogelijk is dat
ieder, die begint een kwartje te storten, daarvoor een grooter aantal kwartjes terug krijgt. Den laatsten tijd gaan
weer kettingbrieven rond onder het
motto „Gedeeltelijke Crisis Oplossing",
formulieren, verstrekt voor 10 cent per
stuk plus portokosten, welke als kettingbrieven gebruikt kunnen worden.
De commissaris van politie te Groningen herhaalt daartegen nogmaals
de reeds dikwijls geplaatste waarschuwing aan dezen zwendel niet mede te
werken, maar bij ontvangst van dergelijke brieven ze bij de politie te deponeeren of' ze in de kachel te gooien.
Een onzer medewerkers geeft hieronder een overzicht van het misleidend

—

DE PLICHT VAN DEN PKINCIPIEELEN KATHOLIEK IN DE POLITIEK.
Maandagavond sprak voor 'n zeer goed opgekomen publiek in de feestzaal Nationaal
de Z.Eerw. Pater Spoorenberg O.E.S.A voor
de R. K. Staatspartij, afd. Venlo met als
onderwerp: „De plicht van den principieein de politiek. Spr. begon zijn
Burgerlijke Stand.
Geboren: Franciscus len katholiek constateeren,
met
rede
t
dat er zeer veel
e
Joiianr.es Peeters zoon van Peter Hendrik

HET KETTINGBRIEFSYSTEEM

dig

Jaarvergadering Vincentiusvereeniging.

De Vincentiusvereeniging hield in het paroR.K. Werklieden-Vereeniging. — Onder chiehuis de vrij druk bezochte jaarvergadevoorziterschap van dhr. G. Thissen verga- ring. Dhr. Lunter, voorzitter, sprak zijn volderde de Werklieden-vereeniging. Uit het le tevredenheid uit over het verkregen sucverslag van den secretaris, dhr. Frans ces in 1936. Veel leed kon worden verzacht,
Schreurs stipten wij enkele posten aan. Ont- waarmede we de zelfheiliging tevens hebben
vangsten waren geweest f 325.93; uitgaven bevorderd. Vervolgens hield dhr. L. Zegers,
f 297.02. Winst f 28.91, waardoor het reservesecretaris, de geestelijke lezing om daarna
fonds gestegen was tot f 263.12. Hiervan zal als steeds, een keurig en duidelijk verslag
worden afgedragen f 10 aan Groene Kruis, uit te brengen.
f 5.— aan R.K. Voetbalclub, f 5.— aan TromHieraan ontleenen we het volgende: 17e
melkorps. Tot bestuursleden werden herko- jaarverslag;
de totale ontvangsten waren
zen dhrn. Frans Schreurs en Frans Thissen. f 1015.— (totaalbedrag van- jaarcollecten
Tot Commissie van Toezicht dhrn. W. Thein de kerken van Budel. Schoot en Dorplein,
wissen, Th. Heiligers en Jacob Schreurs.
14-daagsche collecten onder de leden ,donaBesloten werd om over te gaan tot oprich- teursgelden en opbrengst loterij). De uitgating van een agentschap van de Volksbank. ven bedroegen ruim f 1200.— Hierin zit voor
meer dan f 1000 etenswaren, kleeren, brandstoffen, etc. In 1936 had men toegang tot
Beesel. 31 gezinnen, dit is 6 meer dan in 1935, ver-

om den tuin leiden en aan het
geval een stempel van betrouwbaarheid
geven.
Beziet men het systeem oppervlakkig,
dan zou men tot de overtuiging komen,
dat men niet met misleiding te doen
heeft. Die is dan ook zeer listig gecamoufleerd en om deze redenen hebben
deze brieven reeds vele slachtoffers gevonden en zullen ze er nog meerdere
maken.
In het volgende zal het systeem nader
verklaard worden, met behulp van een
dergelijken brief.
Zooals er niets nieuws onder de zon
is, zoo zijn ook deze kettingbrieven niets
nieuws. Vele jaren geleden waren zij
reeds in omloop. In anderen vorm natuurlijk, ,doch op hetzelfde beginsel berustend. In den loop der jaren zijn zij
telkens opnieuw opgedoken, om weer
even plotseling te verdwijnen.
Hoe werkt nu een kettingbrief systeem?
Wie verdient iets en wie verliest? Waar
schuilt de misleiding?
We nemen, om dit alles te verklaren
een willekeurige persoon bij den kop,
dien we Janssen noemen.
Janssen ontvangt van een vriend, dien
we Pieters noemen, gratis een biljet, de
zg. kettingbrief, waarop onder meer, vijf
namen van personen voorkomen, genummerd van 1 t/m 5. Janssen wordt nu
uitgenoodigd om één kwartje te sturen
aan No. 1 van de lijst. We zullen dezen
persoon A noemen.
Doet Janssen dit, dan heeft hij, volgens
het biljet, kans, hiervoor terug te krijgen, de som van f 60.75.
Hier volgt natuurlijk al direct uit, dat
er andere personen moeten zijn, die het
loovigen

gelag zullen moeten betalen!
Het sturen van het kwartje moet
plaats hebben per postwissel, waarvoor
Janssen dus een stortingsbewijs ontvangt. Hiermede moet hij gaan naar een
adres, dat op het gratis biljet vermeld
staat. Hij ontvangt dan tegen inlevering
van stortingsbewijs en gratis biljet, 3
andere biljetten, ,die precies gelijkluidend zijn aan het ingeleverde biljet, met

dien verstande dat de ranglijst van de
5 personen, als volgt veranderd is.
1
No 1 A
No 2 B
No 3 C
No 4 D
No 5 Pieters
2
No 1 B
No 2 C
No 3 D
No 4 Pieters
No 5 Janssen.
1 is het biljet dat Janssen van zn
vriend Pieters heeft gekregen. Pieters
stond hier als No 5 op.
2 zijn de 3 biljetten die Janssen door
inlevering van het stortingsbewijs ontvangen heeft.
Persoon A is afgevoerd; B ls No 1 geworden; Pieters is No 4 geworden en
Janssen zelf heeft de vijfde plaats ingenomen.
Janssen heeft deze biljetten moeten
betalen en wel voor totaal 15 cent. Deze
15 cent komen ten goede aan de uitgevers, en dienen om de administratiekosten te bestrijden voor hun geniaal idee,
dat immers iedereen in staat stelt van
één kwartje, f 60.75 te maken!
Janssen moet nu, evenals zn vriend
Pieters, deze 3 biljetten, gratis uitdeelen
aan 3 vrienden of kennissen.
Deze 3 op hun beurt' moeten weer één
kwartje sturen aan No. 1 van de lijst. Dit
is nu niet meer A, doch B.
Het sturen van dit kwartje moet eveneens per post gaan, en de 3 vrienden van
Janssen ontvangen ieder" weer 3 nieuwe
biljetten, waarop hun naam als No 5
staat en alle andere namen een plaats op
de ranglijst gestegen zijn.
Dit kwartjes-sturen en biljetten-uitdeelen, gaat zoo door, en op zeker oogenblik is Janssen zelf als No 1 aangeland,
en nu krijgt hij zelf kwartjes toegestuurd.

TWEEDE BLAD

VERGADERING H. STEDE.
De afdseling Venlo van de H. Stede zal
hedenavond (Woensdag) om 'ialf acht in
het gebouw van da Pius aan de Maaskade
een propaganda-vergadering houden.
Deze vergadering, waarop een gewijd
spreker het woord zal voeren over den
Stillen Omgang te Amsterdam, heeft ten
doel zooveel mogelijk deelnemers te winnen voor den j aarlijkschen bedetocht,
welke dit jaar zal worden gehouden in
den nacht van Zaterdag 13 op Zondag
14 Maart a.s.

TECHNIEK EN AMBACHT.
De vereeniging. „Techniek en Ambacht"
zal op Vrijdag' a.s. in café Peters aan de
Gelderschepoort haar jaarvergadering
houden. Op deze bijeenkomst heeft de
jaarlijksche bestuursverkiezing plaats.
Periodiek treden af: G. Stikkelbroek, penningmeester, P. Gordebeke, commissaris,
P. Bors, commissaris. Verder: door bedanken de voorzitter L. Delsing en de
commissaris H. Heutz. Het bestuur stelt
de volgende candidaten: G. Stikkelbroek
en P. Gordebeke (beiden herkiesbaar),
E. Ter Wisscha, J. Munten en de voorzitter-vacature.
GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVEREENIGING ORANJE.
In de achterzaal van de Landskroon
Vieeschstraat heeft de gymnastiek- en
ahtletiekvereeniging „Oranje" hare algemeene jaarvergadering' gehouden onder
voorzitterschap van den heer J. P van
der Valk.
De voorzitter opende deze goed bezochte jaarvergadering met een hartelijk welkomstwoord, terwijl hij een vluchtigen
terugblik wierp over het afgeloopen vereenigingsjaar.
Tot leden van de kascommissie werden
benoemd mej. N. Verbaarschot en de
heeren H. Nachtsheim en H. du Buf.
De hierna volgende bestuursverkiezing
had tot resultaat, dat de aftredende voorzitter v. d. Valk, die stemming wenschte,
rn,et algemeene stemmen als zoodanig
werd herkozen.
De aftredende bestuursleden E. Receveur en E. Pleunis werden eveneens herbenoemd. Tot nieuwe leden in het bestuur werden gekozen de heeren Jac.
Meelkop en H. Backus.
Hierna vond een bespreking plaats betreffende de dit jaar te houden turnkringwedstrijden en de vaardigheidsproeven.
Bij gelegenheid van het 45-jarig bestaan zal een aparte uitvoering plaats

vinden. Dienaangaande werden verschillende voorstellen gedaan. Het bestuur zal
o.m. deelname aan het derde bondsfeest
te Luxemburg, 't houden van een terreinuitvoering alsmede de organisatie van
een lustrum-uitvoering in overwegingnemen.
FISCUS
Dhr. J. Bakker, commies ter inspectie
der invoerrechten en accijnzen alhier,
is met ingang van 1 April a.s. verplaatst
naar de inspectie der invoerrechten en
accijnzen te Winschoten.
LANDSTORMCORPS LIMBURGSCHE
JAGERS

Lezing

over

gasbescherming.

Donderdagavond organiseert de plaatselijke afdeeling van het Landstormcorps Limburgsche Jagers een bijeenkomst in de actherzaal van Hotel Suisse

Vieeschstraat.
Op dezen avond zal de le Luitenant
H. F. H. van Boekhout van het 2e Regiment Infanterie een interessante en
voor de burgerij vooral belangrijke lezing houden over gasbescherming.
Tot bijwoning van deze belangrijke
uiteenzetting van genoemden luitenant,
die als' gasofficier bij zijn regiment optreedt, zijn alle leden met hunne huisgenooten, alsmede verdere belangstellenden uitgenoodigd.
Deze avond zal o.m. ook worden bijgewoond door dhr. Merkus, uit Susteren,
secretaris der Gewestelijke Landstormcommissie, die een uiteenzetting omtrent den a.s. te houden propagandaavcnd zal geven.
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Hoeveel kwartjes Janssen zelf toegestuurd krijgt, leert een eenvoudige berekening van het aantalbiljetten dat in
omloop is met Janssen als No 1.
Er zijn n.1.:
3 biljetten met den naam Janssen als
No 5.
3x3=9 biljetten met den naam Janssen als No 4.
3x9=27 biljetten met den naam Janssen als No 3.
3x27=81 biljetten met den naam Janssen als No 2.
3x81=243 biljetten met den naam
Janssen als No 1.
Janssen ontvangt dus 243 kwartjes en
dit is f 60.75! m.a.w.: 243 personen hebben moeten bijdragen om Janssen f 60.75
te bezorgen. Zij hebben dit gedaan in de
hoop, ook eens als No 1 aan te landen
en dan van 243 andere personen een
kwartje te ontvangen.
Bij iedere verdere utdeeling wordt de
kring van kwartjes-betalers en kwartjesontvangers steeds grooter, doch het getal
der eersten is steeds 243 maal grooter
dan het getal der tweeden.
Dit alles geldt, indien „iederen" die een
gratis biljet ontvangt, zijn kwartje aan
No 1 stuurt en tevens de 3 nieuwe biljetten verder uitdeelt.
Men begrijpt echter wel, dat voor deze
uitdeeling zeer veel personen noodig
zijn. Willen bv. de 243 personen die aan
Janssen hun kwartje toestuurden, ook
eens allemaal 243 kwartjes krijgen, dan
zijn hiervoor
reeds noodig 243x243 =
59049 personen, en willen deze dat ook,
zoo moeten er ongeveer 14 millioen betalers zijn.
Het getal der gelukkigen is dus al bijzonder klein, terwijl het bovendien practisch onmogelijk is, om een dergelijke
menschenmassa voor het geval te interesseeren. Al deze personen moeten immers in volle vertrouwen hun kwartje
storten op naam van een hun onbekend
persoon. Zij moeten 3 personen vinden,
waarvan zij verwachten, dat deze hetzelfde zullen doen. Zij moeten zich met
hun stortingsbewijs begeven naar een
bepaald adres, dat als regel te veel moeite
is, ofwel zij moeten het bewijs per brief
sturen, met ingesloten postzegel voor terugzending. En ten slotte blijft het niet
bij één kwartje, doch loopt met administratie- en portokosten op tot ongeveer

4
blijven dus zonder resultaat.
Het voorstel van dhr. Osseman wordt niet
voldoende gesteund om het in stemming te
brengen. De tarieven van het gemeentelijk

cussies

Spierpijn?

electriciteitsbedrijf en de meterhuur zullen
dus in 1937 dezelfde blijven.
Bij de behandeling van de bedrijven deed
dhr Timmermans het voorsted om de huren
der gemeentewoningen in haar geheele linie
met 10 pet. te verlagen. Ook dit voorstel
vindt geen ondersteuning, zoodat het verworpen werd.
Dit waren wel de meest belangrijke punten, die op het, einde der begrooting nog behandeld werden. Het slot was toch, dat de
begrooting met algemeene stemmen werd
aangenomen, ook door de S.D.A.P.-fractie. De
'aatste echter onder voorbehoud van de punten, waarmede zij zich gedurende de behandeling niet had kunnen vereenigen.

Sloan's aanwenden! Niet wrijalleen maar betten. Dat
brengt onmiddellijk verlichting!
Sloan's zorgt voor nieuwe circulatie van frisch bloed door
de spierweefsels, waardoor de
pijn snel verdwijnt!
Prijs 80 et.

ven
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POLITIENIEUWS.
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Tegen een viertal
Baldadigheid.
jongens van 16—18 jaar werd door de poVtie

proces-verbaal opgemaakt wegeis het stukgooien van isolatoren in de Pastoor Stassenstraat.
Tegen den smid T.
Arbeidswet.
werd proces-verbaal opgemaakt wegens over-

—

van de arbeidswet.
Daar
Razzia onder honden.
er veel konijnen door honden gestolen zijn,
houdt de politie een ware razzia onder verdoodt pijn!
wilderde en losloopende honden. Reeds lang'
was pacht gemaakt» op een zeer kwaad exem——■■__■■_■—___--__i lIM-lini
p'aar. dat in De Boekend in een hol leefde.
(Recl.-adv. no. 8407)
Dinsdagmorgen ontving de politie bericht,
dat het dier zich in de Spoorstraat bevond en
zelfs c\e voorbijgangers lastig viel. Gewapend
MAN OP TROTTOIR AANGEREDEN
met een jachtgeweer ging de inspecteur van
Toen hij zn pijp stopte
politie er op af en schoot dc hond ter plaatse dood.
Een vrij ernstig verkeersongeluk had
Dinsdagavond omstreeks acht uur op
BURGERLIJK-E STAND.
den Tegelschenweg tegenover de garage
Aangiften van 19 tot en met 25 Febr.
van dhr. Relouw plaats. Zekere C. uit
Geboorten: M.J.F., dochter van F. A. J.
Tegelen, die in dronken toestand ver- Janssen-Janssen; H. E J.. dochter van F.H.
G.M.J.. dochter van H.
keerde, reed ter plaatse slingerend over Berden-Reiniers;
den weg en reed daarna met vrij groote Peulen-van Tulden: J.M.G. zoon van G.J.A.
vaart het trottoir op. Daar bootste hij Simons-van de Vinne.
Overlijden: J.H. Benders. man, oud 61 Jr.
tegen een lantaarpaal op, welke afknapte. Vlak daarachter stond de krantenbezorger V. zijn pijp te
stoppen.
Tegelen.
Zonder dat deze de kans had opzij te
springen, werd hij omver gereden.
Het slachtoffer werd het naastbij gelegen huis binnnegedragen, waar spoedig dr. van Rooij hem geneeskundige
Conversie geldleening.
hulp verleende. Bij onderzoek bleek, dat
hij inwendige kneuzingen had opgelooDe raad dezer gemeente kwam Dinsdagpen, welke echter, naar het zich in den avond om half acht ten raadhuize in openbeginne liet aanzien, niet van al te bare zitting bijeen ter behandeling van 'n
ernstigen aard, waren. Per auto werd korte agenda. Na de opening door den voorhij naar zijn woning vervoerd.
zitter, burgemeester mr. Pesch, werd het
De wagen van dhr. C. werd in beslag voorstel van B. en W. aan de orde gesteld
genomen, terwijl C.
in voorloopige omtrent conversie van geldleeningen.
hech-enis werd gesteld.
Dhr. Peters sprak zijn voldoening' uit over
het feit, dat de gemeente deze geldleeningen op een lager rentetype kan krijgen.
Daarna werd volgens het voorstel beslo-
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treding

Sloan's liniment
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RA DSVERGADERING.

Blerick.

Raadsvergadering.
De begrooting aangenomen.
Maandagmiddag vergaderde de raad van
de gemeeite Maasbree voor de laatste maal
om te trachten de begrooting voor 1937 in
een veilige haven te krijgen. Er waren nog
slechts enkele hoofdstukken te behandelen.
De kwestie: gemeentelijk electriciteitsbedrijf
vorderde echter zeer veel tijd. Dhr. Osseman
protesteerde tegen de geweldig hooge winst,
die door dit bedrijf gemaakt werd, nl. ruim
f 18.000.—. Hij noemde dit ultra-kapitalistisch. Hij was voor een redelijke winst, doch
kon niet toestaan, dat een instelling voor
het algemeen belang woekerwinsten maakte.
Hij stelde daarom voor de meterhuur met
f 0.20 te verlagen voor 1937.
Wethouder Terra toonde aan de hand van
staten aan, dat Blerick er met zijn meterhuur en tarieven nog niet zoo ongunstig

—

ten.

Vóórdat de raad overging tot de gunning
van den bouw van een watertoren (de geheele inschrijving publiceerden we reeds
Red.) werd in geheim comité
eerder.

—

overgegaan.

BURGERLIJKE STAND.

Geboren: Theodorus A. E. z. van S. T. Giesberts-Orval, Willemstraat 7; Theodora J.A.
d. van J. Vaessen-Peters, Koningstraat 15;
Christiaan H. L. z van L.M.A.H. StakenborgWillemsen, Spoorstraat 2.
Overleden: J.C Sloesen. vr., oud 3 mnd.,
Prins Hendrikstraat 27; H. Driessen, echtg.
van J. Willems, vr. 68 j., z.fo.. Hoogstr. 106;
C.M.H. Franssen, vr. 4 jaar, Veldstraat 57.

zijn.

In werkelijkheid rekent niemand op
243 kwartjes. Men is tevreden met honderd, en zelfs met twee stuks, daar dan
de onkosten tenminste gedekt zijn. Doch
dit leidt natuurlijk tot het verslappen
van de animo van vele deelnemers.
De lage winsten die op den duur gemaakt worden, het natuurlijke wantrouwen en de kosten, zijn de oorzaken van
het uiteindelijk uit de circulatie verdwijnen van deze kettingbrieven, om straks,
over enkele jaren, weer in een anderen
vorm op te duiken.
Indien men met minder dan 243 kwartjes tevreden is, zijn er natuurlijk niet
zooveel personen noodig, doch men bedenke wel, dat voor ieder kwartje, dat
verdiend wordt, er iemand moet zijn die
het verliest.
Dit laatste, dat zeer logisch klinkt
schijnt door sommige menschen niet begrepen te worden. Men hoort, zonder
blikken of blozen vertellen, dat niemand
bij de affaire verliest, indien iedereen
maar de brieven verder doorgeeft. Dit is
echter juist onmogelijk, vanwege het
groot aantal benoodigde personen, hetgeen in het voorgaande is uitgelegd.
Maar waar zit nu de eigenlijke misleiding? Uit het voorgaande kan dit niet direct afgeleid worden. Wel volgt hieruit
bedrag van
dat het voorgespiegelde
f60.75 nooit bereikt zal worden, en dat
een groot aantal personen hun centen
kwijt zijn geraakt.

Doch dit kan toch niet de bedoeling
zijn van de uitgevers, daar de opbrengst
van de administratiekosten waarschijnlijk niet de waarde van een dagloon vertegenwoordigt. De uitgevers moeten een
ander doel voor oogen gehad hebben en

—

Horst.

Vereeniging „Dc H. Stede".
De afdeeling Horst van bovengenoemde Noord-Limburgsche vereeniging, de zooals gemeld, zou
vergaderen op Vrijdag 5 Maart, heeft alsnog
moeten besluiten van datum te veranderen.
De propaganda-vergadering zal n.l. gehouden worden op Donderdag 4 Maart a.s. des
avonds half 8, in de zaal van het patronaat.
Als spreker zal optreden de algemeene voorzitter van de vereeniging'. de ZeerEerw. Pater Mattijssen. klooster „De Berkt", te Baarlo. De vergadering wordt opgeluisterd met
toepasselijke liederen, uitgevoerd door het
Horster Mannenkoor, onder leiding van directeur Knijpers te Venlo. Ook dames zijn
op deze vergadering zeer welkom. De kosten
voor deelname aan den .Stillen Omgang"
bedragen dit jaar voor de afdeeling Horst
f 3.80. contributie, programma etc. inbegrepen. Vanaf heden zijn kaarten verkrijgbaar
bij dhrn. G. Peeters, Hotel de Zwaan; W.
v. d. Beuken, Veemarkt en Jan Geurts te

voorstaat. Ook dhr. Hillen (Maasbree) zou
gaarne verlaging zien van de tarieven om
een grooter stroomverbruik, vooral voor electrisehe fornuizen, mogelijk te maken. Nagenoeg de geheele raad was van oordeel, dat
er inderdaad wel iets gedaan kon worden,
ofwel verlaging der tarieven, ofwel verlaging der meterhuur.
Dhr. van Borren merkte hierbij tevens nog
op, dat hij en tevens anderen, verleden jaar
voor verlaging der tarieven gestemd had op
voorwaarde, dat voor 1937 de meterhuur verlaagd zou worden.
B. en W. zijn echter van oordeel, dat het
onmogelijk is om de tarieven of de meterhuur te verlagen, daar de gemeente hierdoor
ongeveer f 5000.— minder zal ontvangen en
dit bedrag niet door een tegenpost op de begrooting gedekt kan worden. Deze lange dis- Meterik.

50 a 60 cent. Dit is voor het overgroote
deel van het publiek een vrij groote som
om te wagen.
Al deze redenen zijn oorzaak dat een
groot aantal biljetten, verscheurd en verbrand worden, ofwel voor altijd in een of
andere lade opgeborgen.
Daarmede is tevens de verdere uitdeeling stopgezet en de kans op winst voor
vele oud-kettingbriefbezitters, in voor
hen onzichtbaren rook vervlogen.
Begrijpelijk is het daarom, dat slechts
die personen iets zullen verdienen, die
heel in het begin bij de zaak betrokken

«.

AGENDA.
WOENSDAG 3 MAART, ledenvergadering
van de damesclub „Levenslust" in het Volks
huis. Aanvang 8,30 uur.

hier moeten we dan ook de kern in deze
zaak zoeken.
Niet de deelnemer gaat met de winst
strijken, doch de uitgever.
Om dit te begrijpen leze men het volgende eens aandachtig na.
Een groep van 5 personen organiseert
de zaak en zij spreken af de ontvangsten
te verdeelen. Zij laten biljetten met hun
namen drukken, eventueel helpers. Het
aantal hiervan is oncontroleerbaar. Stelt
U zich eens voor 100 stuks. De eerste uitdeeling zal vrij vlot verloopen en ook nog
de 4 of 5 daarop volgende uitdeelingen,
daar de zaak dan nog nieuw is. Eer nu
de niet-oprichters iets ontvangen, is het
■nieuwtje er al eenigszins af en de uitdeeling gaat al verslappen. Een berekening
leert dat de oprichters, inclusief de administratiekosten dan reeds een bedrag
van 3 a 4000 gld. ontvangen hebben. Er
moeten dan reeds ongeveer 12000 personen in de zaak betrokken zijn. Daar advertenties voor deze kettingbrieven door
geen enkel dagblad worden opgenomen
en reclame dus slechts in stilte kan gevoerd worden, zal een grootere groep dan
12000 moeilijk te bereiken en te interesseeren zijn. En wie belet nu dat de
oprichters meer dan 100 biljetten in omloop geven?
Op een andere in omloop zijnde brief
moet nog even de aandacht gevestigd
worden.
Dit is een brief, waarbij, inplaats van
kwartjes, met guldens gewerkt wordt.
Het aantal personen op de ranglijst bedraagt echter slechts drie.
Eén gulden kan dus slechts 3x3x3=
27 guldens opbrengen. Het voordeel is
echter een kleiner aantal benood'gde
personen, waartegenover weer een kleinere kans op verspreiding staat daar er
een bedrag van ongeveer fl. 1.30 mee gemoeid is.
Ook hier zijn het de uitgevers, die de
eerste en grootste bedragen innen.
Deze conclusie mag dan ook wel ge "
trokken worden:
1° De uitgevers gaan met het leeuwenaandeel strijken.
2° Een heel kleine groep, goed-geloovigen ontvangt iets, maar lang niet hetgeen voorgespiegeld is.
3" Een zeer groote groep betaalt en ziet
nooit meer een enkelen cent terug.
B.

LIMBURGER KOERIER VAN WOENSDAG 3 MAART

—

Maasbree.

lijksche algemeene vergadering. Nadat de
notulen der vorige vergadering waren vastgesteld, werd door den secretaris verslag
uitgebracht over l.et afgeloopen jaar, waarbij bleek, dat nog een voordeelig saldo van
ruim f 11.— over 1936 kon geboekt worden.
Hierna werden enkele aftredende bestuursleden, waaronder de voorzitter S Gommans
herkozen. Door het toetreden van eenige
leden, is het ledental thans gestegen tot 40.
Bij de rondvraag worden enkele voorstellen naar voren gebracht, zooals medewerking tot verkorting der kermis en oprichting van een avondschool, weke door het
bestuur in studie worden genomen.

communiqué, dat is uitgegeven over de zit- rechtelijk onderzoek op het slachtoffer nad
volgens zijn
ting van gisteravond van den grooten fas- bevonden, welke verwondingen

Zondag na de Hoogmis
Stille Omgang.
had een vergadering plaats om te komen
tot de oprichting eener afdeeling van de
(Recl.-adv. no. 8432).
Vereeniging ..Stille Omgang". Staande de
vergadering gaven zich 18 leden aan die a.s.
Zaterdagnacht de ..Stille Onnan»" zul'en
meemaken. Tot bestuursleden werden
niet dan na heel wat moeiten en zorgen, ons
zen dhr. J Thissen, A. Verdijk, H. Valckx heeft verlost van de architectuur van metseen Th. Derks.
laar en timmerman.
Er bestaat cok een Stedelijke MonumentenSevenum. commissie waarvan gezegd wordt, dat zij is
samengesteld uit kundige mannen vervuld
Ongeluk.
Bij het houthakken heeft L.
oo het. Kleef zich zoodanig' aan de hand van liefde voor de hun opgedragen taak.
Verder hebben wij het Geschied- en Oudverwond, dat hij ziéh ten spoedigste onder
heidkundig Genootschap, dat sir.ds, ik meen
geneeskundige behandeling moest stellen.
wel een zestigtal jaren wetenschappelijk werk

—

R.K. BOND VAN WERKMEESTERS

doet, dat in Nederland en daar buiten hooge
waardeering geniet.

Ook bestaat de gemeentelijke dienst van
Bouw en Woningtoezicht", die zeker ook
onze monumenten in zijn veelbeteekenenden
.ring betrekt.
verheugt Maastricht zich in tal van

Verder

en particulieren met

bekwame architecten
Sittard.
open oog voor het schoone van oud- en nieuw
Onder leiding van dhr. J. Klemjans Maastricht.
(Sittard) vergaderden Zaterdagavond in
Er is meer.
de bovenzaal Ober Bayern te Sittard de
Pet „uitbreidingsplan" in handen van 'n
leden van gemelden bond.
hoogst bekwaam leider, schijnt zoover geNa opening met gebed betreurde de vorderd te zijn, dat binnen niet te langen
voorzitter de slechte opkomst, hetgeen tijd, het geheel zal gereed zijn, terwijl invoor een groot gedeelte aan het ongun- tusschen reeds menig onderdeel .tot bevrestige weer te wijten is, maar spr. meen- digende oplossing geleid is.
de, dat juist door het vergaderbezoek de
Last not least, hebben wij den wethoupropaganda en de ontwikkeling van den
die speciaal beiast is met de verzorging
der
bond het beste gediend worden.
De controle-commissie bracht verslag onzer schcone kunst.
Neem ik al deze competentèn te zamen,
uit omtrent het nazien van de boeken
van den penningmeester, die in vol- dan mag de vraag gesteld, hoe het mogeiijk
maakte overeenstemming waren aan- is dat de Bonnefanten daar liggen in diep
getroffen. Onder dank werd den pen- verval en er erger aan toe zijn dan de verningmeester volledige décharge verleend. laten weeskinderen, die er destijds zoo liefbehuizing vonden.
Dhr. Hanssen hied een inleiding over derijke van
Wie
de Bonnefanten spreekt, denkt
de beschrijving in de meetkunde, die
door de leden met de grootste aandacht van zelf aan de omgeving, een onberoerd
gevolgd werd en veel leerzame stof bood. deel van hetgeen Maastricht stempelt tot
Dhr. Lenssen voerde naar aanleiding de "oudste, en in zijn genre, de scho
van dit punt ook nog het woord, zoo- stad van Nederland.
Het achterliggende plein, waar dc Jeker.
dat alles bijeen deze avond het bezoek
de oude molen, het museum, de o
dubbel waard was.
huis, meerdere oude gev
De voorzitter bracht dank aan beide
sprekers, hoopte, voor
de volgende geheel vormen zooals men zelden, waar
vergadering, welke op Zaterdag 20 Maart ook, zal aantreffen.
Eh dat alles ligt te kwijnen en te sterven,
's avonds 8 uur gehouden wordt
en
waarin wederom een voor de leden nut- niet ver van het volle leven, waar wij aantig onderwerp- zal worden ingeleid, op dacht seven aan nieuwe stadsgedeelten
aller opkomst en medewerking, zoodat later zullen spreken ten gunste van het
de krirfg Sittard in zijn pogen en huidige geslacht, dat echter ook den plicht
ijveren, om de leden meer ontwikkeling heeft de steenen getuigen van een groot
bij te brengen op godsdienstig en cul- verieden te bewaren.
tureel en sociaal-economisch gebied, moIk lever geen critiek; integendeel ik waarge slagen.
deer wat gedaan wordt, doch ik wil waarMet een dankwoord aan allen ging de schuwen voer een onherstelbare fout
die
vergadering op de gebruikelijke wijze men bezig is te maken door niets te doen.
uiteen.
oge al de genoemden, zirii ontfermen
de Bonnefanten. alias ..Les Bons EnKring

die om bescherming roepen.

Zuid-Limburg

Reymerstock.

RAAD VAN MAASTRICHT

instellingen.
Eervol ontslag werd verleend aan den
heer E.C.A. van den Boom. die sedert 1 Januari leeraar in de Fransche taal aan die
school geweest is. Hem werd dank gebracht
voor de vele diensten, welke hij aan het onderwijs bewezen heeft
Er werd nogal uitvoerig gesproken over
de verhouding tusschen het B.A. en bet College van B. en W. Het B.A. heeft een commissie belast met het ontwerpen van plannen en het kiezen van een terrein. De raad
dringt op bespoediging aan. doch afgezien
van de opmerking, dat de raad, die vele jaren over de zaak deed, thans ook wel enkele maanden aan het B.A. kan gunnen,
wordt het vermoeden gewekt, dat men bij
de bepaling van het terrein, den Gemeenteraad wil uitsluiten en alles alleen wil bedisselen met het College van Gedeputeerde
Staten. Naar het oordeel van de diverse
fracties zou een dergelijke handelwijze te
ver gaan en het verzet van den Gemeenteraad moeten opwekken. Men kwam echter
niet tot een bepaald besluit, wat ook hieraan
viel toe te schrijven, dat de zaak bij de
rondvraag pas ter sprake was gekomen.

De Bonnefanten.
Ook dit merkwaardige gebouw roept om
bescherming.

Men schrijft

—

Belangrijke lezing ir. Timmermans.
had m de oude kerk alhier 'n
druk bezochte vergadering plaats, georganiseerd door de R.K. Jonge Boeren en '.vaar
als spreker optrad de Rijksveeteeltconsulent
ir. J Timmermans te Roermond, met als onderwerp „Plan van voeren in 1937".
Bij afwezigheid van den voorzitter, werd
de vergadering geopend door den geest, adviseur den Z.Eerw. Heer Pastoor die alen
een hartelijk welkom toeriep en in het bijzonder den spreker. Daarna was het woord
aan den spreker van dezen avond. Deze begon zijn voordracht met de voedering van
paarden, waarbij hij er speciaal op wees, hoe
het, in verband mot de werking der cellen,
niet aan te bevelen was de dieren voor
den arbeidstijd te vet te voeren. Proeven
van den laatsten tijd. genomen door Jespersen, Müntz en 'tenger, hebben uitgewezen, dat het heel goed mogelijk is om onze
landbouwpaarden enkel te voeden met suiker- of voederbieten, (resp. 20 en 40 kg.) en
daarbij tarwestroo.
Haverstroo is in dit
rantsoen niet goed met het oog op 't voorkomen van diarrhee. Ook waarschuwt spr.
ervoor, niet plotseling, maar geleidelijk op
dit rantsoen over te gaan en de paarden
niet vóór, maar na de voedering te laten
drinken. Vervolgens behandelde ir Timmermans de voeding der koeien, waarbij hij
bijzonder de aandacht vestigde op de waaroe(^ noo:i en kuiJvoer. Ten zeerste
V^n hij
raadde
de landbouwers aan voor den
vo-g'enden winter te willen zorgen, dat zij
oeschikken over een groote hoeveelheid
groenvoer, ingekuild of we] volgens de methode Virtanen, dus met zoutzuur, of wel
volgens de vereenvoudigde Völtz-methode
(11. Timmermans) met karnemelk of gezuurde ondermelk. Een apart woord wijdde
spr. aan de mergkool. Het voeren
van kwantums van 40 kg. per dag en per dier is verkeerd, daar melk en boter een verkeerde
smaak krijgen, 't vetgehalte gedrukt wordt
en bovendien het gevaar van ontstaan van
bloedwater mede van dit groote kwantum
het gevolg is. Men voere daarom van dit
product ten hoogste 18 kg. per dier. Wat
betreft het geven van krachtvoer, wees spr.
er nog op. hoe het in dezen tijd van duurte der granen economischer is het graanmeel te verkoopen en daarvoor in de plaats
te nemen het mengmeel van LandbouwbeVrijdagavond

De Gemeenteraad van Maastricht vergaderde Dinsdagavond. De heer P.G.H. Smeets
leeraar aan de Gem. H.B.S. en Gymnasium,
werd benoemd tot onderdirecteur aan die

ons:

Er loopen velerlei geruchten aangaande een
echt monument, van heel wat grootere historische en architectonische waarde dan het
veel besproken Pesthuis, n.l. de gewezen
„Bonnefantenkazerne" op de Ezelmarkt al-

hier.

Ofschoon geen vreemde in Maastricht,
meende ik goed te doen, nog eens mijn gebeugen ter plaatse op te frisschen en ben
met weemoed in het hart thuis gekomen
waar mij de Bonnefanten en wat er om en
aan hangt, niet loslieten.
Het gebouw zelf, in verwaarloosden toestand, roept om restauratie; deze zal van
zóó ingrijpenden aard moeten zijn, dat het
als van zelf spreekt, dat de gemeente in de
tegenwoordige omstandigheden, de kosten
niet zal kunnen dragen, zoodat zich hier een
object van beteekenis aandient bij de Rijks-

monumentencommissie.
Ik hoorde van bevoegden, dat deze gebouwen kunnen geacht worden mee van het
beste te zijn van wat ons in geheel het land
rest. De binnenplaats is o r geschonden, de
architectonische lijn van het geheel wekt bewondering. De kapel is in betrekkelijk goeden staat.
Het ligt niet in mijne bedoeling hier de
merkwaardig historie van het gebouw te
beschrijven; wel moge gezegd, dat deze een
grond te meer aangeeft om het architectonische te behoeden voor verder verval en het
geheel zoo mogelijk een nuttige bestemming
te geven.
Laten wij den moed hebben te getuigen voor
de waarheid, die ons voorhoudt, dat ofschoon
gelukkig veel bewaard is van onze oude stad.
er daar naast, jammerlijk veel is te loor ge-

—

De militaire dat hij vrijwel onmiddellijk is overleden.
ROME, 2 Maart. (A.N.P.).
Dr. Hulst uit Leiden legde verklaringen af
van het volk en de internatioonderwerp
van
de verwondingen, welke hij bij het gevormen
het
het
over
nale toestand

voorbereiding

Well.

De Mijnstreek

van een auto, toen deze op'den provincialen
weg van Echt naar Maasbracht tegen een
vrachtauto is gebotst, tengevolge waarvan een
der inzittenden van de luxe-auto, dhr. M.
Tops uit Roermond, zoodanig werd gewend,

raad.

Door het bestuur en leden
Concours.
der fanfare „Ccncordia" a'hier, is besloten
om in de 2e afdeeling deel te nemen aan
het concours te Parmingen (L.) op 2en Pinksterdag a.s.

—

De Roermondsche Rechtbank behandelde
Dinsdagmorgen de zaak tegen dm M. J.
Dings, die op 26 November bestuurder was

Besluiten van den Fascistischen

Wanssum.

—

Het ongeluk, waarbij dhr. Tops, Roermond
het leven liet.

ITALIAANSCH VOLK WORDT
MILITAIR VOORBEREID

..e

lang.

Ten slotte behandelde ir. Timmermans
nog de voeding der varkens Ook hierbij
kan men thans besparen door in plaats van
graanmeel aardappelen te voeren, die goedkoop zijn. Toch dient men er op te letter,
dat per dag en per dier nog 3:4 tot 1 kg',
graanmeel wordt toegevoegd. Wie over voldoende onderfelk beschikt, zal goed doen
aan de varkens per stuk 3 L. toe te dienen,
zulks in verband met de eiwitvoorziening.
Tot slot spoorde spr. allen aan voor 1937
het pian te maken de dieren zoo economisch
en toch zoo goed mogelijk te voeren. Verschillende vragen uit de vergadering werden door ir. Timmermans tot ieders tevredenheid beantwoord
Aan het slot. der bijeenkomst dankte de
Z.Eerw. Heer Pastoor den spreker voor zijn
leerrijke uiteenzetting. Tevens bracht hij
dank aan dhr. Sluysmans. iandbouwonderwijzer te Margraten voor zijn werk in
het
belang der jonge en oude boeren, speciaal
voor 't geven van den cursus in Veevoeding
en verpleging van het vee" welke cursus
zeer trouw bezocht werd en thans beëindigd
!S. Dhr. Sluysmans dankte den Z.Eerw. Hr.
Pastoor voor zijn waardeerende woorden
en tevens ir. Timmermans voor zijn belangrijke spreekbeurt.
Bijzonder werden door
hem nog woorden gericht tot de cursisten,
om deze op te wekken het geleerde in toepassing te brengen. Met gebed werd daarna
deze bijeenkomst gesloten.

cistischen raad.
Na een rapport van Mussolini te hebben
aangehoord over de militaire voorbereidingen
der natie, hechtte de groote raad goedkeuring
wordt
aan een resolutie, waarin de meening
vastgelegd, dat „iedere, zelfs verwijderde
eventualiteit van beperking der bewapeningvan nu af definitief is uitgesloten".
Besloten wordt:
1. Een plan ten uitvoer te leggen voor de
verdere ontwikkeling der gewapende macht

2. Voor den tijd van vijf jaren de functies
te verlengen, die toevertrouwd zijn aan het
commissariaat generaal voor de oorlogs-

fabricaties.
3. Alle actieve krachten der natie, tusschen 18 en 55 jaar, geheel te militairiseeren door periodiek oproepen van de mobiliseerbare lichting.
4. Een maximale autarchie tot stand te
brengen ten aanzien van de militaire behoeften, die zoo noodig moeten voorgaan
aan de civiele behoeften.
5. De Italiaansche technische wetenschap,
uit te noodigen mede te werken aan een
snelle verwerkelijking van deze autarchie,
teneinde weerstand te kunnen bieden aan
een eventueelen aanval van landen, die
rijk zijn aan geld en die grootere natuurlijke hulpbronnen bezitten.

SOLIDARITEIT MET
SPANJE
Na een redevoering van minister Ciano over
de grooden internationalen toestand hechtte
te raad goedkeuring aan de volgende resolutie: „De raad geeft uiting aan solidariteit
met het nationalistische Spanje, welks overwinning het' einde van iedere bolsjewistische stuiptrekking in het Westen en het begin van een nieuw machtig tijdperk zal berechtvaardigheid voor
teekenen van sociale
met het Italiaansche
volk,
dat
het Spaansche
volk verbonden is door eeuwenoude. banden
v_n taal. godsdienst en geschiedenis. Den minister van buitenlandsche zaken wordt opgedragen deze resolutie ter kennis te brengen
van Franco.

Catalaansche volksleger een feit
BARCELONA, 2 Maart. (HAVAS).

In de dagbladen wijst men op den omvang
gisteren hier gehouden défilé van
troepen, Zij schrijven, dat het aantfjl militairen, dat hieraan heeft deelgenomen, hon
derdduizend * heeft bedragen en voegen hier
aan toe: -Het geregelde Catalaansche volksleger is een voldongen feit".

van een

Partij van Gil Robles ontbonden
AVILA, 2 Maart (HAVAS).
Een speciale correspondent meldt: De Aceion Popuiar, de partij van Gil Robles, is gisteren ontbonden De militietroepen der partij
zullen in dienst blijven in het leger van Franco. De militie, die aan het front in de eerste
linie strijdt, zal onderworpen worden aan de
reglementen van krijgsverplichtingen krijgen

als de Guardia Civil.

Onvermengde margarine, en baken braadvet.
Groote gezinnen gedupeerd
Het R. K. Werklieden Verbond heeft het
nd telegram gezonden aan den minister
van Sociale Zaken.
„Bestuur R. K. Werkliedenverbond heeft

kennis genomen
van voorgenomen nieuwe regeling voor verstrekking onvermengde margarine en baken braadvet. Groote gezinnen worden hierdoor ernstig gedupeerd. Verzoeke uwe Excellentie dringend, naast verstrekking bak- en
braadvet, voor gezinnen met zes en meer gezinsleden voor onvermengde margarine de
bestaande regeling t e handhaven".
met groote teleurstelling

1

Nieuw kanaal

Naar de „Msb." verneemt zijn in Duitschland thans de plannen gereed voor een nieuw
kanaal van het Ruhrgebied naar de Duitsche
zeekust voor schepen tot 1500 ton toe.
gelukkig
Dit werk zal vermoedelijk
heel wat jaren in beslag nemen doch vormt
uiteraard een nieuwe bedreiging' voor het Ne-

—

—

derlandsche Rijnverkeer.

Bezwaren tegen 't versche cadetje
De drie nationale werknemerscentrales, N.
V. V., R. K. W. V en C N V hebben zich met
het volgende telegram gewend tot den minister van sociale zaken.
„Volgens berichten in de pers zou uwe Excellentie voornemens zijn een proef te nemen
met maatregelen tot het vervroegen van den
verkooptijd in den winkel van versch brood.
Gezien de omstandigheid dat daarmee geen
enkel algemeen belang gediend wordt, gezien
de bedrij f sontwrichtende gevolgen, welke de
overgroote meerderheid der bedrij fsgenooten
in het bakkersbedrij f hiervan vreest, gezien
de daaruit vrijwel zeker volgende noodzakelijkheid om het aanvangsuur in het bakkersbedrijf te vervroegen, doen het N V V, het C
N V en het R K W V een dringend beroep
op Uwe Excellentie om van het voornemen
af te zien."

RECHTSZAKEN
DOODELIJKE AANRIJDING ONDER
HELMOND.

D e Rechtbank behandelde Dinsdagmorgen
d<- zaak tegen den autobestuurder P. W.
Sm. tut Helmond, wegens het aanrijden
wielrijder op

den

kanaaldijk

naar

Aarle-Rixtel, zulks in den avond van 25
December van het vorig jaar.
Tengevolge van deze aanrijding werd de
wielrijder L. J., die met twee kameraden
naast zich op het rechtergedeelte van den
weg reed, doodelijk gewond.
Het 0.M., waargenomen door mr. P. Kleegaan.
ne,
in
de
vroeg een maand hechtenis met invooral
De Raad der Gemeente heeft
Pater Lemmens.
Missie-avond
Voor zijn trekking van het rijbewijs voor den tijd
taak
te
zijn
gegeven
blijk
laaste decennia
terugkeer naat de missie in Mei, zal de Welbegrijpen ten aanzien van historie en schoor.- Eerw. Pater Lemmens. Zondag a.s. (Half- van één jaar.
Mr. van Dijk, Eindhoven, pleitte vrijvasten) in d-1 oude kerk een film vertoonen.
heid.

.

—

. . ..

Hij stelde in de Schoonheidscommissie, die Een didkke

■-_

komst wordt

yerwacht.

spraak voor zijn cliënt.

stoom van de machine dwars over den weg
sloegen; tengevolge hiervan werd op 'trechtergedeelte van den weg, waarop de vrachtauto
reed, het uitzicht zoodanig belemmerd, dat
getuige den chauffeur aanried om te stoppen,
uit vrees voor ongelukken. De chauffeur heetf
inderdaad de vaart verminderd, maar op een
gegeven moment, juist toen de inzittenden
tot de ontdekking kwamen, dat de wagen aan
de linkerzijde van den weg zat, botste de auto
van dhr. D. tegen de vrachtauto aan. De
vrachtauto-chauffeur zoowel als getuige, hadden de auto plotseling voor hun wagen zien
opdoemen: een botsing was onvermijdelijk ge-

weest.

Dhr. M. A., directeur der Gewestelijke Tarwe-organisatie, Roermond, die met eenige dom gezuiverd en tot dm eeredienst van
waren God geheiligd werden. De Episandere heeren per auto van een begrafenis den
tel van dezen dag zou er oo zinspelen.
terugkeerde, en die getuige was geweest van
Jeremias moet zich op Gods bevel plaatde botsing, verklaarde, dat hij op ongeveer sen aan den ingang va n den Tempel van
200 M. afstand van de tram had gezien, dat Jerusalem tn aldus de tr.v.oekers toesprede rook en stoom het (voor getuige) linkergedeelte van den weg bedekten, maar dat direct naast de tram de weg „open" was: er
had zich een soort tunnel gevormd; hoe breed
deze zal kunnen geweest zijn, wist getuige niet
te zeggen. Het doorzicht door de tunnel was
onbelemmerd en liep tot ver voorbij de tram.
De autobestuurder, die pas een scherpen
draai in den weg had genomen, reed met
hoogstens 50 K.M. vaart, en liet den wagen bij
nadering van de tram uitloopen zoodat zijn
vaart ter hocgte van de tram zeker niet meer
dan 40 K.M. kan zijn geweest.
Toen de auto de tram passeerde, sloeg „de
doorgang" in den rook en stoom eensklaps
dicht, en direct daarna volgde de botsing; de
vrachtauto had hij heelemaal niet gezien.
Op desbetreffende vragen verklaarde getuige, dat hij geen gevaar had gezien voor het
inrijden van de z.g.n. tunnel, welke werd gevormd, doordat de rook met een boog.naar de
overzijde van den weg ging.
Verdachte D. verklaarde eveneens den doorgang langs de tram onbelemmerd voor zich te
hebben gehad. Het voor hem linker weggedeelte lag dicht met den rook van de tram;
toen hij de locomotief was gepasseerd, bemerkte hij enkele flarden rook voor zich; van
wat er daarna gebeurd is, herinnert hij zich
niets meer.
Hij had het gaspedaal al eenigen tijd losgelaten; de wagen stond na de botsing niet op
de rem.
De waarnemend Officier van Justitie was
eerst van plan om alsnog een bestuurder van
een achterop rijdende Belgische auto als getuige te dagvaarden over de rookkwestie, en
het al of niet gevaarlijke om toch door te

ken
„Hoort het woord des Heeren, geheel Juda
gij. die ingaat door deze poorten cm den
Heer te aanbieden! Dit zegt de Heer der
heerscharen, de God van Israël. Richt uwe
wegen en uwe gezindheid ten goede, en ik
zal bij u wenen in dit oord. Vertrouwt niet
op leugenwoorden, als men zegt: De tempel
de_ Heeren, de tempel des Heeren, de tempel des Heeren."
De profeet hekelt hier het vermetel vertrouwen op het Godshuis, alsof de Joden
onoverwinnelijk waren enkel door het feit,
dat zij aüeen het huis van den waren God
in hun midden hadden. Daar behoorde
ook
bij: de naleving van Gods wet; anders zou
God, die geen tempel van menschenhandsn
noodig heeft, zoowel stad als Tempel kunnen
straffen met totale verwoesting, gelijk later
ock geschied is.
„Want indien gij uwe wegen en uwe gezindheid ten goede richt, indien gij recht
oefent tusschen den man en zijnen naaste,
den vreemdeling en' den wees. en der weduwe geen onrecht aandoet
en geen onschuldig bloed vergiet in dit oord, en geen
vreemde goden achterna loopt, u zelven tot
onheil; zal Ik bij ulieden wonen in dit oord,
in het land, dat Ik aan uwe vaderen gegeven heb, van eeuwen her en voor eeuwig,
zegt de aimogende Heer."
Een lezing als deze oast in het geheel
niet op den „zaligen feestdag", der H.H,
Cosme.s en Damianus, waarvan de collecte
dezer Mis gewaagd; w-1 daarentegen zou zij
eer, gced figuur maken bii gelegenheid
eener
Kerkconsecratie. Het is dus niet onwaarschijnlijk, dat op den Donderdag vóór Halfvasten de wijding der Kerk van St. Cosmas
en Damianus te Rcme heeft plaats gehad.
I;i alle geval wordt de sterfdag
dezer Heiligen op heden niet herdacht.
Er is nog een andere opvatting omtrent
rijden.
den uitzonderlijken luister waarmede deze
De Rechtbank voelde echter niets voor aan- boetedag ter eere tleze populaire Heiligen is
omringd. Toen de groote
houden der zaak.
Vasten bego n op
Des middags vroeg mr. Kleene veroordeeling der. huidigen len Zondag, was de 4e Zondag
juist Half-Vasten. Dat was een
van verdachte tot een maand hechtenis met .Laetare"
intrekking van het rijbewijs gedurende een pauze in het gestrenge boetetijdperk, een
ming.
jaar. Zelfs al is het waar, wat de getuigen verad
Later werden er nog vier dagen aan de
langs
thans verklaren omtrent het doorzicht
Vasten toegevoegd en begjn de boefetijd op
de tram via de z.g.n rook-tunnel, dan nog Woensdag' vóór
den eersten Zondag, z.g
volgens
het Aschwoensdag'
was het doorrijden van verdachte
Zoo werd Halfvasten in stricten zin 2
O.M. roekeloos.
Mr. F. W. Goudsmit uit Amsterdam, vroeg dagen vervroegd. Aldus bego n het tweede
in een kort pleidooi vrijspraak van zijn cliënt, deel der Vasten op Vrijdag vóór Laetare.
Daar nu op dezen Donderdag juist de
omdat hier niet van roekeloos rijden sprake helft
van de Vasten ten einde loopt, noowas, maar omdat een samenloop van ongeluk- dig
t de H. Kerk als een zorgzame Moeder
kige omstandigheden het noodlottig ongeluk
hare kinderen uit om door de voorspraak
veroorzaakte.
dezer machtige Geneesheeren de genade af
Uitspraak 16 Maart.
te bidden, cm, zender schade voor hunne
leid, de beoefening der
UITGESPROKEN VONNISSEN 2 MAAKT. boelvaardigheid tot aan Paschen toe vol
ts houden.
J. van de B. 33 jaar grondwerker te HelHet Evangelie van dezen dag past geheel
jaar
gevangeniseisch
3
mond conform den
aan
de omgeving. Het spreekt van talrijke
wegens
straf met aftrek van het voorarrest
genezingen in het huis van Simon Petrus te
poging tot doodslag op zijn zwager P. ScheCapharnaüm.
pers te Helmond oo 30 Dec. j.l.
Jezus genas de menschen lichamelijk om
gete
arbeider
Echt
thans
M. H. van B.
aldus
hunne zielen te winnen. De H.H Ge4
gev.
detineerd 6 maanden
str. waarvan
maanden voorw. wegens misdrijf van art. neesheeren Cosmas en Damianus stelden
hunne kennis en bekwaamheid eveneens in
247 W. v. Str.
dienst der zielzorg naar Jezus' voorbeeld.
Gegemeenteontvanger
jaar
P.
te
M.
52
Ook
zij deden wonderen.
want door het
nadere
mert thans gedetineerd; verhoor van
heilig Kruisteeken bewerkten zij vele genegetuigen bevolen.
zingen en velen hu.mer patiënten bekeerden
zich tot Jezus Christus. Daarom moesten
_ij ook in navolging van Jezus den martel-

dood sterven.
Zouden onze lezers, vooral degenen in
wier huis riekten zijn. niet eens de toevlucht
willen nemen tot deze oude Heiligen, die
EXAMEN BOEKHOUDEN.
hunne populariteit toch zeker grootendeels
praktijk-diploma
SITTARD.
Voor het
te danken hebben aan hun
tusBoekhouden van de Vereeriging van Leera- schenkomst in allerlei ziekten zichtbare
en kwalen?
ren in Handelswetenschappen slaagden.
In Limburg is een kerk aa n die heiligen
H. Bemelmans, Schimmert; K. Bruynzeels toegewijd.
Beek en N. Sijstermans, Oirsbeek.
Het is de kerk van Aff rden.
Die keifc is veel te klein, en geraakt in
verval. Er moet noodgedwongen een nieuwe
komen ter eere dezer heilige Geneesheeren en
Martelaren.
Doch de middelen ontbreken. De gemeente
mag niets geven. We moeten alles bijeen
bedelen. Dat onze zieken een aalmoes geven
ter eere van deze Heiligen om genezing, als
't hun zalig is.
en Damianus.
Het gironummer is 188155 van J. Peeters,
We lezen in „Land e n Vee" o.m. het vol- pastoor Afferden (L.)
j p
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LAATSTE NIEUWS
Weert.
DONDERDAG 4 MAART algemeene vergadering R. K. Bakkerspatroons-ve-eeniging
St Lucia, 8.30 uur.
DONDERDAG 4 MAART. Jonge Werkman, 7.30 uur Handwerkclub in het St. Josephsgebouw.
DONDERDAG 4 MAART. Sociale vorming
der K. J. V. va n B—9 voor Ivoren Toren,
Zonneclub en Smaragd.
DONDFRDAG 4 MAART Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging. Groep 11. Inleiding door voorzitter; 8,15 uur in de Sa.
Josephszaal.

Roggel.

—

De Raad dezer gemeenGemeenteraad.
te is opgeroepen tot het houden van eene
openbare vergadering op Woensdag 3 Maart
a.s, des namiddags 6 uur. De agenda ver-

meldt een zestal punten.
Verkeersongeval.

—

Heijthuizen

Zondagmiddag

om-

streeks 2 uur had alllier op het kruispunt
nabij de kerk een aanrijding plaats tusschen

eer

motorrijwiel en een auto.
Gelukkig liep dit zonder ernstige persoonlijke ongelukken af, de motorrijder dhr. M.

bekwam enkele schaafwonden. Echter zal
deze toch wel enkele dagen het bed moeten
houden wegens de verwondingen
die hij
aa n zijn been opliep.
De motor was deerlijk gehavend, en w er d
door de garage Janssen opgehaald.

SPORT
I. V. C. B.
PROGRAMMA VOOR ZONDAG 7 MAART.
le klasse.
RKNAC—RKWL. Kerkrade—Laura. GeSVB.—Brabantia.
leen—Sittardsche Boys.
Wilhelmina—Kolping. MULO—Dongen. RK
TW.—Venlosche Boys.
2e klasse.
WW.—Marsana. VCL.—Be Quick. Wolder
—Rapid
Almania—Obbicht. Linne—EVV.
Kaalheide—RKNAC 2.
WH.—Sportclub.
Haanrade—Hopei.
RKTSV.—Amstenrade.
Minor—Bingelrade.Nivea—Tiglia. I "..asniel—
Steiji—Panningen.
RVV. HVV.—Belfeldia.
Meyel—DSS. Swalmen—Wit Zwart.

R. K. L. V. B.

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 7 MAART.
Overgangsklasse.

AW—FCM. St Pieter—Caesar. Valkenburg
2—Havantia. RKWL. 2—RKNW. Gulpen
—Chevremont 2. RKONS. 2—Zwart Wit.
PSV.—Born. Buchten—Rios. EVV. 2—IVS.
Sittardsche Boys 2—Roosteren. IVO.— SVB.
2. Baarlo—Leeuwen. Venlosche Boys 2—Vios
MVO—FCV. BW.—Concordia Excelsior
GFC. WFC.-HEC. WVC—Wanssum.
le klaSse,
Boys. SVME.—Wolder 2. FCM .2—St. Pieter 2. Kimbria 2—PVS.
Eijsden—RKVLV 3. RKWM.—VCL. 2. RK

PSM.—Gronsveldsche

BPC.-WVV. 2. ASV.—lason. Hercules—RK
UVC Bunde—Geulsche Boys.RKSW—RK
KW. Vrusschemig—VTV. 2. Laura 2—Volharding. RKESV. 2—SNE. Hoensbroek 2—
NVO Amstenrade 2—Heksenberg.
Schinveldsche Boys—DWS. OVC—Almania 2.
IVS 2—Geleen 2. Obbicht 2—DVO. Stadbroek—SVM. GVC—RKNW 2. Ria—Walburgia. Koningsbosch—3VS.
RKWVV- Nivea 2. Merefeldia—St. Odiliënberg. Roggel—
SNA. Tiglia 2—Bieslo. Parmingen 2—SVB. 3
RVV. 2—DSS 2. HSC. 3—Top Ee: Iracht 2
—Heyen,
Pelikaan—SVO. HRC 2—Montagnard 2.

2e klasse.

Rapid 2—Kimbria 3. Gronsveldsche Boys
2--Borgharen 2. SY Margraten.
Keerder
Boys—SVME. GSV—Be Quick 2. Caesar 2—

—

Bunde 2. Marsana 2—RKUVC. Havantia 2

Ster—FCS. RKMVC—Sportclub
2 Simpelveld 2—Schoonbron. Kerkrade 3—
Haanrade 2.Drievogels—Vivu. Lichtenberg—
Kaalheide 2. RKONS. 3—J. W. Boys WH.
3—RKTSV. 2. RKSVB.—SCK. Troya—Vrusschmig 2. Mutua Fides—VVN. Spaubeek—
Rumpen2.
BVC. 2—Minor 2. Urmondia—
Sweykhuizen. Holtum—Rios 2. Groen Wit—
Linne 2. AVO.—PSV. 2
MHD.—Nivea 3.
Wit Zwart 2—HFC. VAV.—Meiiel 2. RKM
SV.—Wilhelmina 3. Heythuysen—HVV. 2.
Koningslust—Quick. Belfeldia 2—Tiglia' 3.
FCV. 2—IVO. 2. SVB. 4—Baarlo 2 Venlosche
Boys 3—DSS. 3. Servatius 2—HSC. 4. Oostrum—America. SVO. 2—Stormvogels 2.

—Twivo. Be

3e klasse,
Margraten 2—Gronsveldsche Boys 3. NW
—Slenaken. Eijsden 3—ASV. 2. Wolder 3—
Geertruidsche Boys. FSOD. 2—RKBFC 2.
Geulsche Boys 2—RKWM 2.Havantia 3—

Rothem. Huls—Vilt. FCS. 2—Be Quick 3.
Juliana—Viilen. Sportclub 3—RKMVC 2
Blauwwit—Huls 2. BSV.—TSV. Ransdalia—
Mutua Fides 2. Benzenrader Boys 2—WH. 4
Volharding 2—RKSW 2. V-asschemig 3—
BSV. 2. J. W.-Boys 2—Chevremont 3 WN.
2—Groenstra.,t 2. RKTSV. 3—Mutua Fides
3. Laura 3—RKONS 4 NVC. 2—Spaubeek
2 RKBSV. 3—Adveo 2. DFC 2—DWS. 2.
SVS. 2—Orienta. Bom 2—Buchten 2. Orienta—lVS. 3. Wilhelmina 4—Roggel 2. LSV.—
Merefeldia 2. Baarlo 3—DSO. Grashoek—
Quick 2.V10S 2—MVC 2 KVC. 2—Venlosche
Boys 4. Parmingen 3—Belfeldia 3. Griendtsvene—America 2.
Sevenum 2—Meterik 2.
Brughusia 2—De Valk 3. DIS. 2—Excelsior
2 Smakt—Erica

HET WEER

KERKNIEUWS

Bij de geneesheeren St. Cosmas

gende :

In de groote Vasten gin oudtijds de Paus
HEERENRETRAITE.
geestelijkheid en het volk van Rome
Van
20—23
Maart a.s. wordt in het St. Igom
kerken,
aldaar
in processie naar een der
te Spaubeek een retraite
plechtig het H. Misoffer op te dragen. Elke natius-retraitehuis
gegeven voor heeren uit den gegoeden stand.
kerk had zoo zijn vastgestelden dag. In het Opgave bij
de Directie van het Retraite'.iuis:
Romeinsche missaal staat dan ook boven Telefoon Schinnen
314, kengetal K. 393
elke Mis van de Vasten de naam dier kerk
aangegeven. Dit noemde men statie of Station, d.i. de plaats waar men rust hield na RETRAITEHUIS, KAPELLERLAAN 22,
ROERMOND. TEL. 148.
de bedetocht.
De patroonsheiligen der kerken hadden Dinsdag 9—ll Maart. Cursus v. h. Volle
Leven.
meer dan eens eenigen invloed op de keuze
der lezingen: van Epistel en Evangelie, doch Zaterdag 13—16 Maart. Tegelen (St Mart.)
Tegelen (H. Hart), Steiji, Susteren en
nimmer werden zelfs ook maar hunne naBarometer 758.
Mariaveld.
men vermeld in de gebeden; noch in het be■ Thermometer
noch na de
2° C.
Dinsdag 16—19 Maart. Geh. vrouwen Degin, noch na de offerande,
kenaat Horst.
Communie. Deze gebeden behielden alle het
. Verwachting: Zuidelijke " tot Z.-Oostel
Zaterdag 20—23 Maart. Boerinnenbond
merkteeken van de boete.
wind, iets zachter, geen regen.
eenige uitzondering vormt de Statie Woensdag 24—27 Maart Dames OnderwijEen
Zon op
onder Licht op,
op Donderdag a.s., die gehouden werd in
zeressen en andere dames
6.51
17.36
18.06
de kerk der geneesheeren St.Cosmas en Da- Dinsdag 30 Maar —2 ApriL Geh. vrouwen
mianus.
Dekenaat Weert.
Hier is in de gebeden, en zelfs in de keuze Vrijdag 2—5 April Verloofden.
dei gezangen, geen spoor van versterving of
boete te ontdekken. We zouden deze Mis
evengoed, veel beter zelfs, kunnen plaatsen op 27 September, den feestdag dezer
Op
Heiligen.
Maastricht—Borgharen.
3 Maart,
Het Romeinsche Brevier geeft deze korte
Stand 44.46 M. + NAP.
levensbeschrijving van St. Cosmas en DaAMSTERDAM 2 MAART.
LONDEN 8.93 1/4.
26 c.M. VAL.
mianus: „Ze waren gebroeders, en Arabieren, geboren in de stad Aegea. Onder keiBERLIJN 73,47',
zers Diocletianus en Maximifmus (284—305)
Op Rijn en
PARIJS 8.49 2
"
genazen zij ongeneeslijke ziekten niet zooBRUSSEL 30,78.
Woensdag 3 Maart.
zeer door hunne kennis der geneeskunde,
ZWITSERLAND 41.69.
als door de kracht
en de macht van
Rheinfelden 2.63 (—7), Breisach 1.75
KOPENHAGEN 39.87..
Christus.
STOCKHOLM 46.05
(—l4), Kehl 3.20 (—22), Karlsruhe-Maxau
Toen de prefect Lysias van hun godsOSLO 44,87 J/2
5.30 (—25). Kirchheim 1.72 (—l6), Manndienst vernam, liet hij ze tot zich voeren,
NEW VORK 1,8211/16.
heim 5.08 (—35). Lohr 4.—, ( + 4), Mainz
ca ondervroeg hij hen naar hunne levensPRAAG 6.38.
3.— (—l6), Bingen —, Caub 4.86 (—23),
wijze en naar het geloof, dat ze beleden.
Coblenz 5.32 (—42), Trier 3.12 (—44). KeuZij verklaarden toen onbeschroomd, dat
REGISTERMARKEN 35V_.
len 6.07 (—45), Dusseidorf 5.53 (—42),
z'j Christenen waren, en dat het christelijk
CREDIET SPERRMARKEN 18 3/4.
geloof noodzakelijk ter zaligheid was.
Ruhrort 5.49 (—4B), Wesel 5.71 (—32). EmEFFECTENSPERRMARKEN 18 3/8.
Lysias beval hun den goden te offeren,
merik 6.45 (—l6), Wetter a. d. Ruhr 3.-*
REISMARKEN 511:,.
en als zij dit weigerden, bedreigde hij hen
BANKPAPIER 41 3/4.
(—45).
met zijn

—

WATERHOOGTEN

Rechtbank Roermond.

van een

verklaringen doodelijk waren geweest.
De getuige H. B. v. Z„ die naast den chauffeur van de vrachtauto had gezeten, toen de
botsing plaats vond, verklaarde, dat de tram
de auto achterop kwam, en dat cle rook en

met folteringen en me. een allerpijnlijksten
dood.
Toen hij echter bemerkte, dat zijn pogen
te hunnen opzichte vergeefsch was, sprak
hij: „Bindt hun handen e n voeten en pijnigt hen zoo geraffineerd mogelijk."
Toen de beulen deze bevelen ten uitvoer
brachten, bleven Cosmas en Damianus onwrikbaar trouw aan hun geloof.
Daarom
werden ze, gebonden als ze waren, in de
diepte der zee geworpen. Toen ze echter
behouden en van de kooj'den bevrijd er uit
opdoken, schreef de prefect dit aan toovenarij toe, en wierp hen in de gevangenis.
Den volgende ïdag bracht men hen or> den
brandstapel. Toen echter de vlammen voor
hen uitweken, bepaalde d e prefect, dat zij,
na eerst nog eens wreecaardig te zijn gekewld. zouden onthoofd worden. Zoo verwierven zij te zamen den palm van 't martelaarschap
om de belijdenis van Jezus
Christus.
De devotie tot deze beide Heiligen der
Oostersche kerk kwam door den invloed der
Paus
Bijzantijnsche keizers naar Rome.
Felix IV (52S—5S0) richtte te hunner eer
een kerk op. Deze is samengesteld uit twee
dicht bij het Forum gelegen heidensche
tempels, n.1.: de rond_ tempel van Romulus en den tempel der „Heilige Stad". Genoemde Paus versierde
deze gekerstende
Romeinsche tempels met prachtige mozaïeken. Nog heden te n dage wordt het mozaïekbeeld der absis-welving geroemd.
We komen nu aan de vraag. Waarom
draagt d:ze paarse Mis van de Vasten een
feestelijk karakter, of waarom is deze boete.
Mis geheel gewijd aan de verheerlijking der
beide heilige Geneesheeren en wordt daarbij
hunne voorspmik ingeroepen?
Men gist, dat op dezen dag het Kerkwijdingsfecst gevierd werd in dezen ouden heidenschen tempel. Het was voorzeker iets
indrukwekkends, dat twee tempels, aan den
dienst der afgoden gewijd, van hun heiden-

ONDERWIJS

de Ruhr naar
Duitsche zeekust?
van

5

TWEEDE BLAD

DOODELIJKE AANRIJDING ONDER
MAASBRACHT.

UIT VORIGE EDITIES

Middenstand.
Vorige week
de afd
van den R.K. Middenstandsbondhield
haar jaar-

—

WISSELKOERSEN
.

de Maas.

Maas.

—

LIMBURGER KOERIER VAN WOENSDAG 3 MAART
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NEDERLAND

PLAATSELIJKEN VERTEGENWOORDIGER

|De nieuwe

jgi

voor advertentie-acquisitie en boekenverkoop. Aanb. met referenties aan de uitgeefster N.V. Rudolf Mosse, Keizersgracht 604
AMSTERDAM.
8361

Unda eitjes

FL. 31.000

’

3000.—,
verkocht door H. Severens
Sigarenmagazijn, Kouvenderstraat 21, Hoensbroek.
Hoofdagent: S. Vellinga,
Hoofdstr. 11a, Hoensbroek.

Deze eitjes hebben

een fijne, zachte

I

___^^^^____l

In boile nature van 25 en 50 stuks.
Thans ook in blik " 10 stuks a 60 cent.

■

Jp Er is maar één

Karel I

„L O T I S I C O"
Het eenige wettige
loterij bedrijf in

—

bolknak
van de eerste dag af
een formidabel succes.

>^

notenvulling.

inlichtingen bij
onze Hoofdagenten en
diverse agentschappen.
Bijkantoor voor Limburg:

W

jj|

d'environ 5 hectares, destinée a
la création dn nouveau quartier,
création de routes de toute facilité. comprend deux corps de
batiment. Eau, électricité, parfait état d'entretien. Affaire
exceptionnelle. Situation d'avenir. Placement dargent.
8111
S'adresser étude Notaire LINCé,
rue de rHarmonie, 29, Verviers,

betaalde heden uit te
Hoensbroek op No. 17424

PHILIPS Jr.
Oliemolenstr. 29, Heerlen.
612

’’ ——
’

De Gruy ter 's

'''X

beslint reed* raak naar een goede taart poeder getocht
Laai V'trens Uyslikum poeder hel beroemde Scherk Poeder toonen}
(/ h(?ft(

„LOTISICO"

—

6 VOLLE DAGEN TE ROME.

trein en le klas hotel
200.—
trein en le klas hote;
175.—
trein en 2de klas hotel
160.
TE
Een goed rendeerentrein en 2de klas hotel ,f 135.
de Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij
alles inbegrepen.
7316
op prima stand te
Nijmegen. Pracht inventaris w.o. Voor prospecti en inlichtingen: BUREAU V. N. 8., LINDEPLEIN
Frigidaire, koelkast en vitrine.
No. 17, HEERLEN, TEL. 3367, correspondenten en leden V.N.B.
5000.— a contant.
Koopsom
Brieven No 8369 bureau dezer.

MAGNIFIQUE PROPRIéTé

Vraagt

15 DAAGSCHE REIS MET BEZOEK AAN MILAAN,
ASSISIE, FLORENCE, PADUA, VENETIË,
le klas
2de klas
2de klas
3de klas

SLAGERIJ
KOOP:

A 5 minutes centre de Verviers
(Belgique) " offrons en vente

-

SAMENSTELLING VAN NEDERL.
BEDEVAARTEN (V. N. B.)

VER. TOT

vraagt voor MAASTRICHT en omstreken goed ingev.

en met Donderdag
niet te consulteeren

Nederland.

20 APRIL TOT EN MET 4 MEI 1937
ONDER LEIDING VAN DE

_■

Het ALGEMEEN ADRESBOEK VAN

is vanaf heden tot

plus premie van

Nationale Bedevaart naar ROME

JLa ■__■

’

Ug_^_^_^_w_^_

Dr.FARBER

6

MAASTRICHT
Minekelersstraat 3A, Tel. 4039
Goedkoopste verzekering
tegen de kosten van huisarts,
specialist, apotheker, tandarts,
en ziekenhuiskosten.
VRIJE KEUZE van huisarts,
apotheker en tandarts.
7265 Adm. W. L. MAASSEN.

_WW hangt. U zie» daarin: Alleen een grondig gereinigde huid
werkt friich en jong, en verkrijgt de aantrekkelijke charme van
wS*-~~.,

TWEEDE BLAD

Spaart Uw geld

_____

_____^____l

__________iè___mvf!_____l

rantie. Vraagt gratis prijscourant
met juiste afbeelding en beschr.
W. VAN HEERDT, Fabrikant te
LUNTEREN. Telef. 329
5538

1I

■

■______________________!

H

MENSCHEN

Prima Pootgoed van de zware kleigrond

die jonger zijn dan 18 of ouder dan
65 jaar, vallen NIET onder onze
Gratis Ongevallen-verzekering.
Men late het abonnement in zulk een
geval dus op naam van een inwonend
familielid schrijven!

EERSTELINGEN, ANDIJKER MUIZEN, BINTJES en p. 100 kilo
BLAUWE EIGENHEIMERS, maat 28/35 m.M
5.75

’
’’
’

ROODE STER, BEVELANDERS, EIGENHEIMERS,
FRIESCHE BORGERS, maat 28/35 mJVf
4.00
INDUSTRIE, maat 28/35 m.M
5.50
INDUSTRIE, maat 28/40 m.M
4.75
Alles in de bekende prima kwaliteiten die wij reeds jaren leveren
Zakken gratis. Franco station Zwijndrecht. Onder rembours.

KWEEKERIJ „MAIANO"
POSTBOX 22, ZWIJNDRECHT.

-_T___

__RRffr_E-i^__________________

Fl. 22.50 kost een oersterk Heeren
of Damesrijwiel, 2 jaar volle ga-

|

W-M _P__r^^^_r^___^l___l^_____.

8154

(Volledig adres, juiste voornamen
geboorte-datum opgeven.)

en

TE KOOP

________ ___________

EEN AANTAL PLAFONNIERS

_________B_______l______!

_B__ _________!

voor electr. verlicht., bijzonder geschikt voor winkel,
kantoor of d.g. ruimten. Adres onder no. 8367 bureau
Limb. Koerier, HEERLEN.
Abonné's op de dagblad-uitgave van de Limburger Koerier zijn gratis verzekerd tegen ongevallen op voorwaarden, welke wij op aanvraag' gratis verkrijgbaar stellen. Verzekerde uitkeeringen voor de gevallen in de bedoelde voorwaarden omschreven:
5.000.—,
3.000.—,
2.500.—,
2.000.—,
I.ooo—, 500.—, f 400.—,
200.—,
100.—,
60—,
30—, 25—, 20—, 15—, 10—, of s—.
50—,
40—,
Sedert 1 MAART 1927 uitgekeerd 310.65.— in 731 gevallen.
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’

’

’

’
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FEUIL ETON

HET GEHEIM VAN DEN BLAUWEN
DIAMANT
door

TH.

VAN WALDER.

101
Met razende snelheid vloog een manschappenwagen van
de politie dcor de straten naar de Ringstraat. In een oogwenk
waren alie aanwezigen op straat en in een wijden omtrek
gearresteerd, alle wegen afgezet, en zelfs geen rat zou er in
geslaagd zijn om door het cordon van agenten heen te breken.
Met de revolvers in de hand drongen de mannen de percee-

len nummer zeven, negen en elf .binnen, van voren en van
achteren. Volgens opgaven van den rechercheur Fred de
Lange moest hrj zich bevinden in de achterkamer van perceel nummer S.
Alle deuren bleken slotvast gesloten. Hierop hadden de
agenten gerekend en met enkele minuten braken de deuren
open, deukten de paneelen in, en braken de ruiten.
Het was stil in huis. Geen enkele bewoner liet zich zien,
zoo hij er al geweest was. Toch verried niets een haastig
vertrek, in tegendeel, alles stond ordelijk op zijn plaats. De
mannen, die nummer 9 waren binnengedrongen konden hun
teleurstelling niet verbergen en letterlijk alles werd onderzocht. Toen geen mechaniek gevonden werd van den gummievloer in het midden van de kamer brak men het gummie
er uit, maar resultaat had het niet. De constructie was zeer
eenvoudig, en het gummiemateriaal, dat gevonden werd, kon
geborgen worden in een kleine ruimte onder den vloer. De
vogel was gevlogen!
Willem Bruin had nauwkeurig alle kleine dingen waargenomen en eindelijk ontdekte hij op de vensterbank een nagel-

’

’
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kras, bijina onzichtbaar, maar voor een recriercheursoog ais

het zijne, toch ontcijferbaar: duidelijk genoeg stond er: Pred.
Hij was er dus geweest. Men zocht naar meerdere gegevens.
Maar geen enkele aanwijzing voor zijn tegenwoordig verblijf
werd. gevonden.
Toen de politiemannen de kamer uit en weer de straat
opgingen om hun collegas te ontmoeten, zagen zij op het dak
een gedaante sluipen. Een witte gedaante, die dekking zocht
achter de schoorsteenpdjpen.
De schrille politiefhiit waarschuwde de geheele omgeving,
en in een oogwenk waren mannen op het dak om de gedaante
te vatten. Zij wisten niet, wie de gedaante was, een man, een
vrouw, of een groot dier? Het spook, zeiden we niet reeds,
dat er toch een tikje bijgeloof in de politiemannen zat?, het
spook was bijzonder snel en op het oogenblik, dat de moedigste mannen met de revolver in de vuist een halt! riepen,
was het plotseling verdwenen.
Schijnwerpers verlichten den geheelen omtrek. Maar het
spook was niet be zien.
De rechercheur Bruin huiverde. Als zijn vriend in handen
van spoken zou zijn gevallen, dan was het nog niet mis!
Wat kon hij anders doen dan terug te gaan om juffrouw
Betty een verhoor af te nemen? Gelukkig had hij in de haast,
ondanks de paar glazen bier, tegenwoordigheid van geest
genoeg, gehad om ook den jongeman, die het briefje bracht
te doen vasthouden.
Op het bureau aangekomen vroeg hij onmiddellijk naar
de arrestanten. Aan zijn gelaat zagen de wachtcommandant
en de enkele agenten, die nog<waren achtergebleven, dat de
snelle tocht naar de Ringstraat, geen resultaat had opgeleverd.
Even later begon het verhoor.
Achter de tafel zaten de commissaris, de rechercheur Bruin
en een stenotypist.
Br voor juffrouw Betty, bewaakt door twee stevige agente», maar het leek wél een beetje komisch, dat twee stevige

’
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armen aan iedere-i kont een lieve figuur moesten den baas
blijven. Juffrouw Betty had waarschrjailijk toch geen poging tot ontvluchten gedaan, op wapens onderzocht, bleek
zij deze niet te bezitten. Ze verkeerde in een zenuwachtige
stemming, en de nerveuze bewegingen vaai haar vingers en
de wijze waarop zij rondkeek maakten den indruk van een
opgejaagd hert.
Was Bruin een oogenblik getroffen geworden door de
schoonheid van een raphemgst, nu was er voor hem geen
schoonheid meer in een ree, hoe slank en teer ze ook was!
Hij zag in juffrouw Bronsma, ongehuwd, 24 jaar, wonende
te den Haag, verblijvende alhier, een misdadigster van
grootsche altare. Hoe zou anders een eminent rechercheur
als Fred in haar strikken zijn gevallen?
Het verhoor begon:
„Wie was de dame, die
ontmoette in het café van Van
der Hengst aan de Bloemenstraat, dezen avond om half

_

negen?"

„Ik kende haar niet. Ik zag haai' voor die eerste maal".
„Zoo, zoo! Voor de eerste maal? Maar uw houding ten opzichte van haar, was toch niet die, welke men aanneemt
tegenover iemand, die een café binnenkomt en bij u gaat
aanzitten, zonder vooraf kennis met u gemaakt te hebben?"
„Toch kende ik haar nilet".
„Het is in uw eigen belang, de waarheid te spreken. U
begrijpt wel, dat een misdaad als een moord met daarop
het ontvoeren van een politieman, belast met het onderzoek naar den moord zeer, zeer streng gestraft wordt?"
„Dat weet ik, maar ik ben onschuldig aan den moord en
aan de ontvoering".
„Herkent u deze dame?" Bruin reikte haar de vergroote
foto over, waarop juffrouw Betty duidelijk stond afgebeeld.
„Wat? Dat ben ik immers?"
„Juist, dat dachten wij ook. De foto is genomen op de
plaats van den moord na het bekend worden ervan. Wat
deed u daar'"

’

„Wel, ik zal er toevallig langs gekomen zijn. Daar steekt
toch geen kwaad in. Ik begrijp niet, waarom ik gearresteerd ben!"
„Wij weL U bent gearresteerd op verzoek van Fred de
Lange!"
Betty uitte een orade-drukten kreet. De politiemannen zagen elkander aam.
„Ik", vervolgde de dame snel, „ik ben blij, dat hrj het heeft
verzocht. Dat is toch een teeken, dat hij nog leeft?"
„U bent helder van begrip. Maar spreekt u nu de volkomen waarheid. Wat besprak u met de dame in het café?"
De ondervraagde zweeg en zag angsitig om zich heen.
De gezichten van de ondeirvragers stonden strak en afwijzend.
„Waarom antwoordt u niet? U bent niet verplicht te antwoorden, dat heb ik u in dem aanvang gezegd, maar het
:rj>kt mij, dat u niet de hoofdschuldige bent. Doar eeriijk
op te biechten zult u uw straf ongetwijfeld lichter maken".
„Ik ben onschuldig".
„Dat zou een reden zdjüi, om ons het gesprek met de dame
a het café mede te deelen. We stellen eT veel prijs op".
„Ik kan het niet zeggen".
„Leidt haar naar de cel terug, jongens, en breng dein
.-hgeman hier".
„Maar menieer de commissaris! Ik
"
„Het verhoor is afgeloopen, voorloopig althans".
Zij werd weggevoerd, zij verzette zich ndet, maar de onrust vergrootte, en uitte zich in haar houding tegenover de
agenten. Misschien zagen deze daarin een poging tot vermurwing, want zij zetten een strak gezicht, waarop niets te
lezen stond dan de heilige verzekering, dat het hun ernst
was baar in de gevangenis te helpen en liefst zoo lang
mogelijk.
De jongeman was kalmer.
Er was een cynisme in .ijn
houding als van iemand, die ki den strik zat, en daairbij de
zekerheid had er __et meer uit te kunnen komen.
(Wordt vervolgd).

