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FINLAND VOOR EEN TRAGISCHE
BESLISSING

- SITTARD. Markt

VAN DE FINSCHE
FRONTEN

Russen melden de verovering
van Nautsi.
Moskou,

heeft

zoemen weer vredesgeruchten rond,

afgewezen.

alleen

echter ten aanzien van het conflict, dat Finland zoo smartelijk martelt.
Uit kleine aanwijzingen bouwen verschillende correspondenten groote veronder-

stellingen op.

Die aanwijzingen zijn: In de Zweedsche hoofdstad vertoeven een aantal
Finsche staatslieden, te weten de bekende vroegere onderhandelaar in Moskou,
Paasikivi, een medewerker van Generaal
Mannerheim Rosenbroyer, de vroegere
Finsche president Sfinhuvud en natuurlijk ook de Finsche gezant Erkko, de
voormalige minister van buitenlandsche
zaken te Helsinki. Dan heeft men er ook
opgemerkt den
Duitschen perschef Dr.
Dietrich, terwijl het eveneens de aandacht trok, dat de bekende Zweedsche
geleerde Sven
Hedin eenige dagen geleden te Berlijn in
audiëntie ontvangen
werd.
Men maakt daaruit
op, dat Zweden als
bemiddelaar optreedt, met vollen steun
van Duitschland. Als Russische tusschenpersoon signaleert
men de Sovj et-gezante Mevr. Kollontay.

De Paris Soir ; een blad, welks berichtgeving niet altijd door degelijkheid uit-

munt, kleurt het geval zeer dramatisch.

Minister Tanner,

neering door de verwachting op te wekken, dat er inderdaad steun op machtige
schaal wordt voorbereid. De Times zet
haar. campagne in die richting voort.
Het blad laat zich niet uit het veld slaan
door de voor de hand liggende opwerping, dat er toch ernstige geografische
hindernissen liggen op den weg van een
expeditieleger, dat Finland ter hulp zou
moeten komen. Het geeft plaats aan een
beschouwing van Lord Davies, volgens
welke Zweden en Noorwegen op grond
van het Volkenbondshandvest verplicht
zijn, troepen door te laten. De beide landen zouden van Brittannië dan wel een
garantie kunnen krijgen voor het geval
Duitschland aan het dreigen zou slaan.
De Lord ziet over het hoofd, dat Zweden
en Noorwegen zich allang hebben losgemaakt van het doortochtsartikel. En als
Engeland de handhaving zou willen
doordrijven, zou dat wel eens op daadwerkelijk verzet van de Scandinavische
landen kunnen uitloopen. Vandaar dat
het advies nogal onwezenlijk klinkt. Het
blijft nu een groot probleem, hoe Brittannië een belofte tot steun aan Finland
op groote schaal waar zou kunnen
maken.
Wel is 't mogelijk langs den omweg van 'n
strijd aan de andere flank van Rusland,
maar is Finland al niet reeds lang bezweken, eer dat zichtbaar effect heeft?
Als men alle overwegingen bij elkaar
neemt, kan dus inderdaad een kleine
yredesmogelijkheid voor het Land der
Duizend Meren verondersteld worden,
een mogelijkheid echter, die onvermijdelijk verbonden is met een bukken voor
overmacht en het prijs geven van een

die de vorige week ook
in Stockholm is geweest, zou in Helsinki
zyn teruggekeerd
tezamen met een vertegenwoordiger van Koning Gustaaf.
Een ministerraad werd onmiddellijk bijeengeroepen, waar Tanner
altijd nog
Volgens het Parijsche. blad
verklaarde: „Ik deel u mede, dat Zweden op verstuk souverelniteit
zoek van Rusland als bemiddelaar tusschen onze beide landen heeft willen
optreden. Zijn vertegenwoordiger zal u
de voorstellen van Moskou overbrengen.
„En daar kregen de Finsche ministers
dan te hooren, dat er vrede zou kunnen
worden gesloten op voorwaarden, die
heel wat strenger klinken dan die, waarop de onderhandelingen in het najaar
stemmen
afsprongen.
Er zou namelijk afstand gedaan moeover
ten worden van de geheele landengte van
Karelië met Viborg erbij. Verder van het
geheele gebied ten Noord-Oosten van het
OFFICIEELE FINSCHE MEDELadoga-meer en van het Noordelijke
DEELING.
deel van Lapland met inbegrip van
HELSINKI, 7 Maart. (D.N.B.)
Petsamo en tenslotte ook nog van de
Van Finsche zijde is heden het
Vlootbasis Hangoe en het schiereiland
volgende officieele communiqué uitvan dien naam
gegeven:
Tien dagen lang zou dit voorstel open
Het is der Finsche regeering ter
staan. In den nacht van vandaag op
kennis gekomen, dat de Sovjet-Unie
morgen loopt die termijn af. Zoo heeft
voornemens zou zijn geweest, aan
de Paris Soir het gehooid. Andere beFinland eischen te stellen, die verrichten gewagen niet van het ultimatumder gingen, da,n die van het vorige
achtig karakter, dat aan deze ondernajaar.
Over de bijzonderheden van
handelingen zou zijn gegeven. Zij laten
deze eischen zijn tot dusver geen bede mogelijkheid van rustiger bespreking
richten ontvangen.
open. De journalisten, die te bevoegder
plaatse in Stockholm en Helsinki inforVrijdagochtend, 1.30 uur
meerden, ontmoetten geen categorische
In
HELSINKI 7 Maart. (Havas).
tegenspraak; zoodat er zeker wel iets aan
Helsinki
wordt
diplomatieke'
kringen
te
de hand schijnt te zijn. Het is trouwens
het bericht over een Rusbegrijpelijk, dat de Russen haken naar hedenavond
sischen stap te Stockholm en over eveneen einde van den strijd, die hun op zoo tueele bemiddeling van Zweden in het
ontzaglijke verliezen komt te staan. Finsch-Russische conflict, op den grondslag van nieuwe concessies van de zijde
Eveneens is het aannemelijk, dat van
Finland, druk besproken. De comDuitschland een vrede op dit oorlogster- mentaren
hébben bijna uitsluitend berein bevordert, al was het alleen maar trekking op het feit. dut het hedenavond
opdat de roode bondgenoot beter kan be Helsinki gepubliceerde communiqué
dat de Russische eischen versteunen met grondstoffen. En Zweden preciseert,
der gaan dan die, welke 'bij de laatste
zou den brand aan zn grenzen natuurlijk onderhandelingen gesteld zijn.
ook uiterst gaarne gebluscht zien, hoeMen doet uitkomen, dat de regeering
pel het beknotten van de Finsche zelf- van Finland het aan den eenen kam
heeft over Zweedsche interventie, en
standigheid en weerkracht de Russische aan
den anderen kant reeds thans duibedreiging latent zou laten.
delijk maakt, dat de Finsche openbare
Zal Finland echter op voorwaarden als meening niet' zou kunnen begrijpen, dat
öe geschetste kunnen ingaan? Het kan deze eischen als grondslag voor onderhandelingen worden genomen.
redeneeren: We hebben nu ons uiterste Men begrijpt,
bü den huidigen
best gedaan. Niemand zal ons van laf- staat van zaken dat
de Finsche regeering
heid of eerloosheid kunnen beschuldi- zich, zoolang de officieele onderhandegen, als we voor het onvermijdelijke buk- lingen duren, uiterst zwijgzaam toont,
het onderwerp der besprekingen nog
ken en ons volk verdere ellende bespa- en
niet ter kennis van de Finsche bevolking
ren. De schuldigen aan onze capitulatie brengt.
sy* gij, mogendheden, die onze beden
om hulp maar zoo traag en s iecht verDe openbare meening, zoo kan
men constateeren, oordeelt,, dat het
staan hebt!
weinige succes, dat de Russen in
Maar anderen zullen zeggen: Alles
beter dan hoorig aan den Sovjet-bardeze oorlogsmaanden hebben behaar, die morgen of overmorgen natuurhaald, concessies, welke niet vermk weer
eenigbaar zijn met de onafhankemet
chicanes kan kolijkheid
men aanzetten.nieuwe
des lands, verre van rechtEn mogen we in de
vaardigt.
naaste toekomst geen krachtige hulp
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WENDING IN HET

FINSCH DRAMA?
Gereserveerde
de onderhandelingsgeruchten.

—

verwachten?

EEN

""*

VERZINSEL.

KOPENHAGEN, 7 Maart. (Reuter)
Het is nog onbekend, welke redeneeDe „Berlingske Tider.de" meent te
nng het zal winnen.
weten,
dat de _>uiteche perschef Dietrich
Van Britschen kant een kort
Stockholm heeft
geeft men
nu steun aan de tweede rede- gebracht. bezoek aan

{Reuter)

legerbericht

meldt,

Nautsi, op 150 km.

—

—

Helsinki 7 Maart

IS ZWEDEN AAN HET BEMIDDELEN ?
Er

7 Maart

dat
ten zuiden
van Petsamo, is veeroverd, benevens vier eilanden in het noorden van het Ladogameer. Vijftien vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald.
Het

Rusland zou eischen stellen, die verder gaan dan
alles wat de Regeering fe Helsinki het
vorig jaar

12, Tel. 2314

—

Door
BERLIJN, 7 Maart. (D.N.8.).
buitenlandsche dagbladen en ook door
den berichtendienst van eenige buiitenlandsohe zenders is Donderdag de bewering verspreid, dat staatssecretaris dr.
Dietrich in verband met het Finsch—
Russisch conflict naar Scandinavië zou
zijn gegaan.
De berichten zijn onjuist en zijn
verzonnen. Dr. Dietrich bevindt zich
nog steeds in Berlijn.

TWEE STROOMINGEN TE
HELSINKI.
In aansluiting op de miededeelimg in
de „Paris Soir" over de Russische eischen
aan Finland, waar ons buiitenlandsch
overzicht gewag van maakt, schrijft het
Parijsche blad nog. dat in den boezem van het F_nsche kabinet twee sfcroo.
mingen leven, waarvan de een voor aanvaarding en de andere voor verwerping
der Russische eischen is.
Zij, die voorstander eener aamvaarding zijn, verhelen zioh wel is waar niet,
dat Fin-and na de door de Sovjets geeischte amputatie spoedig het lot van
Tsjeaho-Slowakije zou l-Uirunen ondergaan, maar zouden er anderszijds op
hebben gewezen, dat er geen andere uitweg meer bestaat. De Vereenigde Staten, zeggen zij, hebben financieeïen bijstand geweigerd en de Scandinavische
landen hebben een positie van volstrekte
neutraliteit ingenomen. Wij kunnen
thans wel de gewapende hulp der geallieerden inroepen, doch dit zooi ongetwijfeld beteekenen, dat Duitschland
aan Russische zijde komt te staan.
Zweden zou alles in het werk willen
stellen om Finland tot het sluiten van
een vrede onder onverschillig welke
voorwaarden, te bewegen, om eindelijk
zelf weer vrijer te kunnen ademen.
Om die redenen heeft, volgens de
„Pari* Soir", Zweden sedert een
week alle transporten naar Finland
stopgezet, onder aanvoering van het
argument, dat het zelf zijn mobilisatie moet voltooien.
In het Finsche kabinet,. waar sedert
acht dagen over de kwestie voortdurend
besprekingen worden gevoerd
zou nee
geen definitieve beslissing zijn gevallen
ook al zou zich van de meeste ministers'
een gevoel van ontmoediging langzamer
hand hebben meester gemaakt
Dit gevoel zou nog aangewakkerd ziin
door de omstandigheid, dat maarschalk
Mannerhe-m zeer ernstig 'ziek is on
sedert tien dagen te bed ligt

HARDNEKKIG GERUCHT.

—

LONDEN, 8 Maart. (Reuter)
Het
voornaamste nieuws uit Finland betreft
een hardnekkig gerucht over Russische
vredesvoorwaarden en de mogelükheid
van een wapenstilstand. Intusschen zet
ten de Russische strijdkrachten

haar
aanvallen voort.
De eerste niet-officieele reactie te Helsinki over de gemelde vredesvoorwaarden is een gevoel van cansténnatie bii
de Finnen en van verrassing, dat het
mogelijk kon zijn, dat Zweden er van
overtuigd werd de rol van
te aanvaarden bij dergelijkebemiddelaar
voorwaarEen telegram uit Helsinki zegt,
dat de
openbare meening in
Finland
bii
bet
gebrek aan. succes van
de Russische
pogingen gedurende de

(Havas)
Het Finlegerbericht
luidt:
sche
Óp het westelijk deel van de landengte
van Karelië heeft de vijand op 6 Maart
op de
een reeks hevige aanvallen gedaanViborg.
van
van
de
baai
noordwestkust
De vijandelijke detachementen, welke
groote verover 't ijs opdronegn. hebbendertig
tanks
liezen geleden. Meer dan
Werden vernield.
de vijand opIn de Finsche Golf heeft
ijs
over
het
door te dringepoogd
nieuw
gen in de richting van het eiland HaaPassari en de Violahti-eilanden. De poging'werd verijdeld.
Het optreden van de vijandelijke
bij Kotha
luchtmacht was vooral hevig
van Viborg. In het
Virolahti en de baaiheeft
de vijand Vuonoorden des lands
katti en Sotkamo gebombardeerd. een
Volgens bevestigde berichten is
Sovj et-Russisch bombardementsvliegtuig
neergeschoten. Verder werd bevestigd,
dat gisteren nog twee toestellen zijn
neergehaald.

...

.

STAPELS LIJKEN IN DE BOSSCHEN.
Helsinki, 7 Maart (Reuter).
Alle verslagen melden, dat de aanvallen over het ijs de oorzaak zijn geweest
die
van eenige der bloedigste gevechten,
nog zijn waargenomen. De Russische colonnes op het ijs boden den Finschen
vliegtuigen en kanonnen doelen, die niet
Gezegd wordt,
gemist konden worden.
verschrikkelijk
is geslachting
dat de
Russen
alleen
door
hun
dat
de
en
weest
sroote aantel eenige vorderingen konden maken. Ook in de bosschen rondom
Viipuri liggen stapels lijken, waarbij zich
tal van gewonde Russen bevinden.
Men gelooft, dat de Finsche verliezen
en
ook betrekkelijk groot zijn geweest
zijn
geslachtoffers
talrijke
dat er zeer
vallen onder de officieren. De zware
sneeuwval, die op handen scheen te zijn,
is no g niet voldoende geweest om de Finnen belangrijk te helpen.

TREINRAMP IN
FINLAND

Twintig dooden.

—

VanHELSINKI, 7 Maart (Reuter).
is een op weg naar Zweden zijnde
sneltrein ingereden op een trein, welke
op weg naar Tornio was.
Hierbij zijn twintig passagiers gedood,
waaronder 16 geëvacueerde kinderen
jaar oud.
van nog geen 12geschiedde,
terwijl het
Het ongeluk
pikdonker was en een verblindende
sneeuwstorm woedde in het station Littela, nabij Tampere. De sneeuwstorm was
oorzaak, dat de machinist niet zag, dat
het signaal op onveilig stond.
daag

het artikel van Dr.

Vlekke „Italië en
zijn zee"
persstennnen

blz. 3

over

„Weinig uitzicht"
en „De juiste kijk" blz. 3

No 58

- 3 Blad

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

DRIE SLACHTOFFERS IN DE
„oll”
- De comparti-

Bergingswerk vlot verloopen.

waarin de achtergeblevenen
zich bevonden, waren vol water.

menten,

—

Tot twaalf uur heeft
DEN HELDER, 7 Maart (A.N.P.).
men Donderdag gewacht aleer een gezamenlijke poging van de
aanwezige bokken werd ondernomen om de O. 11 te lichten.
Vrij spoedig zag men den achtersteven zich verheffen en,
getrokken door een sleepboot, kwam er verder meer beweging,
zoowel in de O. 11 als in de drie drijvende bokken. Terwijl het
schip werd opgetild werd het geheel door de sleepbooten verder
de haven ingetrokken. Binnen enkele minuten was de O. 11 uit
de modder losgemaakt. De duikboot werd daarop naar de lig'
plaats van de onderzeebooten achter in de haven gesleept.
Het talrijke publiek volgde zwijgend den sleep naar
de nieuwe ligplaats, want nog steeds was er nog geen
zekerheid omtrent het lot van de drie ingesloten zeelieden, al was er ook vrijwel geen hoop meer.
Om twee uur Donderdagmiddag kwam men met den
onderzeeër op de plaats, waar men hem hebben wilde. Bij laag
water zou het schip hier droog komen te liggen.

DRIE JONGE MENSCHEN LIETEN
HET LEVEN
Den Helder, 7 Maart.
De drie slachtoffers van het ongeluk met de O. 11 zijn de sergeant-torpedomaker G. L. Logmans, in 1906 te Haarlem geboren
en gehuwd, de sergeant-telegrafist
F. W. J. Steenvoort, in 1905 te
Beeck in Duitschland. geboren,
eveneens gehuwd, en de koksmaat
O. B. L. Postma, in 1918 te Buitenpost geboren en ongehuwd. Allen
zijn uit Den Helder afkomstig.

bergen. Het bleek, dat de sleepboot d«
O. 11 aan bakboordzij de van boven heeft

geramd en dat een verticale scheur is
veroorzaakt van ongeveer een meter
lengte en enkele decimeters" breedte.

.
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Nadat de drijvende bok de O 11 op de
zandplaat „Het Kuitje" achter de haven
had gesleept, slaagde men er in, het
voorschip gedeeltelijk boven de oppervlakte te hijschen. Het was toen ongeveer vijf uur. Terstond werd het luik
boven het voorste batterijcompartiment
voor den toren geopend.
Dit stond vol water. Nadat men het
compartiment had leeggepompt, begaven zich een onderofficier en een matroos
met een Draeger-zuurstofapparaat naar
beneden. Daar troffen zij het stoffelij*k
overschot aan van
den koksmaat
sergeant-telegraen
van
O. Postma
den
fist Steenvoort. Zij werden met een
bootje van den onderzeedienst, waarvan
de vlag halfstoks woei, naar het marinehospitaal vervoerd.

Het stoffelijk overschot van het derde
slachtoffer, den sergeant-torpedomaker
L. Logmans, die zich tijdens de aanvaring in het voorste gedeelte van de boegbulskamer bij de torpedo's bevond, kon
men nog niet bereiken, daar dit compartiment niet leeggepompt kon worden
door het gat, dat bij de aanvaring
daarin was ontstaan. Wanneer de O. 11
bij ebbe op de zandplaat, waarboven hij
gesleept was, droog kwam te liggen, zou
men ook dit derde slachtoffer kunnen

i.
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Daar bracht men een flesch
met heerlijke TIP voor

die slimmerik.

__r____r~~_r-~M-"■"—_-*_i

ln_. B. B. to Amst-rdam, ontving

oen tlesch

(Recl.-adv.

TWEE LIJKEN GEBORGEN

EEN SCHEUR VAN EEN METER.
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GAAT MINISTER

BOLKESTEIN
HEEN?
Een moeilijke situatie
antd-revolutionnalre Rotterdamdeelt mede, dat de ongesteldheid
van den minister van Onderwijs (aderontsteking) een belemming is om zijn
werkzaamheden aan het departement te
]hervatten. Bovendien moet binnenkort
i de Eerste Kamer de begrooting van
in
Onderwijs aan de orde komen.
Het staat er thans, naar het blad
meent te weten, zoo voor, dat de minister zelf aan aftreden de voorkeur
De

imer

,

_
*

geeft.

De wensch van den heer Bolkestein
om af te treden schijnt echter op eenigen
weerstand te stuiten o.a. bij zijn directe
politieke vrienden. Daarbij komt, dat
aftreden na een ministerschap van goed
zeven maanden en met nog slechts een
goed jaar ministerieel bestaan iin het
vooruitzicht voor een eventueelen opvolger, weinig aangenaam is voor het
kabinet.
Er schijnt dan ook reeds over te zijn
gedacht den heer Bolkestein voorloopig
nog te doen aanblijven, maar zijn begroeting door een der ambtgenooten te
doen verdedigen, hoe groot de bezwaren
daaraan verbonden ook zijn

maanden van
oorlog een -tegemoetkoming,
welke onvereenigbaar is met de
heid van het land, allesbehalve te rechtvaardigen acht.

onafhankelijk-

SVIN HUFVUD EN PAASIKIVI
NAAR STOCKHOLM
Een bericht uit Stockholm vermeldt
dat de volgende feiten thans bekend zijn'
1. De bejaarde vroegere president vari
Finland Svin Hufvud en Paasikivi, de
Finsche staatsman, die de onderhandelingen met Rusland heeft geleid voor de
oorlog begon, zijn onlangs beiden te
Stockholm aangekomen.
2. De besprekingen over de mogelijkheid van de tot stand brenging van een
vrede met Finland vinden ongetwijfeld
reeds gedurende eenige dagen voortgang,
hoewel Zweden officieel niet heeft bevestigd dat Zweden bij de onderhandelingen
als bemiddelaar optreedt.

DE RUSSISCHE EISCHEN
De voorwaarden, welke Rusland aan
Finland stelt, houden naar gemeld wordt
üe volgende eischen in:
1. Afstand aan de Russen van Petsamo me; rnkselmijnen en vischrechten,
2. Slooping van alle kustbatterijen der
Finnen.
3. Afstand van Viipuri en mogelijk van
de geheele Finsche kust van het Ladogameer, mM; inbegrip van Sortavala.
Daar staat, naar gemeld wordt
tegenover dat de Russen bereid
zouden kunnen zijn hun aanspraken op Hangoe op te geven
GEEN

DRUK VAN

ZWEEDSCHE

GEDUITSCHE ZIJDE
Zweedsche kringen ontkennen,
dat eenige druk zou worden geoefend op de Finsche regeering,
het:,:, van Zweedsche, hetzij van
Duitsche zijde, deze voorwaarden
te aanvaarden.

Door middel van drie groote drijvende bokken is Donderdagmiddag Hr. Ms. onderzeeboot O. 11 gelicht, en daarna
naar ondiep water gesleept. Met bijzondere toestemming van den schout-bij-nacht H. Jolles werd deze foto vervaardigd. De O. 11, reeds geheel boven water gehaald, hangt in de takel?

.
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DRIE DOODEN BIJ BOMONTPLOFFING

Een bewoner van Schiermonnikoog demonteerde
een vreemd projectiel in zijn tuintje. - Allen
omstaanders werden de beenen afgerukt.
SCHIERMONNIKOOG. 7 Maart (A.
Donderdagavond om half zes
N. P.)
is op het eiland Schiermonnikoog een
vreeselijk ongeluk gebeurd, dat aan drie
mannen het leven heeft gekost. Een
hunner ontdekte Woensdag op het
strand een vliegtuigbom. Hij nam deze
mee naar huis en trachtte ze Donderdagmiddag in zijn tuin te demonteeren.
Het projectiel ontplofte en de gevolgen
waren vreeselijk. De beide beenen van
de drie mannen werden afgerukt. Een
hunner was onmiddellijk dood. De anderen, die ook nog verwondingen aan
het lichaam hadden, zijn later overleden.

—

Woensdagmiddag ontdekte de 22-jarige zoon van den burgemeester
van Schiermonnikoog op het strand
dezelfde bom, welke vandaag zulk
een noodlottige uitwerking heeft gehad. Hij meende te doen te hebben
met een peervormige boei. Uit dien
hoofde is het tè verklaren, dat hij
er niet al te voorzichtig mee omging
en ten slotte het voorwerp ter
plaatse achterliet.

DE VONDST
Korten tijd later vond zekere Van
Dijk, die op de fiets een tochtje langs
zee maakte, het projectiel. Ook hij zag
den gevaarlijken aard van het aangespoelde voorwerp niet in en, het eveneens voor een boei aanziende, raapte
hij het op en nam het mee naar huis.
Hier deponeerde hij het in den tuin. Des
avonds begaf hij zich naar den burgemeester om dezen van zijn vondst te
verwittigen. De burgemeester ging daarop met Van Dijk naar de woning om het
gevonden voorwerp in oogenschouw te
nemen.
Hij ried Van Dijk aan er vooral
voorzichtig mee te zijn, zeggende:
„Wees maar voorzichtig, je kunt nooit
weten, wat het is".

Ondanks deze duidelijke waarschuwing besloot Van Dijk Donderdagmiddag om vier uur, het voorwerp te demonteeren. Nadat hij van een monteur
van de electriciteitscentrale,
welke
nabij zijn woning is gelegen, een schroevendraaier had geleend en zelf een
moersleutel te voorschijn had gehaald,
toog hij aan het werk.

richtingen.
BERLIJN 7 Maart (D. N. B.). _- Het
van de weermacht maakt
bekend:
Aan het westelijk front geen gebeurtenissen van beteekenis. Het luchtwapen zette de verkenningsvluchten naar
Engeland voort. Afzonderlijke Britsche
vliegtuigen vlogen in den nacht van
5 op 6 Maart de Duits.
bocht binnen en bestreken daarbij het kustgebied
van Noordwest-Duitschland. Een Britsche machine vloog ten noorden van
Sylt over Deensch territoriaal gebied.
opperbevel

tói

EEN BOM
GEDEMONTEERD

NOG

Twee jongens er goed
afgekomen.
Woensdag heeft de heer
Boersma op het strand van

Schiermonnikoog 'n tweede
vliegtuigbom gevonden. Hij
nam deze mee naar zijn
woning waar zijn beide
zoons hel projectie! gisteren
hebben gedemonteerd. Gelukkig hebben zich hierbij
geen ongelukken voorgedaan!
drie mannen liggen, wien allen de beenen waren afgerukt. Luidkeels schreeuwde de vrouw om hulp. Van alle zijden
kwam men toegeschoten. Men waarschuwde terstond den geneesheer van
het eiland, die zich met een verpleegster
naar de plaats van de ramp spoedde.
_oo goed en zoo kwaad als de toestand
der getroffenen het mogelijk maakte,
verleende men hun de eerste hulp. Het
beschikbare verband bleek evenwel niet
toereikend, weshalve men zijn toevlucht
nam tot lakens van het nab-j_relegen
hotel.

De omstreeks 30-jarige R. Visser, die
eveneens beide beenen
had verloren,
had bovendien een diepe wonde in het
hoofd nabij een oog. Men trof hem bewusteloos aan.
De derde getroffene, de 30-jarlge

Londen, 7 Maart. (Reuter). —In het
Lagerhuis heeft Kingsley Wood verschillende vragen beantwoord. Ten aanzien
van de vluchten over Duitsch'and zeide
hij. dat hij bewijzen had, dat deze vluchten niet zonder effect zijn geb.even. zoowel voor de productie als het moreel van

Dnitschland.

Voortgaande zeide Kingsley Wood:
„Mij is gevraagd, of alle plannen gereed
zijn voor het geval, dat besloten wordt,
dat de bombardsmentsstrijdkrachten van
dit land gebruikt moeten worden voor
operaties van zekeven omvang Ik geef
ln
dit opzicht een onvoorwaardelijke verze-

OPMERKELIJKE ACTIVITEIT

—

PARIJS. 7 Maart (Havas)
Het
Fransche legerbericht van hedenavond
luidt:
Opmerkelijke activiteit van Fransche
en Duitsche patrouilles op de oostelijke
hellingen van de Vogezen.
FOTOGRAFEN GETROFFEN.
Londen, 7 Maart. (Reuter)
Een correspondent van Reuter in Frankrijk
meldt. dat. gedurende een patrouilletocht aan het westelijk front, twee fotografen van het Fransche leger zwaar gewond zijn en een derde gedood is.

—

EEN BRITSCHE VERLIESLIJST.
Londen, 7 Maart (Reuter).
Het ministerie van oorlog heeft vanavond een
verlieslijst gepubliceerd in verband met
den overval, die op 5 Maart j.l. op een
Britschen voorpost in de Maginotlinie
is gepleegd. Hierop komen de namen

—

voor van een sergeant en een korporaal,
die gedood zijn. en van 14 vermisten, die,
naar men gelooft, krijgsgevangen zijn
gemaakt.

DUITSCH VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN.

—

Londen, 7 Maart (Reuter)
VanmidAberdeen een
Duitsch Helnkel-vllegtuig door Britsche
dag is voor de kust bij

Spitfire-vliegtuigen neergeschoten van
een hoogte van 8000 Meter. De Spitfiretoestellen waren op patrouille, toen zij

kering.

De R. A. F. zou maar al te bereid zijn om iedere opdracht te
aanvaarden, die haar door de regeering en het land zou worden

toevertrouwd".

Kingsley Wood voegde hieraan toe. cht
hem de vraag was gesteld, of hij in de
vergelijking, die hij getrokken had tusschen de vliegtuigproductie in Engeland
en Frankrijk en de productie daarvan in
Duitschland, rekening had gehouden
met kwaliteit en type.
p„die vraag antwoordde hij: „Zeker
neb lk daar rekening mede gehouden"
Zonder hoofdelijke stemming werd
daarop de begrooting van luchtvaart

.9

aangenomen.

DE BURGERLUCHTVAART.
Ten aanzien van de burgerluchtvaart

zeide de minister, dat behalve de wekelijksche dienst tusschen Australië en
Nieuw-Zeeland, welke in April zal worden ingewijd, niettegenstaande den militairen toestand, de regelmatige diensten
op Frankrijk en Scandinavië worden gevlogen. De minister hoopt, dat binnenkort ook de dienst op Lissabon zal kunnen worden hersteld.
DUREND.

De minister had nog meegedeeld:
De gevechtskracht van de Britsche
luchtmacht is in het afgeloopen jaar
verdubbeld. Dtiitschland heeft ongetwijfeld een sterke en machtige luchtvloot
en indien een aanval van den vijand
komt, dan zal deze nist zender verliezen
aan menschenlevens en materieel wor-

Berlijn. 7 Maart (DNB). Naar aanleiding van de Britsche mededeeling, dat

vannacht Brits.he bommenwerpers boven N. W. Duitsche steden en havens
hebben gevlogen, deelt het D. N. B. mede, dat uit de Inlichtingen, die in bevoegde Duitsche kringen zijn ingewonnen, blijkt, dat éèn Britsch vliegtuig inderdaad boven den uitersten noordelijken hoek van Duitschland geweest is. om
daarna ter hoogte van Flensburg om te
keeren en in westelijke richting weder te
verdwijnen, Een ander vliegtuig is ook
bij Norden. dus in den uitersten N. W.
hoek van Duitschland, even boven de
Duitsche kust geweest.
Alle andere vliegtuigen zijn reeds in de
buurt van Helgoland teruggedreven.

den afgeslagen.

Geen organisatie van de luchtverdediging kan ooit een ondoordringbare barrière maken. Indien een aanval wordt
gedaan, dan zal aanzienlijke schade worden aangericht, doch we twijfelen niet,
dat ons volk een geltfken moed zal toonen, als andere volken, onlangs hebben
Bovendien kunnen we de verzekering
geven, dat de sterke luchtverdedlglngso~ganisatie, we'.ke ls opgericht, den
vijand zware verliezen zal toebrengen en
dat onze bomb?,rdem nn'-svllefirtulgen

klaar en in staat zijn. om hard toe te
slaan, dikwijls toe te slaan en voortdurend toe te slaan.

„Alkmaar"-bemanning
aangekomen.

—

—

—

—

kijken.

Er was een half uur verstreken, toen
Van Dijk de ontsteking van het projectiel loswerkte. Hetzelfde oogenblik deed
zich een ontploffing hooren, welke tot
ver in den omtrek was waar te nemen
en het ergste deed vreezen. Onmiddellijk kwamen de zoon van den burgemeester, die zich op korten afstand bevond, en de vrouw van Van Dijk uit het
woonhuis naar den tuin snellen, om te
zien wat er eigenlijk was geschied.
VERSCHRIKKELIJK TOONEEL
Zij ontwaarden een verschrikkelijk tafereel. Zwaar bloedend vonden zij hier

Waarschutting !

VOORKOM VELE
VERKOUDHEDEN
INGRIEPTIJD!
Wanneer Griep üeerscht, zijn verkoudheden dubbel gevaarlijk. Zelfs een lichte
kou kan den weerstand verminderen en
zoodoende den weg effenen voor een
griepaanval.
Maar thans is het gemakkelijk
om vele verkoudheden te voorkomen. Doe bij het eerste niezen of snuiven of ander waarschuwend teeken vlup
een paar druppels Vicks Va-tro-nol ir
de neusgaten. Snel verspreidt zich dit
tintelende middel door de gevarenzone
van de neus, waar 3 van de verkoudhedei
ontstaan. Va-tro-nol verzacht de prikkeling, vergemakkelijkt de ademhaling er
spoort de natuur aan de kou af te weren,
voordat zij een redelijke kans heeft zich
te ontwikkelen.
Houd Va-tro-nol bij de hand
gebruik het bijtijds en U voorkomt menige
kou, die anders tot griep zou kunnen leiden.
Verlaagde Prijs
90 et.

_
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A Van Dijk, die het projectiel onder
handen had.' had geen verwondingen,
dan het verlies van belde beenen. Hij
was geheel bij kennis en zei nog tegen
zljn broer, die inmiddels
ook op de
plaats van de ontploffing was verschenen: „Ik heb nu wat raars uitgehaald.
Per brancard van het Groene Kruis
werd Visser naar zijn woning overgebracht. Ook het stoffelijk overschot van
Bandstra werd naar diens woning vervoerd. Kort na zeven is Visser aan zijn
verwondingen overleden.
Van Dijk werd zijn woning binnengedragen. Daar zijn toestand niet totaal
hopeloos werd geacht, stelde men zich
in verbinding met het station Oostmahorn van de Noord- en Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij, ten einde het
slachtoffer per motorreddingboot naar
den vasten wal te vervoeren, om hem ln
een ziekenhuis te Leeuwarden te doen
opnemen. Zoover is het helaas niet gekomen. In Oostmahorn Is Van Dijk bezweken.
Bij het overbrengen van de slachtoffers verleenden militairen de behulpzame hand

JONGEN VERDWENEN
GAAT OP EIGEN BEENEN

STAAN!

—

SUMNER WELLES
IN PARIJS
Hij verzamelt slechts inlichtingen en heeft geen
voorstellen te doen.

—

PARIJS, 7 Maart (Havas).
Sumner
Welles werd te Parijs verwelkomd door
enkele staatslieden en -ambtenaren.
Voor het station had zich een talrijke
menigte verzameld. Sumner Welles begaf zich onmiddellijk naar zijn hotel.

WELLES VERTELT ZIJN
REIS-PLAN.
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gen, die ik heb ontvangen, en alle verklaringen, afgelegd door de regeeringen,
welke ik bezocht of nog zal bezoeken,
zullen als volkomen vertrouwelijk en
slechts ter informatie van den President
beschouwd worden. Ik zal daarop bij
mijn antwoorden op vragen direct noch
indirect eenige toespeling maken".
BIJ LEBRUN.

—

PARIJS, 7 Maart (Havas).
Alvorens
zich naar het paleis van den ministerpresident te begeven, heeft Sumner Welles vanmiddag een bezoek gebracht aan
president Lebrun op het Elysée.
Beide staatslieden hadden een onderhoud van meer dan een uur.

—

PARIJS, 7 Maart (Reuter).
„Ik ben
PARJS, 7 Maart (Reuter).
Sumner zeer voldaan over mijn onderhoud met
Welles heeft de pers medegedeeld: „Het Sumner Welles en over zijn bezoek", aldoel en de aard van mijn bezoek aan dus verklaarde Daladier tegenover den
Europa zijn door den President der VerReuter-correspondent, enkele minuten
eenigde Staten bij mijn vertrek uiteennadat Sumner Welles het ministerie van
gezet.
oorlog hedenavond had verlaten. Oorspronkelijk had het onderhoud een uur
zullen duren, doch dit werd verlengd tot
Bij mijn bezoeken aan Italië,
1 uur en 40 minuten.
Duitschland, Engeland en Frankrijk
beoog ik slechts, den President rapport over den toestand in Europa te
kunnen uitbrengen. Ik mag hieraan
toevoegen, dat ik namens mijn regeering geen voorstellen te doen of
verbintenissen aan te bieden heb".

—

Welles verklaarde verder, dat hij hoopte tot Zondag te Parijs te blijven. Hij
vliegt dan naar Londen om in de volgende week voor eenige uren te Parijs
terug te keeren. Voor zijn terugkeer naar
de Vereenigde Staten zal hij nog enkele
dagen te Rome doorbrengen. Hij is voornemens, een samenkomst met vertegenwoordigers der Poolsche regeering te
Parijs te hebben, doch wilde niet zeggen,
of hij ook Tsjechoslowaaksche vertegenwoordiger zou ontmoeten. Op de vraag,
of hij te Londen dr. Benesj zou spreken,
antwoordde hij, dat zijn programma voor
de Britsche hoofdstad nog niet was opgesteld. Hij zal geen bezoek aan de oorlogszone brengen.

Het is niet onmogelijk, dat hij zich
hier of daar in bosschen verborgen
houdt.

HIJ WEET TE ZWIJGEN.
PARIJS, 7 Maart (Reuter).
Sumner
Welles heeft nog gezegd: „Alle taliclitia-

(sleoht-hoorend).

—
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Tweede Kamer.

JAVANEN NAAR
SURINAME
tot
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plaatsing van N.V.'s.

De Tweede Kamer heeft de Surinaamsche begrooting voor 1940 zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
In zijn antwoord verklaarde de minister van koloniën, dat het grootste
vraagstuk van Suriname het bevolkingsprobleem is. Een geleidelijke ontwikke-,
ling van dat geweest achtte hij slechts
t. verkrijgen door immigratie van Javanen. Voorts ontkende de minister,
dat die immigratie moet leiden tot verIndisching van Suriname. Op desbetreffende opmerkingen verklaarde dc
heer Welter, dat het uiterst moeilijk is
eer. stadsbevolking tot een lanöbcuwersbevolking te maken. Over de kolonisatie van blanken was de minister
niet optimistisch gestemd, speciaal ten
aanzien van de mogelijkheid van handenarbeid. Zonder replieken werd deze
begrooting aanvaard.
De Kamer behandelde vervolgens het
voorzieningen
wetontwerp bijzondere
met betrekking tot de in gebledsdeelen
van het Koninkrijk der Nederlanden
gevestigde naamlooze vennootschappen
en andere rechtspersonen, alsmede met
betrekking tot zeeschepen, die gerechtigd zijn tot het voeren van de Nederlandsehe vlag. Dit ontwerp beoogt, den
besturen van naamlooze vennootsci appen en andere rechtspersonen mogelijk
te maken, hun zetel te verplaatsen van
het eene gebiedsdeel van het rijk naar
het andere met het oog op de huidige
omstandigheden.

De heer Terpstra (a.r.) achtte dit
ontwerp te ver gaand en stelde de Zwitsersche en Belgische regelingen ten
voorbeeld. Hij was van oordeel, dat de
wet geen tijdelijk karakter heeft en

no.
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tweeslachtig is. De heer Slotemaker de
Bruine (ch.) vroeg de aandacht van
den minister voor het feit, dat de motiveeringen van de verschillende noodwetten niet gelijkluidend zijn. ht. achtte-"
verandering hierin gewenscht. De heer
De Marchant et d'Ansembourg (n.s.b.)
uitte enkele bezwaren tegen het ontwerp en de heer Bijlsma (v.d.)
kon
met de hoofdgedachte van het ontwerp
de
instemmen, hoewel hij, evenals
heer Donker (s.d.) bezwaar had tegen
het dualistische karakter ervan. Ook
de heer Van Maarsseveen (r.k.) meende,
dat niet duidelijk genoeg uitkwam, dat
hier van een tijdelijke regeling sprake
was.
De minslter van justitie, de heef
Gerbrandy zette in zijn antwoord uiteen
dat het karakter van noodregellng voldoende uit 't ontwen, blijkt, vooral na
de daarin na overleg met de commissie
van rapporteurs aangebrachte wijzigingen.

Onder de amendementen was er een,
dat het ontwerp een geldigheidsduur
geeft tot 1 Januari 1944, om het karakter van een tijdelijke regeling duidelijker te doen uitkomen.
Zonder hoofdelijke stemming werd
het ontwerp, aldus geamendeerd, aan-,
genomen.

DE „RIJNSTROOM"
ONBEMANDE BOOT GEVONDEN
OOSTENDE, 7 Maart (Belga)
De
b ggermolen „Vlaanderen 3" heeft bij
de boei Stroobank een boot, afkomstig
van de „Rijnstroom" gevonden. De boot
was voorzien van een volledige uitrusting en levensmiddelen.

—

De „San Florentino" niet
vergaan.
Van bevoegde zijde werd aan de
Msb. medegedeeld, dat het Engelsche tankstoomschip van 12.000 ton
San Florentino niet tot zinken gebracht is en, naar men meent onbeschadigd, in een haven is binnengeloopen.

(Recl.-adv.

GEEN DISTRIBUTIE KORTE BERICHTEN
IN BELGIË
UITBINNEN- EN BUITENLAND

AMSTERDAM, 7 Maart.
De politie
te Amsterdam, verzoekt namens de
ouders de opsporing van Johan Ohristoph Gerhard Winkler (Chris genoemd),
oud 13 jaar, die sinds 6 Maart j.l. wordt
vermist. De jongen is Woensdagochtend
van huis vertrokken en niet naar schooi
gegaan. Hij heeft een brief aan zijn
moeder geschreven, waarin hij mededeelt op eigen beenen te willen staan.
Hij ks lang: 1,65 M., donker ui+erlijk,
donkerblond haar- (met kuif) bruine
oogen, breed gezicht, bleeke gelaatskleur, vrij groot litteeken op voorhoofd.
Hij heeft bij zich een zwart gelakt
heerenrijwiel, merk „Fongers", bij het
achterwiel voorzien van rood-wit geverfd schildje met opschrift „s H."
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ondertusschen opgewekt, gezond

buitengewone

DALADIER VOLDAAN.
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Het zijn 55 verschillende, gesorteerde zegels uit 12 Europeesche
landen, w.o. vele betere soorten,
die U niet in goedkoope post-

Mogelijkheid

PER RADIO UITGEZONDEN
VATIKAANSTAD, 7 Maart (Havas).
Radio Vaticana zal op 12 Maart a.s. te
half elf de voornaamste plechtigheid
uitzenden, welke in den Sint Pieter zal
worden gehouden ter gelegenheid van
den eersten verjaardag van de kroning
van Z. H. Paus Pius XII.
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winkelwaarde ruim 60 et,
voor slechts één dubbeltje

Pauskroning herdacht.

Hedenavond
IJMUIDEN, 7 Maart.
is het s.s. „Sfruyvesant" lm Nederland
teruggekeerd. Te kwart over zeven kwam
het schip te IJmuiden aan. Het had aan
boord de bemanning van de „Alkmaar",
die op 18 Februari nabij de Kaap-Verdische eilanden is gestrand.

*t 4 Mjilal_ffM-fcli-_B-__nfl----4A
Bil
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SB_Sr

getoond.

TWEE BUREN KEKEN TOE

Bandstra en Visser, die op korten
afstand van het huls van Van Dijk wonen,
de tuinen achter de woningen
hebben hier een gemeenschappelijk pad,
kwamen toevallig eens buurten en zagen Van Dijk bezig met iets uit elkaar
te halen. Belangstellend bleven zij toe-
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HARD, DIKWIJLLS EN VOORT-

het Heinkeltoestel zagen en het achtereenvo'gens aanvielen. De Britten cirkelden vijf minuten boven de plaats, waar
het vliegtuig in zee w^s gestort en
wachtten tot het zonk.

De ongeveer 40-jarige F. Bandstra was,
behalve door het verlies van beide beenen ook nog zeer ernstig aan de bulk
veiwond. Hij was op slag dood.
„NU HEB IK WAT RAARS
UITGEHAALD"

Maar al te bereid om opdrachten te aanvaarden.
Gevechtskracht is
verdubbeld.

Geen bijzondere ver-
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DOE HET SPOEDIG EN EET NA 11 APRIL MET
ZILVER ! (voor een kwartje), uit de fraaie cassette
Gero-zilver, 185 stuks, waarde
500.—, een dor
15 hoof dprijzen. Voorts 1500 andere prijzen,
waaronder vele ter waarde van
50.— tot
100.—.
Zoo U nog geen lotkaart hebt: schrijf briefkaart
aan Postbus 2, Heemstede, en TJ krijgt haar gratlr
en franco toegezonden.
LAAT

fl

PRIJZEN.
2000.—,

3000.—, 2e prijs waarde
3e prijs waarde
1265.—).
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DE BRITSCHE
LUCHTMACHT

AAN HET
WESTFRONT

0

B

Katholiek Comité van Actie „Voor God"
en van de R. K. Centrale „Voor onze Gemobiliseerden" (V. O. G.)
(le prijs

_

__^

VRIJDAG BJVIAART 1940
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Bulgaarsch-RussLsch handels-

verdrag.

SOFIA,

7 Maart

(Havas.)

De Kamer heeft het Bulgaar;=ch—Sovhandelsverdrag, dat in
Januari te Moskou ls gesloten, goedgekeurd.
jet-Russisch

Ontsnapte Duitschers ge-

Kaarten dienen voor „sfeer
van zuinigheid".

—

arresteerd.

Luik, 7 Maart. (Belga).

—

Gendarmes
Molotofniet naar Boekarest.
hebben nabij Verviers drie Duitsche sol7 Maart. (D.NB.)
BOEKAREST.
daten gearresteerd, die onlangs waren
igenttelegraaf
Het
Roemeensche
ontsnapt uit de citadel van Hoey, waar schap ontkent nadrukkelijk, da: 'vlolozij geïnterneerd waren.
tof een bezoek nan Boekarest z?: _rengen, zooals een persagentschap heeft
De geallieerde vliegtuigaangemeld.

BRUSSEL, 7 Maart (Belga).
In antwoord op een interpellatie heeft de minister van landbouw verklaard, dat geen
koopen.
enkele rantsoeneering overwogen wordt,
NEW VORK 7 Maart. (Reuter.)
daar de voorraden overvloedig zijn en
De geallieerde aankoopcommissie alde veestapel enorm is.
hier deelt mede, dat de volgende week
De dlstributiekaarten zijn uitgereikt
zullen beginnen met
om een atmosfeer te scheppen van zui- onderhandelingen
de Amerikaansche vliegtuigfabrikanten
nifhel'.
vrilwl^l^o hpv^riri*.o-r»i_. Wij over
aankoop van vliegtuigen, mokomen niets tekort, doch moeten leeren gelijk den
tot een waarde van een milliard
van een stuiver er vier te maken.
dollar. De vliegtuigen zouden zoo nogelijk nog dit jaar moeten
worden gele-

verd.

Vliegtuig verongelukt.

BERN, 7 Maart. (Havas.)
Donderdag is een militair vliegtuig,
dat zich gereed maakte te landen op
het vliegveld van Thun, in een sneeuwstorm geraakt en te pletter geslagen op
een militair oefenterrein. Vier arrilleristen, die hier aan het oefenen waren,
werden gedood en twee anderen gewond.

LIMBURGER KOERIER VAN

HET LAATSTE NIEUWS
EVACUATIE-ZORGEN IN

De oorlogskansen.

MIJNINSTORTING IN CHILI

OOST-BELGIë

wahisch tegen olifant.
Een hopeloos ondernemen.

Strijd

Reeds 294 dooden en ongeveer
100 gewonden.

Kan en wil het leger het industriegebied verdedigen?

In Lulksohe bladen wordt nu ook openlijk
uiting gegeven aan de groote ongeerustfheid
welke in het industriegebied oostelijk van de
Maasiinie is ontstaan over datgene wat dit
gebied boven het hoofd hangt als België
mocht worden overvallen. De parlementeleden uit Luik, Namen en Luxemburg blijken,
aldus het „Bbld." zeeir ontevreden over hun
besprekingen dienaangaande met den Belgischen minister van landsverdediging en hebben een nieuw memorandum voor dezen opgesteld. Het publiek begint ongerust te worden
en laat zicih door de van mond tot mond
gaande geruchten, waar de regegering niets
tegenover stelt, steeds zenuwachtiger maken.
De „Meuse" schrijft.
Men vraagt ons, en terecht, onze
tadiustrie en onze toekomst te verdedigen tegen de verwording, welke het
gevolg sou zöjn van een vermoeid worden van onze armen en van de vlucht
van onze kapitalen en van onzse spaar

SANTIAGO DE CHULI, 8 Maart
(Reuter)
Tot-nu-toe zijn 294 lijken
geborgen van mijnwerkers, die gisteren in de Schawagermijn werden
bedolven. tn het geheel bevonden

Ëen

DOODELIJK MIJNONGELUK
Op Stm. Wilhelmina.

—

HEERLEN.
In den nach van Donderdag op Vrijdag is de houwer A. Krewinkel in een pijler van Stm. Wilhelmina onder vallend gesteente geraakt en
onmiddellijk gedood.
Het slachtoffer was 36 j. oud en vader
van een kind. K. woonde te Kerkrade.

penningen.

Öe regeecing spoort ons aan koppig dooi te
werken en heldhaftig belastingen te blijven

Telefoonverkeer met Zweden hersteld.

Goed, maar laat zü dan van haar kant zeggen dat zij dat alles militair zal durven ver-

STOCKHOLM, 8 Maart. (Reuter).
Gisteren, tegen middernacht, is het telefoonver-

—

dedigen als er oorlog mocht uitbreken. Deze keer met het buitenland hersteld. Volgens
verklaring zou de regeering met daden, met den correspondent van Reuter te Kopenhagen waren gesprekken met Stockholm niet
beton en staal, moeten bevestigen
toegestaan, „omdat de regeering niet
wenschte, dat sensationeele berichten over
Indien de regeering achter de eerste
Unies andere aanlegt, doet __i dit dan
den toestand zouden worden openbaar geomdat zy de eerste wil opgeven of om
maakt."
ze te verdubbelen?"
Oofc d« „Express" uit'zich in een zelfden
Beest en wijst er op, dat, eens het Waalscl.e
industriegebied vernield, het niet meer her-

bouwd

zal kunnen worden, daar de tegenvan dien aard zijn
dat slechts nog de aloude traditie en de veroverde positie in staat zljn bepaalde industrieën in stand te 'houden die over geen
woordige orr-stattdigheden

beschikken en te ver van de zee

grondstoffen

ligigen.

(Tot

zoover de Lulkscbe bladen.

Wij

—

DAMMEN
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP VAN
MAASTRICHT

De eerste ronde.

De eerste ronde van de, door het Maastr.dh'tsoh Damgenootsd_ap De Söhuivers georganiseerde comipetitie om het persoonlijk
karapioenectt-ap van Maastricht van den Nederlanidßohen dan-bond, leverde de volgende
resultaten op. In de Hoofdklasse wist G.
Knipsohild te winnen van W. Zeegers, terwyl
overvoor de eerste klasse W. Veenstra een
winning behaalde ten koste vaan. Bijkerk.
Eveneens voor de eerste klasse eindigde de
pa«rtü S. Huyskens-L. Peters in remise.
Naar wij vernemen ls het programma van
de a.s. Dinsdag te spelen wedstrijden als volg;
samengesteld:
H. Comans—G. Knipscfh-ld, hoofüfclasse.

Red. L. K.)

Dekking tekorten bij sociale fondsen.
Staatse missie stelt
o.mheffing van

HONGERSNOOD TE
PEIPING

nieuwe belastingen voor

HARTVERSCHEURENDE
TOONEELEN.

De StaatsoomoniS-ie-Vei-rijn Stuart, die in
opdracht had de regeering te adviseeren om-

—

PEIPING, 7 Maart. (Reuter).
Het
trent de financiering van de lnvalidltëlïe- cri levensmld.delenvraa.g-.stuk
Peipirig
te
ouderdomoveraekerlng, komt ln haar tfluans neemt ernstig-er vormen aan. De kosten
verschenen rapport tot de volgende voorstel- van levensonderhoud zijn verdubbeld.
Voor de levensmiddelenzaken verdringen
len:
en zich dagelijks honderden Chineezen en
Heft thans bestaande Ir-validite_t_Ouderdomsfonds moet volgens de meerderheid er doen zich incidenten voor, die e_c
oogenblik tot relletjes zouden kunnen
der commissie worden gesph-st ln een veraeleiden. Er spelen zich hartverscheurende
toeringsfonds en een aanvullingsfonds.
af op de plaateen, waar uitgeTen aanzien van de dekking der tekorten in tooneelen
hongerde
Ohinee_sn, waaronder vrouvan
de
finanfondsen
en
genoemde
de beide
wen
kinderen,
en
eenig voedsel hopen
de
meerderdragen
doet
ciering der staatsbü
bem-aohtigen.
te
kunnen
voorstellen:
volgende
heid de
1. Afgifte aan het verzekeringsfonds van
een 4 procent schuldbekentenis groot 490 müUoen gulden, ten laste van den staat
2. Staatdbijdragen aan het aanvullingsfdnds ten laste van den gewonen dienst, voorloopig groot 40 millioen gulden per jaar, plus

.

VEETEELT

administratiekosten.

3. Financiering door den sitaat van de gratuite uitkeeringen vaan het aanvutffii-gsfonds

door

van sohuldfoekentenfeeen.
Geleidelijke amortisatie van deae schuld

kippen.

afgifte

*"

5. Na afloop van de in de bezninigingswet getroffen regeling heffing
van nieuwe belastingen of verzwaring
van bestaande heffingen, waarbij inzonderheid wordt gedacht aan aecünzen of daarmede overeenkomende
heffingen en aan de heffing eener
algemeene proportioneele belasting
van alle inkomens; een en ander in
den vorm van bestemmingsbelastingen.

No; vijf kolenladingen worden
in beslag genomen.
De oamonissie voor de controle op den vy-

andeiyken uitvoer heeft, aldus meldt United
Press aan de „Maasbode", besloten nog vijf
ladingen kolen aan boord van Italiaansche
schepen in beslag te nemen. In totaal zyn dus
de ladingen van dertien schepen ln beslag ge-

nomen.

Nieuw consistorie op 4 April.
Men seint aan de ,Maasib." uit Rome
De tekst van de allocutie, welke de H. Vader
tijdens het geheim consistorie tot de kardinalen heeft gericht, zal niet bekend gemaakt
worden. Een eersrtjvolgend seml-openibaar consistorie aal den 4den April worden gehouden.
Een Havas-telegram uit den Vaticaar-schen
Staat, meldt nog, dat Myron Taylor Donderdag het opei-baar consistorie heeft bijgewoond

Dnitsche vlieger in rubberbootje
opgepikt.

—

Een der
LGNDHN, 8 Maart (Reuter).
leden va n de bemanning van een Duitsch
vUegtujg, dat gisteren ter hoogte van de
Schotsche kust was omlaag geschoten, is door
een vaartuig
opgepikt. De man bevond zich
m een rubberbootje, waaraan zich, naar
»en zag, twee anderen hadden vastgeklampt.

Zij

Nogmaals verlammingen bij

men

evenwel ln de diepte, aleer
hen kon bereiken.

verdwenen

Behalve de besmettelijke verlamming

behandeld in het blad van 28 Febr.,
komen nog andere verlammingen bij de
kippen voor. De oorzaak van deze verlammingen is zeer verschillend.
Vooreerst kan de oorzaak schuilen in

ons

mate verwezenlijkt werd,
heeft Polen noch Finland van de onderdrukking kunnen redden. Het is dus
begrijpelijk, dat koning Carol geen huizen bouwt op de hem gedane toezeg-

afdoende

ging.
Hij verwacht de

toezien.
■"

blik?

werden, benut.

—

Het is dus zaak

er yoor te zorgen, dat

P. D. V. DE PELIKAAN GELEEN
Uitslag wedvlucht vanLokaal J. Ploem.
af VENLO.
PRIJSWINNERS: 1 W. Mijers
Geleen; 2 Gebrs. Smits Lutterade; 3 S. Solberg Geleen; 4 J. Denie Lindenheuvel; 5 P.
Smits Lutterade; 6 J. Plum Geieen; 7 S;
Solberg Geleen.

— —

in hun eigen belang zijn. Het heeft veelmeer den schijn, alsof Engeland zich
veilig wil stellen op den toegangsweg
naar Indië, en Frankrijk gedekt wil zijr
tegen aantasting van zijn positie ln
Klein-Azië.
Er is nog een andere mogelijkheid
waarop van verschillende zijden reed'
gewezen is, nl. dat de Franco-Britschc
troepen in Syrië en Palestina bestemt
zouden kunnen zijn voor het doen var
een aanval op .de zuidgrens van dei
Russischen Kaukasus, teneinde door een
verovering van de petroleumvelden en
de uitvoerhaven Batoem de Russen en
Duitschers ln groote ongelegenheid, wal
hun gemechaniseerde oorlogvoering betreft, te brengen. We zullen die mogelijkheid buiten bespreking laten, omdat
de toestand aldaar zich nog niet genoegzaam afteekent. Slechts moet men
rekening houden met het feit, dat vooi
zulk een eventualiteit twee groote bezwaren uit den weg moeten zijn geruimd: eerstens zou Turkije daarvooi
zijne neutraliteit moeten loslaten en
zich geheel aan de zijde der Geallieerden scharen, tweedens zou het tot star.:'
brengen van een geregeld werkende verbindingslijn tusschen een cv. strijdtooneel in den Kaukasus eenerzijds en Syrië
méér nog met Palestina anderzijds

P. D. V. DE SPERWER, VALKENBURG
Uitslag Force
Lokaal Frans Moonen,
Tour vanaf VENLO op Zondag 3 Maart.
PRIJSWINNERS: 1, 5, 9 L. Frijns Valkenburg; 2 H. Keidener Valkenburg:3 Am. CurSibbe: 6 H.
vers Valkenburg; 4 J. van Laar
Frijns Houthem; 7 G. Pisters Valkenburg; 8
H. van Kan Valkenburg; 10 J. Theuwxssen
Valkenburg; 11, 12, 13 J. Bemelmans Schin
op Geul; 14 P. Bisschop Valkenburg; 15 J.
Claessen Valkenburg: 16 H. Bovens Berg en
17 Fr. Moonen Valkenburg: le
Terblijt;
overduif P. Reinartz; 2e G. Curvers; 3e H.
Keidener.

—

—

—

Weeft; 8 J. Gerlings Ulestraten; 9 W. Luiten
Amby; 10 A. van Kan Rothem; ll P. Bottie
Rothem; 12 j. Meiers Rothem; 13 H. Meiers
Rothem- 14 Idem; 15 H. Van den Booren
Rothem; 16 S. Lexis Rothem; 17 H. Hanssen
Rothem; 18 H. Pluimakers Amby; 19 W. Konings Rothem; 20 H. Habets Meerssen; 21
H. Brune Meerssen; 22 G. Lemlijn Amby; 23

Door velen wordt dan ook gedach.
dat de samentrekking der Geallieerd*
divisies in Kleln-Azië meer bedoeld is al;
een veiligheidsmaatregel tegenover een
gebeurlijkheid, waarop te Berlijn vuri.
gehoopt, en die te Parijs en Londen geducht wordt. In beide laatstgehoemdt
hoofdsteden is men nl. van de houding
De duce
van Italië verre van zeker.
geen
enkele reden tot de
geeft
onderstelling, dat hij zijn As-genoot zal
afvallen ; .de mogelijkheid blijft du?
steeds open, dat Italië, als het de kant
schoon ziet, zioh bij de beide andere
autoritaire Staten zou kunnen voegen.
Regeeren ls vooruitzien, zegt de
Franschman ; en nu valt het niet te
miskennen, dat de ligging der streken,
die de Geallieerden hebben uitgezocht
om er geweldige reserves in onder te
brengen, bij uitstek geschikt is om zoo
noodig een ernstige bedreiging te vormen voor Italië, zoowel wat zijn bezittingen in Afrika als wat zijn eigen kusten in de Middellandsche Zee betreft.
Er is dus alle reden om te verwachten.dat, # als 't in dit voorjaar tot een
verergering van den oorlog komt, deze
zich hoofdzakelijk zal doen gelden ter
zee, waar de Geallieerden den voorsprong hebben, en op den Balkan, waar
te land de Russen en Duitsohers in het
voordeel zijn.
Een uitzicht, dat, als 't niet tot een
vrede door overleg wil komen, het einde
van den strijd niet toelaat te voorzien

eens te gaan praten met den
Heer Directeur van den stadsreinigingsdlenst.
stuk las.
toen ik üwledig
blik niet tegelijk, maar dan
Zou dat
afzonderlijk, door dezen dienst kunnen worden verzameld?
En dan een verbod dit in den vuilte deponeeren, maar 't afzonderlijk
nisemmer verplichtend
stellen.
afgeven,

SITTARD.

—

P. D. V. L'Avlateur te

—

P. D. V. DE OLIJFTAK, ROTHEM.
Uitslag wedvlucht
Lokaal A. van Kan.
vanaf VENLO, afstand 62 K.M. op Zondag 3
Maart 1940. Deelname 66 duiven. Los 10 uur.
Aankomst eerste duif 10.51.27 uur. Aankomst
laatste duif 1,2,26 uur. Snelheid eerste duif
1211,6 M. per minuut.
PRIJSWINNERS:
1 S. Lexis Rothem; 2 V. Reinarts Bunde;
3 H. PluimaKers Amby; 4 Idem; 5 W. Hermans- 6L. Kraut Meerssen; 7 P. Derhaag

groote moeilijkheden opleveren.

plan opgevat,

Op-

M. Kengen Meerssen eerste overduif.

VEREENIGINGSNIEUWS
P. D. V. PELIKAAN, BLEIJERHE»DE
Zondag 3 Maart j.l. hield bovengenoemde
vereeniging een buitengewone vergadering.

Er werd besloten samen te spelen met het
Onderling Samenspel te Bleijerheide.

VERGADERINGEN-AGENDA

—
—

MAASTRICHT.
P. D. V. St. Martin,
lokaal Cörversplein 14. Zondag 10 Maart
wordt de jaarlijksche ledenvergadering ge-

houden. Aanvang 5 uur.
P. D.
MAASTRICHT.

V: Le Centre, lokaal P. Marnette. Boschstraat 97. Zondag
10 Maart om 5 uur des namiddags wordt
du jaarvergadering gehouden.
P. D. V.
OVERBROEK-HOENBBROEK.
De Ster. clublokaal W. Janssen houdt op
Zondag lo Maart een algemeene vergadering
dcs n.m. om 5 uur.
P. D. V. L'Hirondelle. lokaal M.
HEER.
Slangen. Zondag 10 Maart algemeene ledenvergadering om 6 uur.

—

—

VERMISTE EN OPGEVANGEN DUIVEN
Opgevangen. Duivin N. 5 '36 no. 3165, terug te bekomen bij J. M. Schrijen. Broeksittard 163.

ONDERWIJS
PSYCHIATRISCHE INRICHTING
„ST.

ANNA" TE VENRAY.

Godsdienstexamens
Geslaagd: de zusters M. J. M. Boeman, E. H.

Cuypers, G. Haas-, A. M. J. v. den Homberg-..
C. P. J. de Lange, J. M. Mineur, G. J. H.
Roe-offzen, L. H. M. Sliepen. J. P. M. Ter
Burg, C. M. de Vaan, M. P. J. Vanderstraeten
(Eerw. Zr. Amandus).

hoven, lokaal J. Cremers Rijksweg Z. 96. Algemeen concours vanaf Eindhoven oP ZonMODE VAK-EXAMENS
dag 10 Maart. Inzetten Zaterdag 9 Maart.
MAASTRICHT.
R. K. Naaischool St.
Verzending met La Colombe Maastricht.
Geslaagd
voor diploma costuAnna.
Wolder.
P. D. V. La Vitesse, loMAASTRICHT.
J. Hameleers
mière'de dames E. Groei e weg.
kaal J. H. Lemmens Boschstraat 64. Zaterdag en
Vonken, afgewezen één; voor diploGerda
voor
9 Maart inzetten der oude duiven
de
lingerie mej L. Pellaers.
oefenvïucht vanaf Beek, los Zondag 10 Maart ma
Mijnheer de Hoofdredacteur, dankend om 8 uur. Zaterdag 16 Maart inzetten voor
voor de te verleenen plaatsruimte.
de oeienvlucht vanaf Sittard; los Zondag 17
Hoogachtend:
Maart om 9 uur. Vrijdag 22 Maart inzetten
E.
v.
voor Roermond; los Zondag 24 Maart om 9
uur.
MAASTRICHT.
P. D. V. La Colombe,
Ontvangen
en tijdschriften.
lokaal Markt 30. Zondag 17 Maart oefenop
Maasgouw.
Limtourgsch tijdDe
Zaterdag 16
vlucht vanaf Beek. Inzetten
Maart.
schrift voor geschiedenis, taal en
kunst.
MAASTRICHT.
P. D. V. La Oolomfoe,
lokaal Markt 30 Donderdag 21 Maart oefenDe eerste aflevering van den zestigsten
vlucht vanaf Sittard. Inzetten op Woensdag
jaargang begint met een artikel van A. W.
20 Maart.
MAASTRICHT.
P. D. V. De Specht, over „Een verdienstelijk Limburger" .n.l.
HEER.
P. D. V. De Vriendenbond, loZaterdagnamiddag
Smeets,
9
Maart
lokaal
Brusselscheweg
H.
171. Zater- Henricus Gerardus Hubertus Welters, die
kaal W. Janssen.
dag
vanaf
Beek.
9
Maart
inzetten voor de oefenvlucht ruim 100 jaar geleden te Echt werd geboinzetten voor de oefenvlucht
P. D. V. L'Hirondelel, lokaal M. vanaf Beek. Los Zondag 10 Maart om 9 uur. ren. Mr. Belonje doet mededeelingen over 't
HEER.
geslacht Schenck van Vijdeggen. Dr. E. B.
Slangen. Zaterdag 9 Maart inzetten voor
vervolgt de geschiedenis van Maastricht. 'Jan
Beek.
wedvlucht vanaf
Verzijl behandelt de genealogie van George
P. D. V. Eendracht, lokaal
HULSBERG.
Carpentier. Van denzelfden schrijver is :een
vanaf
EindEENDRACHT,
P. D. V.
HULSBERG
M. Habets houdt een concours
Uitslag wedvlucht artikel over het huis Darth te Lottum.' De
Clublokaal M. Habets.
hoven op Zondag 10 Maart. Inzetten Zater„gegevens over Maasvanaf VENLO afstand 53 KM. op Zondag aflevering sluit met
dag 9 Maart.
trichtsche
kloosters
van
Dr. E. B. en „Bt-oe-,
1/Eclair,
M.
duiven.
Los
10
clublokaal
3
Deelname
79
uur.
HEER.
P. D. V.
Maart.
derschappen te Maastricht" van P. D.
9
Maart
O.
duif
Windrichting
Zaterdag
inzetN.
Aankomst eerste
Umemls^Schurgers.
ten der oude duiven voor v\ucht vanaf Beek 10.51 uur. Aankomst laatste duif 11,50 uur.
De Landbouw-Crisiswetgeving.
Beknopt
Los Zondag 10 Maart.
PRIJSWINNERS: 1 Sackevs Aalbeek; 2, 12. overzicht
de totstandkoming en werking
van
lokaal
L.
Luchtgids,
Frijns
Valkenburg:3
Campo
13
M.
a
HulsP.
De
NTJTH.
D. V.
de landbouw-crisiswetgeving in Nederën 17 Maart berg; 4J. Lemmens Valkenburg; 5, 9, 14 A. van
MareU houdt op Zondag 10 Inzetten
vanaf 1929. Samengesteld in opdracht
land
Schimmert;
Houthem;
sZaFrijns
Jacobs
6 H.
7
twee concourses vanaf Venlo.
Departement van Economische ZaH. Looiens Hulsberg; 8, 20 G. Gardeniers van het
terdags van (3—lo uur.
Uitgave:
Algemeene Landsdrukkerij,
ken.
Sperwer,
P.
D.
De
11
J.
C
Hulsberg;
Hunnekum;
V.
10
P.
Habets
VALKENBURG.
Haag (560 blz.)
lokaal Frans Moonen, Markt. Verzending met Habets Hulsberg; 15 G. Rouwet Aalbeek; 18 Den
La Colombe Maastricht, houdt een Force W. Habets Hulsberg; 17 P. Curfs WijnandsDe Lange
door Sally Salminen.
Tour vanaf Eindhoven op Zondag 10 Maart. rade; 18 G. Bosch Hulsberg; 19 Wheerens NederlandseheLente
vertaling van Charles Gl.
Grijzegrubben; Eerste overduif W. Habets
Inzetten 9 Maart vanaf 7—lo uur n.m.
Behrens. Uitgave: Andries Blitz, Amsterdam
AMSTENRADE.
P. D. V. De Olijftak Hulsberg; 2e overduif M. a Campo Hulsberg. (414 blz.)
Zondag
op
houdt Force Touren vanaf Venlo
10 Maart en op Zondag 17 Maart vanaf VenP. D. V. LA COLOMBE MAASTRICHT.
Het Nienwe Twaalfde Rekenboek en
raij. inzetten 9 en 16 Maart in lokaal Jos.
Lokaal P. Knols Markt 30.
Uitslag wedNieuwe Dertiende, dflor P J. Bouman Ket
en
vlucht vanaf VENLO op Zondag 3 Maart J. C. van
Grootjans te Amstenrade.
Zelm. Uitgave: W. Versluys. 2e
HOENSBROEK.
P. D. V. De Duif. lo- 1940. Deelname 95 duiven. Los 10 uur. Wind- Oosterparkstraat 221—223, Amsterdam
(O.)
kaal E. Cober. Africht-touren voor oude dui- richting N.O. Aankomst eerste duif 10,53,37
ven op Zondag 17 Maart vanaf Sittard. in- uur. Aankomst laatste duif 11,03,30 uur. SnelPractische Handelscorrespondentie voor
zetten Woensdag 16 Maart, Donderdag 21 heid eerste duif 1266.691 M. per minuut.
den Middenstand, door B A. Dijkstra en K.
Woensdag
20
Maart vanaf Echt. Inzetten
PRIJSWINNERS: Groothuizen N. 1; Trie K.
Uitgave: P. Noordhoff, Groninpels J. 2 7, 15; Herben H. 3, 4; Eurlings*T gen Rovers.
Maart of telkens tot 's morgens 8 uur.
(170 blz.)
Juliana,
W. 5; Hollanders W. 6; Ghelen J. 8; Bijker
P. D. V.
HEERLERHEIDE.
9: Dolmans H. 10; Bertus L. 11; Ruyters
Beknopte
clublokaal H Beau jean. Groot algemeen con- O. 12;
Handelscorrespondentie voor
Ruyters H. 13; Heeswijk v. M. 14; PeJ.
cours vanaf Tilburg op 10 Maart en vanaf
den Middenstand, door B. A. Dijkstra en
15
16;
17;
ters J.
Toennaer M.
Stegen J. 18- K. K. Rovers. Tweede druk. Uitgave: P.
Breda op 17 Maart. Inzetten Vrijdag 8 en
Knipschild J. 19.
Noordhoff, Groningen. (80 blz.)
Maart.
ROTHEM.
P. D. V. De Olijftak, lokaal
van Kan. Inzetten Zaterdag 9 Maart van
tot 10 uur en Zondag 10 Maart van 7 tot
Uur v.m. voor oefenvlucht vanaf Beek en
Zaterdag 17 Maart inzetten voor oefenvlucnt
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—
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DUIVENSPORT

WEDVLUCHT-AGENDA
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Sittard.

P. D. V. Wilhelmina.
MERKELBEEK.
tokaal P. v. Eeghem, houdt Zondag 10 Maart
gecombineerd met de P. D. V. Vriendenkring.
lokaal Dahmen te Brunssum een Force Tour

v anaf Venlo. Inzetten in beide lokalen Zaterdag 9 Maart tot 9 uur.
OVERBROEK.
P. D. V. De Snelvliegers,
lQkaal H. Driessen. Dinsdag 12 Maart inktten der duiven voor oefenvlucht vanaf Sittard, Los Woensdagmorgen plm. 10 uur.
SITTARD. P. D. V. De Duif, lokaal M
Willems, Tempelplein. Africhten der duiven
op Zondag 10 Maart, Dinsdag 12 Maart en
Donderdag 14 Maart, inzetten tot 's morgens
9 uur.
P. D. V. De VriendenLUTTERADE
kring, lokaal Jac. Gelissen, Station no. 23.
Gl 'oot algemeen concours vanaf Nijmegen op
Zondag 10 Maart. Inzetten Zaterdag 9 Maart

_________

men

""

Maar dan treden ongetwijfeld de
geallieerden op, zal menig krantenlezer
zeggen: er zijn immers al geweldige*
troepenmassas door Engeland in Egypte, door Frankrijk in Syrië saamgetrokken !
Wie echter de kaart van de ommelanden der Middellandsche en der
Zwarte Zee bekijkt, zal zich afvragen,
hoe die troepenmachten in Rumenië
kunnen worden gebracht. De Russen
kunnen zóó Rumenië inrukken en er
desverlangd ook Duitsche troepen naast
zich binnenlaten. Zonder medewerking
van Turkije echter zijn geen EngelsohFransche troepen in Rumenië aan te
voeren, en Turkije heeft tot dusver te
kennen gegeven, dat het daarvoor geen
oorlog met Rusland over heeft.
Het ls dan ook aan twijfel onderhevig, of die deels blanke, deels gekleurde
strijdmacht der Verbondenen te<r plaatse
wel is aangevoerd om Rumenië zijn
Versaillaansohe oorlogswinst te doen
behouden. De liefde der groote mogendheden jegens de kleine neutralen is niet
van dien aard, dat zij bereid zijn zich
er groote offers voor te 'getroosten, zoolang die offers niet in de eerste plaats

de voeding. Wanneer deze de oorzaak is,
dan is gewoonlijk de fout: te weinig
beenvormende stoffen in het voer, dus
voornamelijk te weinig fosforzuur en
kalk.
Doch we moeten niet vergeten, dat
ook eiwit tot de noodzakelijke beenvormende stoffen behoort. Hierbij dient
opgemerkt, dat voor aanbrenging van
genoemde bestanddeelen het aanbeveling
verdient, vooral in den tijd, dat de dieren gronde.
nog moeten groeien, dierlijke voeders te
Heeft men de een of andere verlamgebruiken, b.v. vleeschmeel, goed dier- ming onder zijn kippenstapel, dan raadmeel, vischvoedermeel, garnalenmeel.
plege men den dierenarts of men zende
De fout kan echter ook schuilen in het gestorven exemplaren, vergezeld van een
gebrek aan vitaminen en vooral aan begeleidenden
1
brief ter onderzoek op naar
vitamine D. Dlt heeft een merkwaardi- de Rijksseruminrichting te Rotterdam
gen invloed bij de opneming van kalk of naar het Instituut voor Parasitaireuit het voedsel en voorkomt beenzwakte en Infectie Ziekten te Utrecht. Het
of wel Engelsche ziekte of Rachitis.
onderzoek te Rotterdam geschiedt graHet D-vitamine komt o.a. voor ln tis, dat te Utrecht tegen betaling van
levertraan, lucerne, klaver, tomaten, een gulden.
L. HENKENS, HunsCl.
eierdooiers, visch, melk, groenvoeder.
Meermalen werd waargenomen, dat
zelfs bij voldoende voedende bestanddeelen het euvel toch optrad. In dat geval kan een toevoeging van goede levertraan of groenvoer goede diensten bewijzen. Men moet er wel voor oppassen,
men geen
wanneer de dieren langen tijd wegens
ongunstig weer binnen gehouden moeledig
ten worden. Dan kan men als voorbeMAASTRICHT, Maart '40.
hoedmiddel, dus wanneer er geen groenHet ingezonden stuk in Uw Wad onder bovoer verstrekt kan worden, 1 tot \y_ %
hoofd, heeft mijn algeheele inlevertraan onder het graan mengen ; venstaand
langer dan een dag of drie mag het stemming.eenigen tijd geleden
Reeds
ben ik begonechter niet blijven staan.
nen miin ledige blikken te bewaren en ik
Het is verder mogelijk, dat door het heb al een heele collectie. Vroeger kwamen
voederen van te veel graan of aardappe- die, zooals mogelijk wel bij ieder ander, in
len de verhouding in het dagelijksch den vuilnisemmer terecht. Ik had al reeds het
f.
rantsoen foutief wordt. Al zouden dan
ook op zich zelf genomen voldoende bestanddeelen voor beenvorming worden
toegevoerd, dan zou te groote gift zetmeelachtip-e stoffen er de oorzaak van
_^*-~~~\
zijn, dat de eerst genoemde niet volko~""i___i*ri

Waarom verzamelt

dat

provincie

Bess arabië zal terugeischen. Duitschland zal tegen die nieuwe gewelddaad
vah zijn roode vrienden wel geen bezwaar hebben, als dezen maar van de
petroleumvelden afblijven. Indien de
beide bentgenooten op dit punt een
overeenstemming treffen,
ziet het er
voor Rumenië niet veelbelovend uit.
Van zijn buurstaten heeft het geen hulp
te wachten : Polen bestaat niet meer ;
Hongarije is gebeten op Rumenië, dat
zich een groot stuk vroeger Hongaarsch
gebied (Zevenbuigen) heeft toegeëigend;
Bulgarije verwijt het de dcor Bulstaren
bewoonde provincie Dobroedsja onder
ziöh te houden ; alleen Yoego-Slavië,
dat ook uit brokstukken van andere
landen is gegroeid, is het vriendelijk
gezind. Maar het is machteloos, zoodat
het, als Duitschers en Russen gelijkelijk
Rumenië binnenvielen, gelijk in Polen
gebeurde, het werkeloos zou moeten

—

INZICHTEN VAN LEZERS

mogelijkheid,

Rusland de in 1919 verloren

1. het voederrantsoen in orde is, wat
betreft de aanwezige bestanddeelen en
vooral ook wat betreft de verhouding
tusschen die bestanddeelen.
2. dat de kwaliteit der gebruikte voedermiddelen prima is. Hierbij dient gezegd te worden, dat een vochtige bewaarplaats het beste voedermiddel kan
bederven.
3. Dat de hoenders verwijderd blijven
van voor hen gevaarlijke gewassen.
Deze verlamming kan dus worden
voorkomen. Behandeling der patiënten
is vrijwel nutteloos.
Ook de verpleging en huisvesting hebben een grooten invloed. Wanneer men
vaak ziet, hoe vuil en smerig de ren ls
van water en modder, kan men zich
niet
verwonderen, dat de dieren 't in de nooten krijgen. Vaak is de ren dan nog
zoodanig gelegen of met
boomen of
struiken beplant, dat de zon
absoluut
geweerd wordt. In zulk een
ren
met en
zonder zon, moeten de dieren gêwrichtsaandoeningen en rheumatiek krijgen
Hok en ren moeten droog zijn en volop
van het zonlicht kunnen profiteeren
Ook in den kuikentijd, als de
deren gevormd worden, moeten de beenjonge
dieren niet worden weggestopt, maar
luchtig en zonnig gehuisvest zijn
zorge er voor, dat de ramen in dé Men
kuikenhokken geheel opengezet kunnen
worden.
Men dient de dieren aan het directe
zonlicht bloot te stellen. Dat is voor een
goede beenvorming volstrekt
noodzakelijk. Huisvesting en voeding
doen in verband met elkander ook jicht ontstaan.
De nieren doen in dat geval hun werk
niet goed meer, zoodat het bloed te veel
zuur gaat bevatten, hetwelk vooral in de
gewrichten wordt afgezet en hevige pijnen en lamheid (vooral in de pooten)
veroorzaakt. Bij eenigszins hevig optreden zwellen de gewrichten. De ziekte
heeft een langzaam verloop. De dieren
gaan langzaam aan vermagering te

We zullen tot de voeding ook rekenen
alles, wat de dieren soms binnen kunnen krijgen, al wordt het niet altijd
expresselijk verstrekt.
Verlamming der pooten wordt ook
De ramp met de „0. 11".
bewerkt
door het nuttigen van vergiftige
Ook het derde
slachtoffer geborgen.
zaden, zooals van de waterscheerling,
DEN HELDER, 8
Van- van den Taxus, het moederkoren en in
(A.N.P.)
morgen is ook het Maart
stoffelijk overschot van het algemeen gesproken, alle zaden, die
«et derde slachtoffer van het ongeval met sterk bezet zijn met brandsporen, schim«- ..O ll", den sergeant-torpedomaker G. 1. mel e.
d.
Logmans,
geborgen.

schrijft

—

vestigen de aandacht er op, dat deze bezorgdheid, welke in het oostelijk deel van
België thans tot uiting komt, voor een
niet gering deel te wijten is aan de onvcK.r_.eh._ge voorlichting van de Waalsche pers. die van het begin van den oorlo§ af het vrijwel als vanzelfsprekend aan
haar lezers hseft voorgesteld, dat het
öuitsehe leger te eeniger tijd den inval in
België van 1914 zal herbalen. Het is deze
M. v. Oort—H. Bijkerk, le klasse.
C. Baumans—S. Huyskens, le klasse.
onvooraidhtige suggestie, welke wellicht
L. Peters—G. Meurmans. le klasse.
weinig kans heeft door de feiten te worAls wedstrijdleider zal fungeeren dtor V o
den bevestigd, die de voortdurende en li]k.
stijgende onrust schijnt te hebben veroor-

zaakt.

oud-officier

Van

Als men de tegenwoordige politiek
van Rusland goed nagaat, komt men tot
het inzicht, dat het den Sovjets er om
te doen is, den omvang van het Russische Rijk, zooals het vóór den wereldoorlog was, te herstellen. Precies dezelfde grondgedachte, die Hitler ten aanzien
van het Duitsche Rijk bezielde, en die
de beide Rijken vanzelf nader tot elkander bracht.
Volstrekt nauwkeurig
zal dit allicht niet kunnen geschieden,
maar als 't aankomt op iets meer of
minder, zal zoowel de een als de ander
liever iets meer nemen.
Of 't Moskou werkelijk uitsluitend te
ioen is, zooals sommigen meenen, om
de communistische ideologie te verbreiden, mag de vraag heeten. De buitenlandsche politiek van Rusland is op het
oogenblik even imperialistisch als in de
meest vergulde dogen van het Tsarenrijk. En 't blijft ook een groote vraag,
of de meening van sommigen juist ls,
dat Rusland na Finland ook het oog
op Zweden zou gevestigd hebben.
Men vergete niet, dat de drie grenslanden: Finland, Estland, Letland, en
zelfs nog meer (Lithauen bv.) benevens
oostelijk Polen, vóór den Wereldoorlog
tot Rusland behoorden. Ook een deel
van het tegenwoordige Rumenië (Bessarabië) was Russisch.
Men behoeft
geen bolsjewistisch ideaal te hebben
een nationalistisch is voldoende
om
het uitzettingsstreven der U.S.S.R. en de
begeerte om het verdrag van Versailles
ongedaan te maken, te verklaren.
Daarom vreest Rumenië met greote
vreeze, dat het na de vier andere landen ook aan de beurt zal komen. Niet
voor niets heeft koning Carol een zware
verdedigingslinie laten aanleggen, die,
naar het heet, desnoods met grachten!
ïevuld met instroomende brandende
..etroleum, zal verdedigd worden. Niet
/oor niets ook heeft Engeland bij voorbaat Rumenië een belofte van bijsband
.eschonken. Men zal er echter wel aan
ioen niet al te veel staat te maken op
oijstandsbeloften van Groot-Brittannië.
Ongetwijfeld zit daarbij de meest goede
.rouw voor, maar het heeft er wel wat
den schijn van, alsof het Britsche Rijk,
niet zonder eenige zelfoverschatting]
van oordeel was, dat alleen reeds zijne'
toezegging van steun anderen zou
afhouden van het aanvallen van den
beschermeling. Dit ls echter niet geschied, en de beloofde hulp, die niet in

zich ongeveer 400 arbeiders in de
mijn. Ongeveer 100 man zljn gewond.

betalen.
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(K. 4445).

BLEIJERHEIDERSTRAAT 16, BLEIJERHEIDE
Café-Restaurant, Vergunning en Friturezaak.
NET LUTTERADE-GELEEN (K. 4494).
J. DE GRAVE-BEAUMONT
Stoffeerderij -Meubelmagazijn,
Mauritslaan 108, LUTTERADE.

NET SITTARD (K. 4490).
H. P. M. TH. LANGEVELD-BITTER
Collectrice Ned. Staatsloterij
Wilhelminastraat 8, SITTARD.

Holeer deze

nummers, zij komen nog

niet in den

Telefoongids voor!

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

LIMBURGER KOERIER VAN VRIJDAG 8 MAART 1940
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BUICK EN CHEVROLET l94n" I\
LUXE WAGENS ZIJN GEARRIVEERD

Wij hebben de eer U door deze uit te noodigen de BUICK en CHEVROLET LUXE WAGENS 1940, welke in onze Showroom tentoongesteld zijn, te komen bezichtigen
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KERKRADE, Markt 38

ÜBACH OVER WORMS
maken bekend, dat Wed. M. E.
Römkens geb. Collaris, wonende Haanweg 3; alhier, bij vonnis van den Kantonrechter
Heerlen, dd. 8 Januari 1940,
onherioepelijk werd veroordeeld tot een geldboete van
30.— subs. 20 dagen hechtenls wegens overtreding van
het bepaalde in artikel 2 sub.
2b. van het Melkbesluit (Verkoop van melk, waaraan ± 10
en 4 % water was toegevoegd).
ÜBACH OVER WORMS,
7 Maart 1940.
Burgemeester en
Wethouders:
Dr. GEULJANS.
De Secretaris,
6296
J. APERS.
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SITTARD, Limbrichterstraat 23
ROERMOND, Steenweg 10

Burgemeester en
Wethouders van

d

V^unne^
van ons

CC

Sport.ef en vlot me,s|es
schoent |e Zeer rnoo.e
sn,t-,n bru,n en lak

________B________&&^^^
MAASTRICHT, Groote Staat 24
VENLO, Vleeschstraat 39
HEERLEN, Saroleastr. 5, Markt

vS/^^

I^S

tje.

itm

f°l

vanaf

__flr^^^

3

$ tfKgfö
KV- tC*; escnerP^

¥ lo

v'l;

J—S|

____^__a

>sv^^^.

\

«tf

Zeer leuk en geheel
opart bewerkt. Een der
vele prachtige uitvoeringen. In lak en cede. rnaa' '8

Bijzonder fijn schoentje
jn zeer chi een apar I
bewerking. In lok,
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Italië en

dingen gekomen.

Zeker, de Britsche
eiland
Malta staat er nog
vlag op het
waarschuwingsteeken
voor
altijd als een
heel Italië, maar....
In 1935 voeren de Italiaansche troepenschepen door het door Britten bewaakte Suez-kanaal op veroveringstocht,
tegen een land, dat door Engeland verdingen drijft er geefs werd beschermd.
In 1936 en '37 trokken de.ltaliaansche
op
legionnairs van Cadiz tot de Pyrenaeën
üan Engeland
zegevierend op tegen een regeering, die
in
de Britsche en Fransche sympathie en
hulp genoot.
zee overneemt
In 1939 werd Albanië een deel van het
n. (slot).
Italiaansche koninkrijk, de Adriatische
In het begin van de negentiende eeuw Zee practisch tot een Italiaansch meer
was de Britsche machtspositie to de en Engeland moest laten gebeuren ItaVan Cadiz tot Palestina reikt de
Middellandsche Zee stevig gevestigd. De liaansche
invloed. Italië, dat volkrijker
Fransche vloot was niet sterk genoeg om
te kunnen concurreeren, de Russische geworden is dan Frankrijk, heeft een
kon voorloopig het enger terrein der vloot die kan meespreken en een luchtMalta, niet verder
Zwarte Zee niet verlaten. Hier lag wel macht, die het kleine
gelegen dan Brussel van
bases
van
haar
een verborgen gevaar, maar de Britsche
danig onveilig kan maken. De
minister Palmerston wist zoo te manoeu- Keulen,
dingen drijft er heen, dat
natuur
der
vreeren, dat hij Turkije en Frankrijk
de verhoudingen aangewe.
de
door
voor een bondgenootschap won, wier ge- Italië
ln
de Middellandsche Zee zal
plaats
zamenlijke strijdkrachten Engeland toen zen
Welpen, zoowel de Russische vloot als de hernemen.
zijn niet oorlogszuchtig
Russische oorlogshaven in de Krim te enDezeItalianen
geduld.
En de tijd werkt
hebben
vernietigen Bij het sluiten van den
soort
vrede in 1856 ging de Britsche pretentie voor hen. Daarin hebben we eenaanleidat
deze
toestand
niet
garantie,
zelfs zoover, dat aan het Russische keigruwelijk conzerrijk de verplichting werd opgelegd, ding zal worden tot een
de
Middellandsche
Zee over.
heel
zich van allen vlootbouw in deze wateren flict
eeuw,
maar
anderhalve
dat de
nog
't Is
te onthouden.
van
een
macht
een
rots
en
Britsche
Maar zooals altijd, de natuurlijke ont- eilandje uit deze binnenzee beheerscht.
wikkeling laat zich niet tegen houden. Anderhalve eeuw is niet zoo veel in de
Italië, zoolang in kleine staatjes verdeeld historie Zooveel onaantastbaar schijgeweest, vereenigde zich in 1861 tot één nende machtsposities zijn gewonnen en
koninkrijk, dat binnenkort een belang- verloren en de beschaving is er niet bij
rijke factor
werd in de Middellandsche ten gronde gegaan. Dit laatste ten
Zee-poütiek Eenige jaren later kwam
er zijn
voor hen, die gelooven,
het Suez-kanaal klaar en daarmee werd troost
Europa
hopeloos
dat
ten
zulken
er
*e Middellandsche Zee een doorvaartsondergang gedoemd zal zijn, als zekere
weg in plaats van een groot binnenwater.
vlag niet meer in alle hoeken der wereldOnmiddellijk nam de Britsche regeering zee wappert.
haar maatregelen. In 1878 bezette ze
DR. B. VLEKKE.
Cyprug en
jaren
Egypte
zelf.
later
enkele
Z*\lde elnden der zee werden nu door de
vloot en troepen beheerscht, de
kusten echter ontsnapten steeds meer
8,31 hun
■ï__ _-^_pB
fbische
controle, want de zwakke Aragebieden van Noord-Afrika vielen
de een na de ander onder het gezag vac
e staten der noordkust. Frankrijk nam
Algiers, Tunis en Marokko, Italië verh
dreef de Turken uit Tripolis en bezette
een voorpost op de kust van Klein-Azië :
Rhodus. Daarmee stelde het eigenlijk »_JB«HH_B_H_H_H^_^te
(Recl.-adv. no. 6216)
Rl een programma op : in die dagen verwachtte iedereen de ineenstorting van
het Turksche sultanaat en de regeering
te Rome hoopte dan een goed deel van
Zuidelijk Klein-Azië voor zich te kunnen winnen. Kort daarna brak de Balkanoorlog uit en de kleinere Balkanstaten wilden Albanië onder elkaar verdeelen. De Italiaansche regeering kwam
Weinig
tusschen beiden, niet uit Mzondere sympathie voor de Albaneesche onafhankelijkheid, maar met de bijgedacnte, dit
De wederzijdsche verklaringen van
Duitsche en Britsche woordvoerders laland eventueel voor zich zelf te reserop een welslagen van
veeren, welke gedachte na ruim 25 jaar ten weinig uitzicht
DE STANDAARD,
vredesbemoeiingen.
de
ook verwezenlijkt is. Alles zeer realis- ten deze hetzelfde betoogend als reeds
tische politiek, die weinig rekening hield herhaaldelijk in de Neerlandia-pers is gemet de rechten der kleine naties, maar daan, zegt over die spanning:
bij de toenmalige opvattingen alleszins
„Van beide zijden laat men geen twijfel,
begrijpelijk. Was het niet vanzelfspredat de strijd alleen kan eirtdigen met een erop of er-onder, en dat. men bereid is door te
kend, dat eeri land met 8000 k.m kustis
lengte naar bezittingen overzee streefde vechten, tot dat bittere einde bereikt. Het
gaat thans om eeh definitief breken van elom zijn verbindingen met de buitenwe- kanders machtspositie.
reld te. verzekeren ? Groot-Brittannië
Maar de toeschouwer vraagt zich af: waarhad in de zeventiende eeuw ternauwer- heen moet dit leidt-n?
Immers, het staat vooruit vast, dat van
nood een zeemacht gebouwd, of het
zulk
een definitieve breuk bi.i geen der strijeischte al de uitsluitende heerschappij
dende partijen sprake zal kunnen zijn. Tijover de rondom Engeland liggende zeeën delijk kan één hunner bij de eindrekening
°P- Kan men zich verwonderen, dat het belangrijk nadeel lijden, maar beider macht
Is te groot en te wezenlijk, om door het verJonge Italië ook van dergelijke gedachlies van den ooi-log te worden teruggebracht
ten bezield bleek ?
tot duurzame onmacht. Wat na den wereldoorlog is geschied, kan door niemand worden
*n den wereldoorlog koos Italië de zijde van Frankrijk en Engeland en er zat miskend.
Wat in werkelijkheid zal moeten geschie°ok weinig anders op. Zijn duizenden den is: een redelijke regeling te vinden van
partijen aankilometers kustlijn kon het niet bescher- een wederzijdsche, voor beide
machtspositie, die door haar gemen en voor de voeding was het afhan- vaardbare
biedt
kelijk van den toevoer van overzee. Veel zonden grondslag behoorlijke kansen
ontwikkeling
voor
beider
en
verdere
beslaan
kreeg het als loon beloofd...: De in geordende banen.
Maar zoolang beide partijen hun doelstelAdriatische Zee zou een Italiaansch meer
is
worden, maar bij den vrede kreeg het er ling formuleeren, zooals zij dat thans doen,
blijJoego-Slavië als concurrent. In Klein. elke mogelijkheid uitgesloten om tot een
vende oplossing te komen".
Azië zou het de zuidkust bezetten, maar
Frankrijk steunde de Turken in hun verjuiste
zet en een eervolle aftocht was het eenig
mogelijke. Daarvoor deed Engeland plotseling een schitterend aanbod. In die
Tusschen de opvatting van anti-revodagen was Bakoe, de pebroleumstad aan lutionnaire en van christelijk-historische
leiders omtrent het maatschappelijk
de Kaspische Zee door Engelsche troevraagstuk
openbaart zich opnieuw verpen bezet Onder voorwendsel, dat er
wijdering. Naar aanleiding van een begeen Britsche troepen genoeg waren, om toog in „Woord
en Wereld" voor de noodde bezetting vol te houden, stelde men zakelijkheid, dat de beter gesitueerden
Italië voor dat het heel Transkaukasië meer besef moeten toonen van hun verantwoordelijkheidsgevoel, had „de Stanvan de Zwarte tot de Kaspische Zee on- daard"
„bewogengesproken
der militaire controle zou nemen en het heid", die weinig van een
DE NEmaakt.
indruk
verdedigen tegen het bolsehewisme. Een DERLANDER herinnert daartegenover
Prachtig enorm groot land met een van aan Kuyper's bewogen woord Zij kunnen
de rijkste petroleumgebieden ter wereld ! niet wachten, geen dag en geen nacht",
En de regeering te Rome moest weigeren en zegt van den vroegeren grooten leider
der a.-r. partij:
Want wel zou het doenlijk zijn het Ita„Hij heeft dieper dan het meerendeel van
leger daar te brengen, maar
h°e kwam het ooit weer terug, wanneer zijn tijdgenooten den socialen nood gepeild
daardoor eerder dan zü begrepen, dat op
de Bosporus achter zijn rug werd afge- en
dit terrein het ideaal pas kan worden benasloten ? En als de sovjets verdreven wer- derd, niet door een aantal op zichzelve goede
den door de Russische witgardisten
en en nuttige maatregelen, maar door fundadaar zag het toen naar uit
hoe zou menteele wijziging van de geesten".
de rechtsverhouding dan zijn?
„de Nederlander
En dan
Met vrijwel leege handen kwam Italië aan deze herinnert
Kuyper, die na een
van
woorden
uit den oorlog. Het had meer dan halve eeuw
nog niets van hunne waarde
600.000 dooden verloren en 400.000 ver- hebben ingeboet:
minkten, maar Frankrijk en Engeland
„Slechts dit ééne is, zal'er voor U een sohadden hun kustgebied aan de "iddel- ciale quaestie
bestaan, noodzakelijk, t-w. dat
landsche Zee meer vergroot dan de Mid- ge tic onhoudbaarheid van den
en deze ondellandsche Zee-mogendheld bij uitstek tegenwoordigen toestand inziet,
b ij k o muit
verklaart
De teleurstelling
houdbaarheid niet
maakte het verlangen stige oorzaken, .maar uit een fout i n
des te, sterker. Uiterlijk is de toestand den grondslag zelf van ons
van heden niet veel anders dan die van maatschappelijk samenleven.
Die so: 918, in werkelijkheid echter ls er een ciale quaestie bestaat voor U eerst, zoo gearchitectonische critiek uitoefent op de mengrondige wijziging in de machtsverhouschelijke sociëteit zelve, en diensvolgens een
andere inrichting van het maatschappelijk
gebouw gevenscht en mof <?l!_jk WMT,

De natuur der
heen, dat Italië den duur
de macht
de Middellandsche
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ZEEP VAN ONBEKENDE HERKOMST
(Recl.-adv.

no.

6215)

GEMENGDE BERICHTEN
VIER PLEEGKINDEREN ERNSTIG
MISHANDELD
Er is dezer dagen te Londen eer proces gevoerd, dat een schril licht werpt
op het evacuatie-vraagstuk. Een 26-jarige landbouwer, die belast was met de
verzorging van vier geëvacueerde Lonbeschuldigd
densche kinderen, -werd
van verwaarloozing en mishandeling
der hem toevertrouwde knapen. Men
dient hierbij goed in het oog te houden, dat het hier om een uitzonderingsgeval handelt. De rechtbank achtte de
den
feiten bewezen en veroordeelde
jeugdigen landbouwer tot zes maanden
dwangarbeid.

De man, James Short geheeten, had
vier jongetjes van zes tot acht jaar tot
zich genomen. Hij is zelf eerst sedert
korten tijd gehuwd. Aanvankelijk scheen
alles naar wensch te gaan. Het echtpaar Short had de kinderen een hartelijke ontvangst bereid. Van lieverlede
echter begonnen de zorgen, die d. opvoeding der vier jongens
verse. .te.
het echtpaar te hinderen en vooral de
man werd met den dag prikkelbaarder.
Twee knapen hadden het in het bijzonder bij hem verbruid. Zij konden geen
goed meer doen. 'slliddags om vijf uur
werden zij al naar bed gezonden en
's ochtends in alle vroegte moesten zij
opstaan, om in de keuken zwaar huishoudelijk werk te verrichten. Voedsel
en drank kregq* zij slechts in bescheiden mate. De jongetjes gingen _r slecht
uitzien. Zij werden ook voortdurend ge-

-

ZIJ WILDE BEROEMDE TOONEELSPEELSTER WORDEN
De 19-jarige Ivy Greenwood, winkeljuffrouw te Bradford (Engeland), heeft
aar. diefstal
zich schuldig gemaakt
van een portemonnaie, waarin zich een
betrekkelijk klein bedrag bevond. Het
meisje verloor, volgens de verklaringen
jv
der getuigen voor de rechtbank,
Zij
moeder.
geleden
haar
tien jaar
kreeg bij een bevriend e.htpaar een
goede opvoeding. Het verlangen naar
avonturen zat haar echter in h bloed.
Sedert zij de school had verlaten, was
zij in achttien verschillende beroepen
werkzaam geweest. Zij trad zelfs tijdelijk als figurante in een schouwburg te
LonBradford op. Later ging zij naar hotel,
den verbleef geruimen tijd ir een
waarbij zij slechts en klein gedeelt- van
de verhaar rekening betaalde, en üep om
een
schillende theater-bureaux af.verkrijgen.
Plaatsje aan het tooneel te
Haar pogingen waren tevergeefsch
Toen zij te Bradford was te ggekeerd.
deed zij fantastische verhalen over de
aar biedingen, die haar uit Londensche
gedaan. Om
tooneelkringen waren
zeten. legde
bij
kracht
te
woorden
haar
over.
vervalschte
contracten
ij zelfs

.
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Zwanenberg's augurken...
25 a 30 heerlijk-croquante.
zoetzure augurkjes in ieder
k''k' Zóó geconserveerd.
dat zij goed blijven, ook
a's de bus eenmaal geopend is, mits men de
augurken onder het vocht
in de bus laat staan.

IN GEKLEEDE JAS OP DE
LOCOMOTIEF
Dezer dagen ging in Argentinië een
machinist met pensioen, die tot de
merkwaardig-.. :n der
voornaamste
Zuid-Amerikaansche spoorwegen behoorde. Deze man beschouwde de bewat
diening van een locomotief als zulk een
belangrijke bezigheid, dat hij steeds,
(Recl.-adv. no. 6226)
ondanks de in Zuid-Amerika heerschende tropische hitte, in gekleede jas
en met een stijf hemd op zijn werk en ontvingen uit handen van Z. H. Exc. den
verscheen.
Pauselijken Zegen met vollen aflaat, krachtens bijzondere volmacht van Z. H. den
Paus.
ROOKEN IS VOOR VROUWEN
In het Gregoriaansch werd hierna een
ZEER NADEELIG
Te Deum gezongen.
-;. In een vergadering van het vrou- plechtig
Ten
huize
van den Bisschop heeft vervolwencomité van den rijksbond tegen gens het Hoogwaardig Kapittel aan Mgr.
alcohol- en tabaksgevaren heeft prof
feestgave van het Diocees aangeReiter, van het Duitsche rijksministerie Diepen de
bestaande
in de oprichting van de
boden
van volksgezondheid, enkele mededeeafdeelingen van het liefdewerk
parochieele
lingen gedaan over het rooken voor
in de parochies van 't bisvrouwen Naast nicotine bevat tabaks- voor arme kerken
bijzondere giften en toezeggingen
dom
en
de
rook kooloxyde, waardoor het bloed
voor het liefdewerk door kerkbesturen en
vergiftigd wordt. Door nieuwe wetenschappelijke vindingen is komen vast te kloosters.
verricht door den Vivrouwen De aanbiedingvanwerd
staan, dat het rooken voor
het Bisdom Mgr. F. N. J.
zeer nadeelig is, daar de vrouw gemak- caris Generaal
vatbaar is Hendrikx.
kelijker voor vergiftiging
man.
dan de

zwanenberg|S|
smaakt! ■^j__W
maakt
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MOEILIJKHEDEN IN EIJSDEN

De enkele keeren, dat de landbouwer
in, wat hij „een goede bui" noemde,
was, werden de kinderen gedwongen
met hem te boksen en raakte hij hen
zoo hard mogelijk op het gezicht.
Het proces heeft in Engeland sterk
de aandacht getrokken. De moeder van
twee der knapen, die het slachtoffer
van dezen bruut werden, verklaarde,
toen zij haar kinderen weer bij zich
had: Ze gaan nooit meer van mij weg.
Ik trotseer liever met hen het gevaar
van luchtaanvallen."

JAARBEURS STAND 61.

(Recl.-adv.

no.

Gewestelijk Nieuws

—
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Joh a'mte/? l/a?i/et&o£de M/j y^vuttfdï//?? m/? JJ J)2CïP
(Recl.-adv.

no.

6208)

SLACHTOFFER GEDOOD. VÓÓR
DE BRAND ITBRAK

DE LAATSTE DER MOHIKANEN
WIL TROUWEN

NIEUWE LUCHTSCHACHT MIJN
„WILLEM SOPHIA"

De brand in een Engelsche boerderij,
die zich aanvankelijk onschuldig liet
aanzien, heeft na een nauwgezet onderzoek het karakter gekregen van een
raadselachtige misdaad. Een vrouw
het eenige lid van het gezin, dat bij den
brand om het leven kwam
was volgens den dokter, die het stoffelijk 'overschot onderzocht, reeds overleden vóór
het vuur het huis in lichte laaie zette
Het drama heeft zich afgespeeld in de
nabijheid van het Engelsche
dorpje
Peterborough. De echtgenoot van de
om het leven gekomen vrouw, die landbouwer is, was des ochtends tusschen
half vijf en vijf uur naar zijn werk vertrokken. Zijn broer, die in hetzelfde
huis verblijf hield, maakte zich gereed
hem te volgen, toen hij plotseling ontdekte, dat er brand was uitgebroken en
dat een groot gedeelte van de boerderij
reeds in vlammen was gehuld. Hij rende naar de slaapkamer van de vier nog
jonge kinderen en slaagde er in
hen in
veiligheid te brengen. Opnieuw drong
de man de brandende woning binnen,
zoekende naar de vrouw des huizes Het
bleek hem, dat zij zich bevinden
op de plaats, waar de brand het moest
felste
woedde. Hij kon haar niet bereiken.
Nadat het vuur gebluscht was, vond
de politie het stoffelijk overschot van
de vrouw Het lichaam was nog niet
geheel door de vlammen verteerd en
droeg sporen van verwondingen,
die
niet door het vuur konden zijn toegebracht. Dit laatste werd bij het geneeskundig onderzoek bevestigd.
De echtgenoot van de vrouw, die aan
een streng verhoor werd onderworpen,
vertelde, dat zijn vrouw vóór zijn vertrek naar het land nog thee had gezet
en hem een kop had gegeven. Volgens
zijn verhaal was zij, toen hij
de woning
verliet, bezig met het opstoken van de

„Jonge man van nette familie wil
dat van
een jong meisje ieerenraskennen,
is,
teneindt
zuiver Mohikaansch
met haar een huwelijk aan te gaan."
Deze advertentie verscheen korten tijd
geleden in verscheidene Amerikaaanzij.
de
sche kranten. Natuurlijk trok algemeen
aandacht. Men spreekt thans
over Harold Tanta Quidjeon, den jongen Indiaan, van wien de advertentie
afkomstig is, en half Amerika is op
zoek naar een passende bruid voor den
laatste van de Mohikanen. De roodharige huwelijkscandidaat woont te
Norwich, in den staat Connecticut. Zijn
vader is onderofficier bij de kustwacht,
zijn zuster heeft aan een universiteit
gestudeerd en houdt zich onledig met
het schrijven van boeken over de vroegere zeden en gebruiken der Indianen.
Kortom, het betreft hier een Indiaansche familie, die zich, gelijk zoovele andere, geheel heeft aangepast bij de levensgewoonten der blanken. De jonge
Quidjeon droeg tot voor kort gewone
de
confectie-kleeren, in plaats van en
schilderachtige k'leedij der Indianen,
nam er genoegen mee, toen zijn zuster
in het huwelijk trad met een ler. Thans
echter i s de geest der oude Indianen
over hem vaardig geworden. Hij heeft
ontdekt, dat hij de laatste mannelijke
nakomeling van den eertijds vermaarden Indianen-stam der Mohikanen is
Hij wil met een Mohikaansch meisje
trouwen, om den stam voor uitsterven

KERKRADE.
De mijnonderneming
„Willem Sophia" bouwt een nieuwe
luchtschacht, in de omgeving van het
openbaar slachthuis. De schacht zal voorloopig een diepte krijgen van 30 M. Met
de werkzaamheden is reeds een aanvang
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MAASTRICHT.
Met ingang van 16
dezer zijn verplaatst de kommiezen F. H.
Benda van Sint Geeriruid naar Velden;
T. W. Brinkerhof van Well naar Eysden
J. W. Hamerslag van Maastricht naar
Eijsden en H. K. de Vries van Velden naar
Eijsden en de assistenten J. Timmermans
van Locht naar Kerkrade en T. G. Gruijn
tjens van Locht naar Helden.

behoeden. Quidjeon draagt tegen<_ e gewaden van de oude
hoofdmannen
der Mohikanen, die zoo
lang

KERKNIEUWS

woordig weer
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HEERLEN.
In Eijsden zijn moeilijkheden ontstaan. Als we de zaak, die
Woensdagmorgen te Heerlen voor het
werd behandeld,
Ambtenarengerecht
goed hebben gevolgd, dan is de gemeente Eijsden sedert eenigen tijd aangesloten bij een gemeenschappelijke regeling, waardoor voor verschillende gemeenten gezamenlijk het bouw- en woningtoezicht en het onderhoud van wegen en werken wordt behartigd. Door
de totstandkoming van deze samenwerking is de functie van bouwkundig opzichter in Eijsden overbodig geworden,
zoodat de gemeenteraad dhr. F. J. J.
Lousberg. die deze functie vervulde, op
wachtgeld heeft gesteld.
Dit is alles nog geheel normaal, maar
de moeilijkheden zijn ontstaan, omdat
dhr. Lousberg van de gemeente een
wachtgeld vraagt èn als bouwkundig
opzichter èn als opzichter van gemeentewerken, zoodat hij inplaats van over
1500,
f 600,— een wachtgeld over
zou moeten ontvangen. Het gemeentebestuur wil dit niet betalen, zoodat dhr.
bij
Lousberg zich had beklaagd
het
Ambtenarengerecht, dat Woensdagmorgen de zaak behartigde.
Voor den klager trad op dhr. Vlek
van de ARKA, voor het gemeentebestuur was verschenen de burgemeester,
dhr. mr Lambooy. Verder verscheen
tijdens dez itting ook de klager zelf en
was mede aanwezig de gemeente-secretaris van Eijsden dhr. Smeets.
Namens klager werd het volgende betoogd: Dhr. Lousberg is altijd opzichter
van gemeentewerken geweest. Dat blijkt
uit de verschillende instructies, die voor
den betrokkene zijn vastgesteld en die
tot op den huldigen dag nog van
kracht zijn. Het gaat er maar om
zeide dhr. Vlek
vast te stellen, of
een rechtspositieregeling zonder meer
kan worden terzijde gesteld.
De burgemeester van Eijsden verweerde zich uitvoerig tegen deze opvatting. Weliswaar is indertijd
domwee
overgenomen een gedrukte
instructie
voor een opzicnter van gemeentewerken
maar dat beteekent nog niet,
dat dhr
°°k inderdaad opzichter
gemeentewerken was. De practiik van
m

VENLO.
Men deelt ons mede, dat
binnenkort de oprichting te verwachten
is van een Kath. Bevolkingsbureau. Het
initiatief daartoe werd genomen door
„Katholiek Venlo". De benoeming van
een Directeur en de bekrachtiging van en da
w
W.
het bestuur zijn reeds op het Bisdom

te

vergeten in een kast in het moderne huis, dat zijn ouders bewonen,
hebben gehangen. Hij heeft in den tuin
achter de ouderlijke woning een Indlaansche hut gebouwd, waarin hij
slaapt. Y e]e uren achtereen kan hij
kachel.
peinzend vertoeven bij de graven op het
ou, ,e Indianen-kerkhoi te Norwich, als
wilde hij met zijn overleden „voorvadeVALSCHERM REEDS BIJNA VIJF
ren beraadslagen. Hij heeft zelfs het
EEUWEN OUD
stadsbestuur een proces aangedaan,
omdat hij het verwaarloozen der graHet valscherm, dat in den modernen ven beschouwt als een schending van
oorlog zoon groote rol speelt, is
..de heilige rechten" van het Indiaanmeer dan 450 jaar oud. Niemand reeds
min- sche volk.
der dan de geniale Leonardo da Vind
die niet alleen een onsterfelijk schilder, maar ook een groot, zijn tijd ver
vooruiziende technicus was, vervaarSCHOTEN OP DANSERESJE IN
digde in 1480 het eerste
valscherm
NACHTCLUB
waarvan echter langen tijd alleen kunstenmakers gebruik maakten, als zij van
In een welbekende nachtclub te
hooge gebouwen hun sprongen
Sjanghai vond dezer dagen een klein
moesten
uitvoeren Siameesche troepen kunstendrama plaats. Plotseling trad een man
makers, die met dergelijke valschermen op den
en schoot zijn revoldoor geheel Europa reisden, deden reeds vei leeg dansvloer
van een Chirichting
in
de
in de vijftiende eeuw van zich spreken neesch
danseresje, dat met twee heeHet valscherm werd echter eerst in den ren
een tafeltje zat. Het meisje;
wereldoorlog met de ontwikkeling van Maryaan
geheeten, en -iaar beide beehen
de luchtwapens vervolmaakt en tegen- geleiders
ernstig gewond. In de
werden
wordig kan het als een zeker werkend verwarring, die op dezen moordaanslag
U'eMingsmiddci besshousa -yoiacn.
__o__d.e.
<& &_4?i iq oaifcsmt».

Een domweg overgenomen
instructie en de gevolgen.

6200)

HUIZEN VAN DIAMANT
rijk diaOnderzoekers hebben een Leone,
de
in
Sierra
ontdekt
mantveld
kolonie in West-Afrika.
Britschedacnt,
dat de diamantvoorraad
Men
zou zijn, waarom
uitgeput
spoedig
wel
op eenvoudige
gebouwen,
ruwe
slechts
gebouwd,
manier van moddersteenen neergezet
N. V. MAASTRICHTSCHE ZINKWITwerden
werklieden
voor de
leefden zoowel EuropeaMAATSCHAPPIJ
In deze huizen
gedurende maaninboorlingen
nen ais
MOEDER VAN NEGEN-EN-ZESTIG
den want het zoeken naar diamanten
KINDEREN
Toen de voorraad diamanDoor het leven te schenken aan vijf ging door.
minderde,
werd besloten betere
ten
niet
tien kinderen, allen levend, maakt meDividend van 5 pet. vastgesteld
Toen de- oude
vrouw Scholta, uit Oran je-Vrijstaat huizen neer te zetten.
werden,
bleek,
dat de
over 1939
(Zuld-Afrika) er op haar 35sten verhutten gesloopt
modder grootenjaardag aanspraak op een record ge- steenen tusschen den bestonden, zoodat
vestigd te hebben. Maar mevr. Scholtz deels uit diamanten
MAASTRICHT.
De aandeelhoudersdelvers tusschen muwacht een teleurstelling, want hoewel maanden lang de geleefd
vergadering van de N. V. Maastrichtsche
hadden.
dltmant
ren
van
haar kindertal opmerkelijk is, kan het
Zinkwit Maatschappij, heeft over 1939
niet vergeleken worden met dat van
een dividend vastgesteld van 5 pet. De
mevrouw Matthew Bauer, die ieder
netto-winst over het afgeloopen boekjaar
TASCHJES
ZWAAR
STELEN VAN
jaar het leven geschonken heeft aan
bedroeg f 142.834.47.—; daarnaast werd
GESTRAFT
een kind gedurende de laatste 28 jaar. Lh Portugal worden personen, die da- voor o.a. afschrijvingen gereserveerd een
Allen zijn nog in leven. Nog gelukkiger rnestaschjes of koffertjes stelen, zwaar- bedrag van f 12.000.— terwijl voor diviwas mevrouw Scheinberg, die op 56- der gestraft dan inbrekers, omdat
dend-belasting en overboeking naar nieu-jarigen leeftijd stierf en toen 69 kindewe rekening over 1939 werd afgeschreven
zegt men daarginds — taschjesoo
?
ren had. Zij had vier vierlingen, zeven
bedrag van f 17.674.17.
dieven stelen zonder te weten, of zij ar- een
drielingen en zestien tweelingen.
rijken
wel
benadeelen.
men dan

—

lijnen)

JpP^ „komaf"!

De wereld zou ongeveer twintigduizend dwergen tellen. Nauwkeurige tellingen zijn er niet. De meeste dwergen
leven niet in Europa, doch in Amerika.
Daar bestaat zelfs een bloeiende vereeniging van dwergen, opgericht door
een theater-bureau, die zich uitsluitend
onledig houdt met het ieveren van vakdwergen aan de
kundig geschoolde
verschillende Amerikaansche vermakelijkheden, die een nummer met dwergen in hun programma opnemen.

slagen.

—

(3

{^ Van goede

HOEVEEL DWERGEN WONEN ER
OP DE AARDE?

JRB wkJÈt zepen, die het goed bederven
'k

17

HOOFDKANTOOR ! WOLFSTRAAT

I réËÊÈk "fc ken in deze tijd bijzonder voorzichtig neem
van de scherpe

zijn zee.

llaansche

VRIJDAG 8 MAART 1940.

ZILVEREN JUBILEUM VAN
H. EXC. MGR. A. DIEPEN.

Z.

Donderdag was het vijf en twintig jaren
geleden, dat Z. H. Exc. Mgr. A. P. Diepen
door den Aartsbisschop in de eeuwenoude
Basiliek de plechtige Bisschopswijding ontving. Het is de wensch van Mgr. Diepen
geweest dat deze gedenkwaardige dag op ac

znn adviezen aan B
„
onderteekende als de bouwkun-

De moeilijkheden Sn
"?nn°tPi. IChtern toen de geënte Eijsden
-ta- denfn ' aan
samenwerking
nke.d.ngen meteenandere
fnnï
voor nf
deze
gemeen?

T?,en kwam
ft«.
fantelijk op de
'

dhr- Lousberg triomsecretarie
vertellen
dat hij een gansch-andere
instructie
?„ * -*an
"waarvoor hij was aangesteld.
e Immers was dhr. Janssen opzichter van gemeentewerken geweest.
usberg heeft enigen tijd deze
runctie waargenomen, toen dhr Janssen was overleden, en daarvoor is hem
toen een gratificatie toegekend,
die
nu voor de vaststelling
7,»1' LouSerg
van
wachtgeld en
pensioengro.
beschouwd wil zien als vast salaris
yi,ek beto°Bde nog, dat het ging
-.
ele motieven. Een
wr
instructie moet worden .agekomen
De burgemeester zei daartegenover,
dat de feiten moeten spreken en dat de
ideëele motieven enkel zijn, dat dhr
Lousberg meer geld zal ontvangen.
Het Ambtenarengerecht bepaalde de
uitspraak in deze zaak op Donderdag
over drie weken.

2L."

f.,n;.-^

_slaf

£
ld?

vastgestSdl

meest eenvoudige wijze zou worden gevierd,
zonder uiterlijk vertoon en zonder praal.
Slechts de kerkelijke herdenking heeft plaats
gehad met den luister en 't eerbetoon, die oij
KERKRADE
dit gedenkwaardig feit passen nu de grijze
De Vinkenveieeniging ..Slag op Slag" vei
Bisschop God danken ging voor de vele gadert Zondag 10 Maait om 10.30 uur
v.m
gunsten en genaden hem in zijn Bisschoppein het lokaal van dhr. F. Buck, Klein-Nullijk bestuur verleend.
land, Kerkrade.
Om tien uur heeft de kerkvorst aan het
CHEVREMONT.
hoogaltaar in de Basiliek een Pontificale
Zondag 10 Maart vergadert de VinkenverH. 'Mis gecelebreerd, waarbij tallooze geloo- eeniging
Slag op Slag om n uur v.m. in het
vigen, waaronder zeer vele autoriteiten tegenvan
lokaal
dhr. A. v. d. Heijden, Chevremontwoordig waren.
straat 20 Chevremont.
Op het altaar van St. Willibrordus prijkte
de beeltenis der Zoete Lieve Vrouwe van
AMSTENRADE.
Zondag 3 Maart vergaderde „De
Den Bosch, terwijl op het St, LeonardusBonte
altaar de beeltenis was ten troon gesteld van Vink" in lokaal Baggen. Als dauuim voor het
Mgr.'s naamheilige, St. Arnoldus.
Beide te houden chibkampioenschap werd vastgeHet eerste onderbeelden waren omgeven door een schat van steld 13 Mei (2e Paaschdag)
plaats op 25 Maart a.s.'
linge
concours
vindt
bloemen.
2e Paaschdag Als nieuw bestuurslid werd geVINKEN IEUWS.

«a 4s s. m_

mmm i* m&.mm «et

LIMBURGER KOERIER VAN VRIJDAG 8 MAART 1940

NIEUWS UIT DE MIJNSTREEK
Heerlen.

beslag genomen. De Duitscher werd geverbaliseerd en weer op vrije voeten gesteld.
AGENDA

—

AMBTENAREN BURG. STAND
JaarvergaZONDAG 10 MAART 7 uur.
In de openbare civiele rechtzitting dering Arbeiders-consum Holz, St. Hubertusder Maastrichtsche Rechtbank zijn be- huis.
Na de Hoogmis
ZONDAG 10 MAART.
ëedigd als onbezoldigde Ambtenaren
K. StaatsparKaalheide
R.
vergadering
afd.
van den Burgerlijken Stand der Ge- tij,
Senden.
lokaal
meente Heerlen, dhrn. Th. Stappers en
J. M. H. van de Ven, beiden wethouBleijerheide.
der te Heerlen.
De jonkheid van het
Voor den neomist.
BEGRAFENIS EM. PASTOOR
rectoraat treft maatregelen in verband met
Mis door den
DE WEVER
het opdragen van de eerste H.
Benignus Korver O.F_M.op eersten
pater
eerw.
In slechts korten tijd heeft het sana- Paaschdag in de kerk van den H. Anton.u_.
torium twee Em.-Pastoors in Gode zien Er is een collecte gehouden, ten einde den
ontslapen. Was het Maandag 26 Fe- neomist een passend geschenk te kunnen aanbruari het stoffelijk overschot van Em. bieden
Pastoor van Oppen, dat uit de kapel
werd gedragen, om naar de laatste
Eijgelshoven.
rustplaats te worden gebracht, Donderdagmorgen was het zijn collega Em.Raadsvergadering.
Pastoor J M. A. de Wever, die aan den
Aankoop
Salaris -en loonsverhooging.
schoot der aarde werd toevertrouwd
van grond.
Geen verhooging van
geloovigen
waren
vele
in
weer
Ook nu
huur van de woningen „Op de
het Godshuis aanwezig voor het bijwoDe kwestie
Bosschen".
nen van de plechtige H. Mis van Re„I_aethof".
quiem, opgedragen door deken Nicolaye, Donderdagavond vergaderde de Raad. Ondaarbij geassisteerd door Rector Röse- der de ingekomen stukken was o.m. een
laers van het Sanatorium, kapelaan mededeeling van B. en W., inzake toekenRohs en Pater Wisman van de H.B.S. ning van een duurtetoeslag aan de Bouwinaan de Akerstraat. Voorts droeg een vakarbeiders van f 1.20 per week met
zag lieJanssen
22
Dhr.
gang
Carmelietenvan
Januari.
van
het
tweetal Paters
een toeslag toegekend van 10 pet., terklooster uit Merkelbeek een H. Mis op ver
wijl dhr-, v. Meerten ook de arbeiders in
Zusterwijl
de
Eerw.
zij-altaren,
aan de
werkverruiming in de loonsverhooging wilde
ters van het Sanatorium de kerkelijke betrekken. Het voorstel van het college in
gezangen uitvoerden.
stemming gebracht werd verworpen met 4
Op het kerkhof van het Sanatorium tegen 5 stemmen.
Dhr. Ernst stelde vervolgens voor den
had, na den H. Dienst, de ter aardeook toe te kennen aan de arbeiders
bestelling plaats, waarbij deken Nico- toeslag
in werkverschaffing en werkverruiming. Dit
laye de absoute verrichtte.
aangenomen met 8 tegen 1 stem.
Een groot aantal reguliere en secu- werd
Z. h. st. ging men daarna aecoord met 't
liere geestelijken, alsmede vele Eerw. voorstel van B. en W. tot toekenning van
Zusters, woonden de plechtigheid bij.
een duurtetoeslag van 10 pet. op de salarissen van de gemeente-ambtenaren.
gedachten
Langdurig werd hierna van
NOG MEER JUBILARISSEN
de Anvan
over
't
normaliseeren
gewisseld
op.
dat
vestigt
er
onze
aandacht
Men
hiervan
werd
aanzien
stelderbeek.
O.m.
ten
behalve de vijf leden van de Katholieke van bestuurszijde medegedeeld, dat er geen
raadsfractie, die Woensdag
12i_ jaar enkele reden bestaat om dhr. Brul tegemoet
zitting hadden in den Heerlenschen te komen, aangezien, volgens B. en W., de
zijn gebleven.
gemeenteraad, ook twee leden van an- oevereigenaars zelf nalatig
dere fracties hetzelfde feit herdachten, Bovendien is het zeer waarschijnlijk, dat
met het normaliseeren zal kunnen
n.l. dhr. J. L. Augustus van de Kath. spoedig begonnen,
reden waarom B. en W.
Volkspartij en dhr. Meddeler van de worden
voorstelden de betreffende stukken voor
fractie der S.D.A.P.
kennisgeving aan te nemen. Dit voorstel
werd met 6 tegen 4 stemmen aangenomen.
AGENDA
Verder stelde men een crediet beschikbaar
VRIJDAG 8 MAART kwart over 3. Vergaden aanleg van een speelplaats van 600
dering van den R. K. Vrouwenbond in de voor
vierkante
meters aan de school van de Eerw.
achterzaal van Limburgia. Dr. L. H. M. Ber- Zusters. De "raad voegde hieraan het ver-zoek
ger zal spreken over „De opvoeding onzer
om ook de aannemers van Eygelshoven in
kinderen in de moeilijke jaren".
aanmerking te laten komen bij de aanbe>VOENKDAG 13 MAART 's avonds om 8.30 steding van het
uur in Hotel Neerlandia bijeenkomst van de Bij de wijzigingwerk.
van de begrooting van 't
Alliance Francaise. Spreker dhr. E-ienne B. A.
v. Meerten er op, dat destijds
wees
dhr.
aan
het
Francais
en
Guilhou. leeraar
Institut
het besluit was genomen geen raadsleden te
directeur van het Maison Desoartes te Am- benoemen tot lid van het B.A. De voorzitter
Rasterdam met het onderwerp „1639—1939:
had er geen bezwaar tegen, dat raadsleden
eine. trois fois centenaire.'
hun krachten voor het B.A. beschikbaar stel-

—

—

—

HOTEL DU NORD Eï

DE ALLERBESTE FILM VAN
DE WEEK.

—

—

len. Daar komt nog bij. aldus de voorzitter,
dat dhr. Deitrap reeds zitting in het B.A.
harl. voordat hij tot raadslid werd gekozen.
Bij de periodieke aftreding kan men dhr.
Deitrap altijd nog her- of niet meer benoemen. Waarop dhr. v. Meerten mededeelde
dat hij in de volgende vergadering met een
voorstel zal komen, dat voor de raadsleden
cic mogelijkheid schept weer zitting te nemen in 't B.A. mits zij geen zakenmenschen
zijn.

(Recl.-adv.

no.

6236)

Kerkrade.
FILMKRINGKERKRADE
Woensdagavond werd in de Tomhalle
de vijfde filmvoorstelling gegeven gedurende dit seizoen. De voorstelling was
tamelijk druk bezocht. Er was een keurig programma samengesteld. Behalve
journaal en teekenfiïm werd als hoofdnummer gedraaid „La mort du Cygne",
een Fransche film van Benoit Levy. Ze
werd in onze gemeente nog niet vertoond en behandelt de tragiek tusschen
twee opera-danseressen. De Fransche
filmkunst toonde met deze film weer,
weïke een respectabele hoogte ze heeft
weten te bereiken.

VAN EEN LADDER GEVALLEN
Het ongeval van den schilder v. d. H.,
die door het uitglijden van een ladder
op de straat viel, is ernstiger dan aanvankelijk vermoed werd. De man kreeg
een zware hersenschudding en brak een
been en een arm. Hoewel zijn toestand
ernstig is, besitaat er geen direct levensgevaar.
DE DUITSCHE DRAADVERSPERRING.
De reeds vóór maanden door de Duitschers aangebrachte draadversperring
van harmonica-gaas aan de Nieuwstraat
is klaarblijkelijk niet zoo solied om te
kunnen voorkomen, dat eventueele „gegadigden" er onder door kunnen kruipen, zooals een der laatste nachten nog
een Duitsche deserteur bewezen heeft,
en niet hoog genoeg om er geen smokkelwaar, bij nacht en ontij, over te
gooien. Aangenomen wordt, dat menig
„pungeltje" contrabande over de versperring van deze naar de andere-zijde
der grens wordt geëxpedieerd.
De twee open vakken in de draadversperring, tegenover den z.g. zwarten weg
naar Rolduc en aan Kohlberg. voor het
verkeer, doch zorgvuldig bewaakt, worden thans van zware schuifdeuren voorzien.
UITBREIDING WINKELSLUITTNG
DES ZONDAGS?
In de Dinsdagavond te houden vergadering van de afd. Kerkrade van den
R.K. Middenstand komt een voorstel in
behandeling van de contact-commissie
om den gemeenteraad te veraoeken des
Zondags de win bels geopend te houden
van 10 uur v_m. tot 4 uur n.m.

Nadat voorts in principe was besloten
drie woningen te bouwen in de Prinses Julianastraat voor de veldwachters, werd van
gedachten gewisseld over het voorstel van de
commissie uit den Raad om aan het einde
van de Raadsvergaderingen een rondvraag
te houden.
Hiermede kon men zich vereenigen
Opnieuw werd daarna gestemd over het
voorstel tot veihooging der. huishuur met
f 0.50 van het woningcomplex VI „Op de
Bosschen".
Dit werd verworpen met 6 tegen 4 stemmen. Voor- stemden dhrn. Brul, Deitrap,
Boots en v. d. Camp.
Bij het punt tot benoeming van een lid
van het B. A. stelde dhr. Frings voor de
voordracht terug te zenden tot het opmaken van een nieuwe voordracht. Hierover
staakten.de stemmen met 5 tegen 5.
Voor goedgekeurd gingen dan achtereenvolgens o.m. onder den hamer door de voorstellen tot onderhandsche verpachting van

HOTEL DU NORD I

vijf

uur

no.

(Recl.-adv.

6237)

twee perceelsgedeelten grond aan P. Meijs
te Nieuwenhagen en tot aankoop van diverse perceelen grond van dhr. R. Übaghs,
gelegen aan de Marialaan, Wimmerstraat en
Prinses Julianastraat.
Vervolgens besprak

men de

volgende vergadering.
geen
Dhr. Deitrap adviseerde tenslotte
tijdelijke ambtenaar aan te stellen, maar
het daarvoor gevotetr.de geld toe te kennen

aan de ambtenaren voor het verrichte overwerk.
De voorzitter was van meening, dat een

tijdelijke ambtenaar dringend noodig is,
weshalve hij er op aandrong het voorstel van
B. en W. aan te nemen.
Dit voorstel werd echter verworpen met
alleen de stemmen van de beide wethouders voor. Dat van dhr. Deitrap, om geen
tijdelijk ambtenaar aan te stellen en den
ontvanger een volle dagtaak te geven met
verhooging van salaris, werd tenslotte aangenomen.

Spekholzerheide.

—

Op Zondag j.l.
gaf bovengenoemde vereeniging in het lokaal
P. Schlangen een goed geslaagde tooneeluitvoering. Opgevoerd werd ..Zonsopgang", spel
in drie bedrijven van J. v. Eekelen. Na ieder

bedryf bleek het succes uit het langdurig applaus, dat de spelers in ontvangst mochten
nemen. Ook de rolbezetting liet niets te wenschen over. zoowel bij de dames als bij cic
heeren, want iedere rol was op haar plaats
Verdere medewerking verleende het salon-or-

nouly
verdubbelt Uw energie!
F. W 0PER FLACON - DUBBELE FLACON F. 2.24
(Recl.-adv. no. 4421)

kest Lyra van Spekholzerheide, dat, zooals te
verwachten was, prachtige mtueiek ten gehoore bracht. Tevens verleende'het dubbel kwartet „Gracht" zijn medewerking, dat enkele
zangnu-nimers ten gehoore bracht, welke zeer
in den smaak vielen. „F_ühslr_n" mag op een
goed geslaagden avond terug zien.

Brunssum.

I

Het vreemdelingenlegioen
TARZAN DE HAVIK DER WILDERNIS -

Na 7 weken to Amsterdam en 5 weken to Rotterdam,
ALS TWEEDE HOOFDFILM :

I

thans to KERICRADE
Enorme sensatie !

weck in
w^KRADE

T»("?e

t_ VI
f
nVl(*iAnlll-»
99 _mi 9 9

__;

__.

Deze week in

EYGELSHOVEN
(RecL-adv.

no.

(5293)

—

EERSTE H. MIS
Binnenkort ontvangt Brunssum
een
voor de tweede maal dit jaar
zijner zonen in haar midden, ter gelegenheid van diens plechtige eerste
H. Mis. Zaterdag 9 Maart wordt de Eerw.
Heer Douven te Roermond tot priester
gewijd en zal derhalve op Zondag
10 Maart aldaar zijn eerste H. Mis opdragen. De plechtige eerste H. Mis zal
Paasohzondag worden opgedragen in de
parochiekerk .te Brunssum.
Verschillende weken reeds is het wakkere comité, onder leiding van dhr. Hoppers, bezig met de voorbereiding. Langs
den weg, van de neomistenwoning in de
Benedendorpstraat tot aan de kerk verrijst een vlaggevers.er_ng, met niet minder dan 40 masten, die aan de dorpstraat een aantrekkelijk en feestelijk
karakter zal geven, terwijl de damesafdeeling de woning geheel met groen
zal sieren, bestilkt en gegarneerd met
Waarom moet een geraffineerde wetengeelwitte rozen.
schap eerst bommen en gifgassen uitvinden
en vervolgens operaties en serums
AGENDA
MAANDAG 11 Maart
Te 8.15 uur in ho- om haar eigen slachtoffers te redden ???
tei L'Ortije
bovenzaal
ledenvergadering
van het Roode Kruis

— —

—

—

DE GROOTE VRAAG

—

m

—
.—

DE GROOTE VRAAG

Nieuwenhagen.

'n Sterke levensechte film, geeft U

hierop heden in

Nieuw werkobjcct. - Deze week
begin gemaakt met een belangrijk nieu
ject van werkverruiming nl. de verbetering
van den Exdellerweg. Aan dit object kan een
bedrag van circa f 17000
worden ver'oond, eèn waardig en diep ontroerend antwoord.
zoodat een flink aantal werklooze arbeidere
(Recl.-adv no. 6279)
voor geruimen tijd kan worden tewerk-

ROXY - LUTTERADE

gesteld.

Amstenrade.

—

De werkzaamheden
Rioleeringswerken.
aan de rioleering in 't gedeelte Hommert zijn
■thans in vollen gang. Wegens de vorstperiode
moest men al een paar malen mat beginnen
uit stellen. Binnenkort zullen nu echter de
bewoners van dit bijna geheel nieuwe gedeelte van een goed werkenden waterafvoer verzekerd zijn.

Gï msfc
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no. 6010A)

Sittard.
R.K. SCHILDERSPATROONS
De afdeeling „Sittard en Omstreken"
van den R.K. Bond van Schilderspatroons „St. Lucas", hield Donderdagavond hare jaarvergadering, tevens
propaganda-vergadering in de bovenzaal van „Het Witte Paard." onder leiding van dhr. E. Pfennings (Sittard)
voorzitter.
Het jaarverslag van den secretaris,
dhr. A. Vernooy (Sittard) constateerde,
dat het afgeloopen jaar druk en gunstig voor het schildersbedrijf was. De
afdeeling werd op 1 Mei 1939 opgericht
met tien leden; thans bedraagt het ledental 28. Het aantal patroons in dit
district bedraagt echter 60, zoodat er
voor den Bond nog veel te doen valt
in deze streek.
In de vacature-Brouwers (Greven-

IHÖTEL

DU NORD I
|

deze week vanaf heden

t.m. Maandag in

„TONHALLE"

EINDERSTRAAT

—

KERKRADE.

(Recl.-adv.

no.

I

6238)

die ontslag genomen
heeft
werd voorzien door de verkiezing van
dhr. Geurts (Geleen).
Enkele vereenigingsaangelegenheden,
o.a. de regeling aftreden bestuursleden,
werden besproken, waarna het Hoofdbestuurslid, dhr. A. Jaspers (Maastricht) verschillende vakbelangen besprak in verband met de organisatie.
De bijeenkomst was daarop ook voor
Jaspers
niet-leden toegankelijk. Dhr.
deed in een toespraak het nut en de
noodzakelijkheid van organisatie scherp
naar voren treden, waarna de firma
Vettewinkel en Zn. uit Amsterdam een
film met toelichting over bedrijfszaken

vertoonde.

—

zooveel opzichten een uiterst voelbaar
verlies beteekende, is ook voor het
Katholiek cultureel tijdschrift Studiën
een zware slag geweest.
Reeds van 1914 af was hij een trouw
en zeer gewaardeerd medewerker van dit
tijdschrift, welks Redactie in het jongste
nummer van Studiën een „In Memoriam" wijdt aan prof. dr. Al. Slijpen. Zij
getuigt van hem als van een medewerker, wiens artikelen" boeiden ftoor vorm
en inhoud en tintelden van geest en
vernuft
Even pittig en helder als hij
schreef, even puntig en zakelijk was
prof. Slijpen bij het geven van de adviezen, die hij als lid van den Raad van
Redactie van ons tijdschrift uitbracht.
Met zijn scherp oog op personen en zaken heeft hij veel bijgedragen tot de
nieuwe oriënteering van Studiën.
Een man van inderdaad hooggespannen wilskracht en onverdeelde toewijding. Thans ruste hij bij den Goddelijken Meester, Wiens eer en verheerlijking bij al zijn rusteloos streven het
eenige doel van zijn leven was.

nomen.
Het betreft een reductie van 7V. pCt. voor
gezinnen met 3 kinderen, van 10 pCt. voor
gezinnen met 4 kinderen, van 15 pCt. voor
Mechelen
gezinnen met 5 kinderen, van 20 pCt. voor
Op de
„Jonge
Boeren"
Jaarvergadering
gezinnen met 6 kinderen en van 25 pCt. voor
gezinnen met 7 of meer kinderen beneden jaarvergadering van de Jonge Boeren, bleek
dat vijf proefvelden door de afd. waren aanden leeftijd van 18 jaar.
gelegd.
De geestelijke adviseur, kapelaan Jacobs
Poging tot overvalling.
Een dezer dagen
lezing over het katholiek
heeft in het gehucht Hommert onder deze hield een leerrijke
leven in de maatschappij.
gemeente een overval plaats gehad.
's Avonds omstreeks 21,30 uur werd aan
Waren de
een woning geklopt, Waarna de deur door Werkverschaffing hervat.
den zoon des huizes geopend werd. Terstond werkzaamheden in de werkverschaffing door
werd hem een hevige vuistslag toegebracht. de weersomstr idigheden stop gezet, thans,
Buiten komende kreeg hij een tweeden klap, nu de vorst om zoo te zeggen uit den grond
waarna een vechtpartij ontstond. Na enkele is verdwenen, zijn alle werkloozen, die voor
plaatsing in de werkverschaffing in aanmerminuten nam de aanvaller de vlucht.
Hpogstwaarschü'nHjk was er hier een king komen, wederom te werk gesteld.

—

QuuHquA.

(Recl.-adv.

Schinnen.

Aanvulling.
In de laatstelijk gehouden
vergadering van den Raad dezer gemeente
werd het voorstel van dhr-. Nijssen tot het
verleenen van een reductie aan de groote
gezinnen, voor wat betreft den gebruikten
lichtstroom, met algemeene stemmen aange-

IN MEMORIAM PROF. DR.
A. SLIJPEN S.J.
Het overlijden van prof. Slijpen, dat in

—
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bicht),

De grootste lachschlager aller tyden S TAN LAUREL en OLIVER HARDT in

Maastricht.

Geleen.

bestemming

van des Laethof.
Hierover is een rapport uitgebracht door
ir. Peutz, die tot de conclusie is gekomen,
dat het beter is den Laethof niet tot geDe voorzitter
meentehuis te bestemmen.
voegde hieraan toe, dat hij gaarne, in overleg met. deskundigen, een onderzoek zou
willen instellen of het gebouw niet kan worden gebruikt voor een gedeelte van de gemeentelijke huishouding. Met het oog op
het vergevorderde uur kwam men overeen
deze aangelegenheid te laten rusten tot een

Tooneelver. „Frohsinn".

I

overspanning:

x viGBe

MEESTERWERK.

vergadert de

GRAMOFOON-PLATEN
GESMOKKELD.
Nabij het grenskantoor Locht hebben
rijksambtenaren aangehouden een in
Tilburg wonende Duitschers. die, uit
Aken komende, frauduleus 18 gramofoonplaten (klein model) over de grens
had gesmokkeld. De platen werden in

’

I

HET PRIJSBEKROONDE

RAADSVERGADERING.
Dinsdagavond
gemeenteraad.

moeheid en slapteA
I zenuwachtigheid en 1

HET WEER

Zuid-Limburg

NAAR FINLAND

Onder de twintig verpleegsters, welke
door het Hoofdbestuur van het Ned.
Roode Kruis geschikt bevonden zijn,
om deel uit te maken van de Nederlandsehe ambulance, welke omstreeks
20 Maart naar Finland zal vertrekken,
bevindt zich onze stadgenoote mej. M. NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP.
Kentgens.
Invloed van mobilisatie en oorlog
op de flora.
AGENDA.
ledenvergadering
maandelijksche
In
de
Jaarvergadering
MAANDAG 18 MAART.
Genootschap
R. K. Staatspartij, afd. Sittard om 8.15 um- van het Natuurhistorisch
in bovenzaal Hotel „De Zwaan", mgang Woensdagnamiddag besprak de heer
Parklaan.
Waage de controverse, die tot nu toe beSpreker het Eerste Kamerlid
Mr. F. J. staan heeft tusschen verschillende waarJanssen uit Maastricht met onderwerp „On- nemingen bij de honingbij gedaan.
ze taak en onze plicht".
Een honingbij, die veel honing vindt,
gaat in den korf dansen en prikkelt hiermede andere bijen om eveneens nectar
te gaan verzamelen. Nu vliegen de
nectar-verzamelende bijen op bepaalde
tijden, n.l. op die momenten, dat hun
voedingsplant een maximum aan honing
ERNSTIGE AANRIJDING
produceert. Ze zijn aan een tijd gebonWoensdagnamiddag is het
7-jarige den. Dansende bijen nu schenen geen
dochtertje J. van dhr. J., wonende Rijksinvloed te hebben op deze aan tijd geweg Noord, toen het ter hoogte van bonden bijen.
hotel „Het wapen van Geleen" van
Echter is nu gebleken, dat dit niet
achter een stilstaande autobus den weg juist is. De aan tijd gebonden bijen gaan
wilde oversteken, aangereden door een n.l. na den terugkeer zich terugtrekken
uit de richting Sittard komende perso- op de rustige plaatsen in den korf, buiten
nenauto, bestuurd door A. S. uit Geleen de plaats, waar de dansende bijen hun
Het kind werd ernstig aan hoofd en evoluties volvoeren. Zoo komen zij dus
hals gewond, in de ouderlijke woning niet in contact met de tot honinghalen
binnengedragen. Dr. Dols verleende ge- stimuleerende bijen. Verplaatst men de
neeskundige hulp.
rustende, aan tijd gebonden bijen naar
den dansvloer, vlak bij het vlieggat, dan
„SECTIE HALT” MET EEN
zullen ook zij uitvliegen, buiten den voor
STAARTJE
hen normalen haaltijd.
Toen Donderdagvoormiddag een miliPater Schmitz gaf hierna een interestaire colonne over den Rijksweg mar- sant overzicht van de grottenfauna en
cheerde, klonk plotseling van
achter toonde aan, dat deze fauna zich ontwikden troep het commando „Sectie Halt!" kelt uit de spletenfauna. De verschillenHet gevolg was, dat het achterste deel de grottentypen werden door hem beder met karabijnen gewapende colonne sproken, waarbij hij eindigde met de
halt hield en de voorste soldaten, die jongeren op te wekken deel te nemen aan
het commando, blijkbaar niet gehoord het verzamelen van materiaal en gegehadden, door marcheerden. Er-ontstond vens.
een heele consternatie.
De heer Bedaux besprak den invloed
Wat bleek nu. Een per fiets achter- van den oorlog 1914—1918 op de flora.
op rijdend burger, de 42-jarige W. Th. Hij.gaf tal van voorbeelden, waaruit
D. uit Geleen, had het blijkbaar erg blijkt, dat door verplaatsing van aarde
„grappig" gevonden, om op een wel zeer de flora een totaal ander karakter kan
eigenaardige wijze „een vertoon
van krijgen; hij wees er op, hoe aan de poomacht" te geven, zonder evenwel te be- ten der gerequireerde paarden, die van
seffen, welk gevaar er voor een marheinde en verre kwamen, zaden werden
cheerende gewapende colonne aan zoon meegevoerd; hoe door import van voedonverwacht bevel kan verbonden zijn. sel uit andere landen, dan waaruit tot
Zoowel de militairef! als de politie nu toe werd betrokken, ook zaden mee
vatten het geval heel wat ernstiger op komen, die aanleiding kunnen geven tot
en wel zoo ernstig, dat de „macht-ver- het aanslaan van vreemde plantentoonende commandeerende'' burger er soorten. Tenslotte noemt hij nog enkele
leelijk van op keek. Proces-verbaal werd feiten, waaruit blijkt, dat ook oorlogsopgemaakt en zoo zal het slot var. het gassen invloed hebben gehad op de
lied spelen voor den vonnis-sprekenden planten
rechter.
In verband hiermede vertelde de heer
Het moge voor sommige „argeloozen" Waage, hoe hij in het voorjaar van 1919
een waarschuwing zijn.
met Prof. Henrard uit Brussel de slagvelden in Noord-Frankrijk en VlaandeAGENDA
ren bezocht om de z.g. ruderaalflora der
VRIJDAG. 8 MAART.
Consultatie-bu- loopgraven te bestudeeren. Een tweede
reau voor zuigelingen' in het Groene Kruis- bezoek in 1921 deed uitkomen, dat van
gebouw aan de Walravenstraat van 1,30 tot
de vreemde importplanten bijna geen
2 um-. Arts: dr. Kettler.
VRIJDAG, 8 MAART.
Bijeenkomst enkele soort meer over was, en dat de
van de Valkenburgsche Schaakclub in Ho- gewone inheemsche flora de indringers
tel „Continental". Begin 8 uur.
had verdrongen.

—

—

Barometer- 774 m.M.
Thermometer 3 gr. O
Verwachting: Koude ochtend, later
zelfde temperatuur als gisteren, meest
zwaarbewolkt, tegen den avond geheel
bedekt, geen neerslag van beteekenis,
zwakke tot matige naar zuid-west krimpende wind.
jd -_r>P

M-htpri

od Ztn_ andeT

17.48

6.36

18.18

De stand der Maas.

Maastricht-Borgharen, 7 Maart,
41 91 M 4- NAP.

8 uur v.m,

10 c.M. VAL.

De stand van Rijn en Maas.
's Gravenhage, 7 Maart.
Keulen 39 14 (—0.50); Lobith 12.59 (—0.34)
Nijmegen 10.25 (—0.31); St. Andries 5.05
(—0.25); Arnhem 10.13 (—0.17); Vreeswijk
1.85 (—0.28); Westervoort 10.67 (—0.25); Deventer 455 (—0.17); Kampen 0.44 (—0.03) J
Maastricht 41.91 (—0.10); Belfeld 11.65
1.87;
(—0.40;) Grave 5.12 (—0.01); Lith
r—0.01).

FINANCIEN
N. V. MAASTRICHTSCHE ZINKWIT

MAATSCHAPPIJ.

Een nettowinst over 1939 van rond
f 150.000.—.
In het verslag, dat da
MAASTRICHT.
Raad van Bestuur van de N.V. Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij, op de aandeelhouders-vergadering dezer vennootschap
heeft uitgebracht, wordt medegedeeld, daU
het afgeloopen boekjaar een normaal verloop heeft gehad tot einde Augustus.
De laatste vier maanden van 1939 hebben
natuurlijk den invloed ondergaan van de
internationale crisis: de klanten hebben zich
gehaast om de bestellingen op de oude contracten zoo vlug mogelijk af te roepen^

—

terwijl

de overzeesche leveranciers van het

bedrijf hun verschepingen van grondstoffen
stopzetten.

In de huidige omstandigheden kon do
Raad van Bestuur geen enkele voorspelling
doen betreffende de vooruitzichten voor, en
de toekomst van de Maatschappij.
De balans pr 31 December sluit in activa
en passiva op een bedrag van f 20.405.818.—.
De panden, terreinen, fabrieken eh machinale inrichtingen staan geboekt voor een
waarde van f 14.568J293.36; de deelnemingen
in het kapitaal zijn genoteerd op 1,830.478.53
gld.; de waarde van grondstoffen en fabrieken is aangegeven voor f 1.673.729.57, de
post „diverse debiteuren" bedraagt 1.563.559.60

gld.

Het aandeelen-kapiitaal is geboekt op een
bedrag Van f 2,496.000.—. Ei- is een statutaire reserve van f 624.000.—, terwijl het totaal bedrag voor buitengewone reserve, afschrijvingen, en agio verkregen bij de uitvan aandeelen is vastgesteld op
gifte
f 14.922.716.36. Op diverse crediteuren staat
epen

esn

bedrag

van f 2.345.427.47.

De winst- en verliesrekening over . 1939
sluit op een bedrag van f 154.834.87. Voor
afschrijvingen is gereserveerd f 12.000.
De netto-winst ad f 142.834.87 is op voorstel van den Raad van Bestuur als volgt
verdeeld:
dividend 5 pet. van het kapitaal f 124.800,
tantièmes f 360.70, dividendbelasting en
overboeking naar nieuwe rekening 17.674.17
gld.

MARKTBERICHTEN
GULPENER MARKT.
Boter van f 0,82—0,83 per pond. Eieren
van f 5,10—5,30 de 100 stuks. Aanvoer van
boter plm. 2000 Kg. Handel goed.

-

FRUITVELINTG „ZINZELBKEK" N. V.

WITTEM.

Veiling van 6 Maart. Keulemans 1 f 5.50—.
7,80; Idem 2 f 2,90—3.90; Bellefleur 1 f
-7,80; Idem 2 f 2,90—8,20; Belle de Boscoop
1 f 12—17; Idem 2 f 6,90—9; Idem 3 f i~
6.so;Huisappels 1 f 6—9,70; Idem 2 f 4.50—
4,60; Fransche Zure 1 f 5—8,70; Idem 2 f 4.60
—4,90; Ossekoppen 1 f 5.50—5,90; Idem 2
f 4,10—4.50; Smeedse 1 f 5.10—6; Idem 2
f 4,20—4.60; Eijsdener Klumpkens 1 f 5,70—
7,80; Idem 2 f 4,10—5,20; Weidragers 1 f 5,10
—5,70; Idem 2 f 3,10—4,20; Rebutappels f 1;
Winterperen 1 f 7,90.

poging tot roof welke mislukt is.
Vrijdag 8 Maart wordt op
MECHELEN.
De politie heeft een onderzoek ingesteld,
R. K. VEILINGSVEREENIGING
initiatief van de Jonge Boeren afd. Mechelen
hetwelk nog geen resultaat had.
MAASTRICHT EN OMSTREKEN.
des avonds Vh uur in het gebouw van de
Veiling van
Maart. Aardappelen f3—
Boerenleenbank de Jonge Boeren-film ver- 4.50; Koolrapen7 f 1—2,50; Prei f 3—10.60;
toond.
Roode bieten f 1,40—2,40: Peen f 1,50—3;
Urmond.
Spinazie f 19—25.50; Spruiten f 18—27,30;
Vaals. Savoyen f 2,10—9,70; Schorseneeren f 4—5;
Donderdag
Ambtenaar Burg:. Stand.
j.l. werd in de openbare burgerlijke rechtzitUien dikke f 1,50—3,20; Idem mid. f I,Bo—
Het 6-jarig 2,10; Veldsla
De straat geen speelplaats.
ting der Arrondissements-Rechtbank te
f 92—110; Witlof f 6—15,20;
der familie J. kwam bij het spel
Maastricht de Burgemeester der Gemeente zoontje
Monsterveiling van 7 Maart 1940.
Urmond, dhr. V. W. Ruypers, beeediigd als onder een voorbijrij denden broodwagen.
verwon- Selderij
onbezoldigd Ambtenaar van den Burgerlij- Hoewel het jongetje verschillende
A f 3—11,30; Idem B f 1,50—3,10;
wonder,
dat
dingen opliep is het toch een
Peen
f
3; Uien f 3.60—4.60. Aanvoer uien
ken Stand dier Gemeente.
het ventje er zoo goed af kwam. De eerste
hulp werd verleend door de transportcolonne ruim 30.000 Kg.
Roode Kruis. De politie stelde een onderGOUDSCHE VEEMARKT.
Oirsbeek. zoek in.
Gouda, 7 Maart.
Aangevoerd in totaal
1696 stuks, waarvan 23 slachtvarkens. Vette
In het vereenigingslokaal
Imkersbond.
Zal de „Cavando Acquiro" het werk her- 29—30y
2 et. per pond lev. met 2 pet korting,
hield de Imkersbond een dezer dagen een vatten?
De Directeur van de N.V. Cavando
vroolijken avond, waaraan alle leden met hun Acquiro, Jhr. de Wrjkerslooth de Weerdesteyn, 345 magere varkens f 25—40, 504 biggen f 10
dames deelnamen. Na afhandeling van en- die sedert ongeveer anderhalf jaar in Turkije —15, 823 nuchtere kalveren f 3—7. Handel
kele huishoudelijke punten begon de eigen- met bodemonderzoekingen bezig is, zal bin- vette varkens, magere varkens, biggen, nuchlijke feestavond en waren het dhrn. Kollée nenkort naar
terugkeereh. In een onder- tere kalveren matig.
en zonen te Hommert die allen genoeglijk houd, dat wijhuis
met hem hadden, nu hij weBOTERNOTEERING.
amuseerden met de door hen vervaardigde gens familie-omstandigheden eenigen tijd
's Gravenhage, 7 Maart.
voordrachten. Ook dhr. Deurnes lietzich niet hier vertoeft, verklaarde hy, dat de werkDe commissieonbetuigd door het maken van een paar voor- zaamheden der maatschappij vermoedelijk noteering voor Nederlandsehe boter is heden
drachten uit den ouden tijd en het was voor- hervat zullen worden.
vastgesteld op 80 cent per Kg (1 cent lager
al „De spoorweg Sittard-Heerlen" die zeer
Binnen enkele weken vertrekt hij weer dan vorige week.)
in den smaak viel. Alles bij elkaar een avond naar Turkije om zijn opdracht aldaar' af te
die de vereeniging ten goede za'. komen.
werken.
DE ROTERHEFFING
Tenslotte dankte voorzitter Brassée allen,
's-Gravenhage, 7 Maart. Het bedrag van
de beterhand.
Pater
Schmidt
aan
De
die tot hei, welslagen van dezen avond had- Z. E. Pater Schmidt uit het Redemptoristen- de heffing en steunuitkeering op boter, is beden bijgedragen.
klooster alhier; die in de zielzorg onzer houdens tusschentijdsche wijziging, voor de
parochie gedurende lange jaren een groot week van 7 tot 14 Maart vastgesteld op 80
Herstel veldwegen.
Sinds enkele dagen aandeel heeft gehad, is sedert enkele maan- cent per Kg. (Onveranderd.)
zijn de werkloozen dezer gemeente allen te den ernstig ziek. Thans is hij gelukkig
weer
werk gesteld bij 't herstel der veMwegen. zoo- aan de beterhand, zoodat hij hoopt spoedig
dat de landbouwers geen last zullen onder- weer zijn werk te kunnen voortzetten.
vinden bij 't inhalen der vruchten.
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WISSELKOERSEN

Meerssen.
Munstergeleen.
H. PRIESETERWIJDING.

—

Ongewilde
Tot
verduisteringsproef.
groot ongemak van de bewoners, werd Donderdag in een gedeelte der gemeente, voornamelijk in het centrum, een „repetitie" ge-

A. s. Zaterdag zal, zooals reeds afmeld, de
Weleerw. Heer J. Snackers uit Wmtraak te houden wellicht in aansluiting op de oefeRoermond de H. Priesterwijding ontvangen ning van Maandag j.l.
Met Paschen zal de neomist zijn eerste
Deze verduistering was echter niet van
plechtige H Mis in de parochiekerk van gemeentewege
voorgeschreven, doch werd
Munstergeleen opdragen.
veroorzaakt door een defect in de electrische
leiding. Zonder slrenegeloei gaf het licht om
8 uur den geest en Meerssen bleef tot 10.20
in donker.
Obbicht. uurHoewel
onaangekondigd en ongewild moeBenoeming.
De heer S. Jessen, sinds ten wij bekennen, dat deze „oefening" beter
1 Sept. j.l. in tijdelijken dienst aan de R. K. geslaagd is dan de officieele, doch het is wel
Jongensschool alhier, is met ingang van gebleken, dat twee verduisteringen per week
yel wa<i to veel s»n het goede i&
I Maart in deze functie raat benoemd,

—

AMSTERDAM, 7

LONDEN 7,37 3/4.

MAART 1940.

BERLIJN 75.55.
PARIJS 4,18 y_
BRUSSEL 31,90.
ZWITSERLAND 42,22.
KOPENHAGEN 36,37»/2
STOCKHOLM 44,85.
OSLO 42,80.

NEW VORK 1.88 5/16.

ROME 5.60.

MARKEN-KOERSEN
RBGISTERMARKEN 141/8.
HANDELSSPERRMARKEN 4 7/8.
RE3SMARKEN 38.

BA-SSPAPIfiJB ImliA.

LIMBURGER KOERIER VAN

VRIJDAG 8 MAART 1940
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klompstraat

VANAF HEDEN EEN ONGEKEND PRACHTPROGRAMMA!

SLECHTS 3 WOORDEN GELDEN VOOR , DEZE FILMS! ABSOLUUT GAAN ZIEN!
"f EERSTE HOOFDFILM:.

■

ADEMBEKLEMMEND FILMWERK!

EEN STERK ACTUEEL

ALS TWEEDE HOOFDFILM:
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Bij gebleken geschiktheid worden reiskosten vergoed.
NV. NEDERL. OVERHEMDENFABRIEK „LINCOLN",
PANNESHEIDERSTRAAT 56—60.
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FILMS VAN STANDING 1

zijn revolvers roken nog van
„Jongens met smerige gezichten".

J|!

ff

OK~.

Nu keert hij ze in een nieuw bloedig avontuur tegen het wetteloze
Westen ! ! 1

.

|

als vogelvrij verklaarde in „THE
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U in toomloze vaart meesleept
m
door de felbewogen dagen, toen «Btß___-_B--_. mtam,-,.,-__«-__-__S-___s_^«
Amerika verschillende landstreken voor kolonisatie openstelde ! ! !
IN DEN WAREN ZIN DES WOORDS
ACTIE ! SPANNING ! SENSATIE J
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Als 2de: HET LANGVERWACHTE ALLES OVERTREFFENDE FILMWERK

_

RUE MICHEL N 2 8

HUIS DER GEHEIMEN)
Een Lumina Film
In de hoofdrollen 15 wereldberoemde stars o. a. : ERICH VON STROHEIM
GABY MORLEY
LUCIEN BAROUX
JULES BERRY e.a.
MICHEL SIMON
EEN PRACHTIGE FILM MET EMOTIONEEL SPANNENDE INHOUD ! ! !
ZONDAGMIDDAG PRIJZEN VANAF 20 CENT.
(HET

Breng

Ei BE

1

deze week een bezoek aan ons Theater, U zult er geen spijt van hebben ! !

BINNENKORT : BENJAMINO GIGLI in een film als nooit tevoren

I

I

—

—

MOORDZAAK FRANCHETTI

HOLLANDIA
SPEKHOLZERHEIDE
10
Maart
Zondag
- Maandag 11 Maart:
Zaterdag 9 Maart werkelijk door niets is te evenaren.

___Bi

____ -

|

1 I
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De film die
Een film die werkelijk door niets is te evenaren.

MARIE ANTOINETTE
van 5 jaren noeste arbeid, gespeeld

2o

Vanaf heden t.m. Maandag

Vraagt deze week den liefhebbers
fijne speelfilms, hunne aan.10. AKIM TAMIROFF
met van
DOROTHY LAMOUR in het dacht voor BETTE DAVIS
buitengewoon interessant en aangrijpend filmwerk:
Haar spel is aangrijpend en van
suggestieve

kracht.

-

WEG
EENZAME
Duitsche film.

Een le rangs
DOUGLAS FAIRBANKS

-

VALERIE HOBSON :

NACHT
ALS EEN DIEF IN DEN een
waardig zoon
staaltjes
van moed.
zijn
gedurfde
van zijn vader toont in

Een film, waarin de jonge Douglas zich

I

GRATIS KOOPEN!
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Onze verkoopsters geven U gaarne alle gewenschte
inlichtingen. En denk er aan:
WAT U OOK KOOPT, U KUNT NOOIT

ttAU&SEMr
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I
WiS____\_____\

«

Heden Vrijd. 8 Maart en Dinsd. 12 Maart. Entree v.a. 25 et.
Albrecht Schonhals
Peter Petersen
Lil Dagover

van

Uw inkoopen onze buitengewone voorjaarscollecties
m Mantels, Japonnen, Nouveauté's, Wollen en
Zijden stoffen te bezichtigen, terwijl de prijzen,
ondanks de moeilijke tijden, uiterst laag gesteld zijn.
o°^ onze afdeeling Gordijnstoffen, Bedden en
Tapijten, is een bezoek ten volle waard.

V^_ill

■-■

CITY" een nieuwe superfilm van
Warner Bros met

EEN STAD OP

MH

'■■■'

FILMS VAN NAAM I

Het grandioze resultaat
door de grootsten der grooten Norma Shearer, Tyrone Power.
20.
STAN LAUREL en OLIVER HARDY
de beste filmclowns der wereld:
STELTEN. Een daverende lachbom

HUYNEN bekend gemaakt worden.

Ws Een dubbele reden dus om VOOR het doen
"■*

■■""

-

1 RQYAL-THEATER - HEERLEN

I

Deze dag zal 15 April door NOTARIS
■

- -

I■

___

RASPOETIN... De afgod der vrouwen
POPULAIRE ENTREEPRIJZEN 40 50 65 et.

\rn_m

I

I

GRATIS
ÊWtm

_^*

«TSTEM
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geven wij alles
—W

«s

geluidsinstallatie

I

I NAAR MAUSSEN LOOPEN! I
/

___«*■*,-,.

«9E_«OUND flatggj
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DOET lEDEREEN

_HB_i^__
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hu

ADVERTEERT IN DE
T.IMRITRGF.R KOERIER

GRATIS KOOPEN
IWW

die de zonde predikte met de
VERKLARING DAT DE MENSCH
DE ZONDE PROEFONDERVINDELIJK
MOEST KENNEN OM DE DEUGD
DES TE BETER TE KUNNEN WAAR
DEEREN!
DEZE ONGELETTERDE
boer was eens de macht in
RUSLAND!

__

HEERLEN.

OPENING SEIZOEN I

■

FERNAND MARJAN

was

HEILIGE OF DUIVEL? DEZE MAN

EEN DUBBEL GENOT IS HET
DEZE FILM TE GENIETEN OP
ONZE WERELDBEROEMDE

""—
SENSATIE!
EEN NIEUWE MEESTERGREEP VAN W. S. VAN DYKEI

GEVRAAGD

RASPOETIN!

_-____-_-___-_---___-—-___-____»_

ander!

MANUFACTUREN.

Abonneert U op het ;
Nieuwe Modeblad.

I

1

ZONDAG AANVANG HALF 2 DOORL. TOT 3 UUR POPULAIRE PRIJZEN I KOMT VOORAL VOOR 6 UUR

HEERLEN.

.__.,

Q_RA-DINB v
l-HTT

het leven te zullen
■ maar in het
heeist van den strijd
redde de een de

R. K. WINKELJUFFROUW

g_253

KEIZERRIJK
HOOGHEID
....
J?._\_ ...

nemen

STOKVISCH
REE-ROUT
PER 1 APRIL EEN
Deze week wederom onze bui- GEVRAAGD
liefhebbers van een fijne Bout
Van een JONGE HOLLAND- TE BRUNSSUM VOOR DIRECT OP LATER GEVRAAGD: tengewone fijne blanke kwaliNET MEISJE
SCHE REE. Profiteert er nu
teit geweekte STOKVISCH. v. dag en nacht, in kl. gez. vooral
nog van. Het is de laatste week
Deze is een delicatesse op Uwe g( Jed kunn. koken, v, g. g. v.
en de prijs is geen bezwaar,
tafel en de prijs is uiterst laag Kattenburg, Bentveldsweg Ba,
6288
een
gevorderde
en
LEERLING.
28 CENT PER POND.
Bentveld-Aerdenhout.
Slechts 85 CENT PER KILO.
Uitvoerige brieven onder no. 6280 bureau van deze courant.
„DE MEIKERS"
_, «DE MEIKERS"
Emmaplein 11 Telefoon 4614
Emmaplein 11 Telefoon 4614
_.

HARRY BAUR
S.NTERELDS MACHTIGSTE EN
ALLER-GEWELDIGSTE FILM

~

CARR-RE —

1

.._

Het meest sensationeele
wat de wereldgeschiedenis ooit te beschrijven had

PAS PÜETIN

ajN

Zl| stonden elkaar

«Pl
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MEESTERWERK VAN DR. ROBERT WIENE
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HEERLIJKSTE FILM

ultimatumlslavènjacht
N GEWELDIG AAN-

ALS 2e HOOFDFILM:

ALS Ie HOOFDFILM»
de wereld vermaarde
■taliaansche tenor

}

't Grootste avontuur sinds „MUITERIJ OP DE BOUNTY"

bioscoop

Heerlen

BpJ*%ü;ï * xT\-__i

___lr &
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DE GROOTE p;'V,j...BUTYOU
H_.' WOULDN'T
marryher|
VRAAG
ll^ld
moet een

fflfl

Waarom

geraffineerde

eerst bommen en
giftgassen uitvinden en vervolgens operaties en serums om haar
eigen slachtoffers te redden ? ? ?

wetenschap

/—

.-

:

wj_s:>'

HPb^ <*£

Hl
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>.

bijgestaan door
Miriara Hopkins,
Ge°rge Brent
e. v. a. in de zeld-

zaam mooie speelfilm van Warner
Bros

De laatste kus

H___.

van de allergrootste
klasse. De zelfopoffering van de
moeder ontroert velen tot tranen.
20. MAK BEAR, CLAIRE LUCE 2e. PIERRE FRESNAY in het
en SALLY GRAY ln het vroolijk
sterk Fransch meesterwerk :
Een film

v
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DRIE RARE SNUITERS

''CENT

filmwerk;

g_

VANDUNGEN
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Student Razumov

Knappe intrige, tot in de détails
Een dolkomische film, vol dwaze beklemmend. Een filmisch inteltriomph voor de Franen kluchtige situaties.
6240
JAAR. sche productie.

TOEGANG VANAF

14

Ilectueele

6239 TOEGANG VANAF 18 JAAR.

LIMBURGER KOERIER VAN

DIT IS Mr. LIKKES
HIJ EET ALTIJD SICKESZ
Reepen

van 5 et., 3a 10 et.,

sè, 10 et.,

Voor den handel: FTRMA LENNAERTS & v. d.
HOENSBROEK, TELEFOON 341.

lA, I

sparen.

2617

iv

geweldige sorteering.
Profiteert U van (_tee gelegenheid en
KOOPT NU:

-

Gummimantels

HEERLEN

HUISMOEDERS! Van Vrijdag 8 Maart as. t.m.
Zaterdag 23 Maart wordt U uitgenoodigd ter kennismaking deze PRIMA BOUILLON GRATIS

ETAGE
S. van FRANK

TE KOMEN PROEVEN.

U kunt drinken naar keuze VLEESCH-, KIP PEN-

MAASTRICHT
GROOTE STAAT la

OF TOMATENBOUILLON.

%

_

.'■

_r
a

feearig en licht trekkend

Bn

*aiiê^-ü

UUR GEOPEND.

Gulden Vlies

lll.iH*l_li(tl
NET PERSOON
b.z.a.. goed bekend mei
landb- en tuinwerk. voor
terstond. Br. o. no 2020
Bijk. Limb. Koerier Roer-

mond.

VOOR U TEH BESCHIK
king een R.K. goea oppassend jongman. 31 j., i» in
het bezit van rijbewijs A
Br. o. no 1808 Bijk. L.K.
Venlo

KINDERBESCHERMING

v.nlo. zoekt een plaa*.. intern voor een tlinne jongen. 18 j. met diploma van
Ambachtsschool. a__ eleeStra.lschewtg 289.
5598
Venlo.
LETTERSCHILDER

geroutineerde, z-z-g. gep!.
carrossenefabr. of atelier. v.g.g.v. Br. o. no 6272
bur. dezer.

product

1

RK. DIENSTBODE
FORD COACH '30
v. 1 April, goed voor lf. goeden staat, pr. f 115.
kinderen. Slagerij Somers Akerstr. 186, Hoensbroek.
kern Simpelveld.
6242 Beekhoverstr. 52, Geieen
AUTOMOBIELEN.
808.*.
MELKKNECHT
Wanneer ü een goede gegevraagd voor 1 of 15 Mei,
NETTE DIENSTBODE
bruikte auto zoekt 2—4 of
goed kunnende melken en gevr. Heulstr i 11, Heerler6 pers., of een vrachtwa69ó gen, wendt U dan tot de
andere werkzaamheden heide.
mede te verrichten. Adres
lste klas zaak ln automoFLINKE DIENSTBODE
J. de Vlieger. Gerardusbielen Groote voorraad.
2968 gevr voor direct. Telgen- Alle wagens worden geheel
hoeve 225. Beesel.
kamp, Vrijthof 9, Maastr. gereviseerd Desgew
6243 bet cond Garages N Gem
NETTE LOOPJONGEN
Fisjr.
goed
gevraagd. 14—15
■
sette Telef. 4141. MaasR.K DIENSTBODE
kunnende fietsen. Aker4307
704 gevr v. dag en nacht. Lief tricht.
straat 49. Heerlen.
v. kinderen. Prins de Lig_m______________________~t
nestraat 22, Geleen.
MODISTE
6270
terst. gevr. voor Venlo. moi\\ \j_j_ _\ IJ»k^s k kjm'
t extern. Br. o. no 1812 FLINKE DlENSTBODEBijk. Limb. Koer. Venlo.
huishoudster weg. huw. d.
tegenw. gevr. v. 1 April of
PRIMA VOERAARD.
WINKELJUFFROUW
later. Hulp aanwezig.
dikke 24.— per 1000 Kg.
City
Bazar
Mevr.
leermeisje.
Muysers-v.
er.
d. Grin- bieten 50.— per 5000 Kg.
Kerkrade, vraagt tegen 1 ten, Parade 3, Venlo. 1817 franco thuis. J. Bouten,
April winkeljuffrouw, goed
Tel. 321 Reuver.
5910
verkoopster. Tevens kan
leermeisje geplaatst worden. Zonder goede getuigschriften onnoodig zich
aan te melden. H. te Poel.
City Bazar. Markt, Kerkrade.
627Ö

in

CHAUFFEUR

m. 4 a 5 tons wagen b.z.a.
BEKWAAM KEUKEN.
voor terstond. Brie-.en o. meisje gevr. voor het Hamno 213 bur. dezer.
burger Buffet te Heerlen.
6260
MEIsJE
Kog
b.z.a. v. d. en n..
k.
I\ DOKTERSGEZIN
ken en werken. Br. o. au te Heemstede (Haarlem);
'J93 Bijk. Limb. Koeriei wordt gevraagd tegen 1
Heerlen.
April R.K bekwaam 2e
meisje, netjes kunnende
NET R-K. MEISJE
werken en tafeldekken.
in
R.K
b.z.a.
om
13 ir..
Salaris f 30. Wasch
v.g.g.v.
te
worden.
opgeleid
Limburgsen keuken,
vrij.
Br o. no 705 Bijk. Limb. meisje aanwezig. Adres :,
ler, Heerlen.
Mevr. B. Tombrock. Burg/
v. Lennepweg 1. HeemsteNET PARTICULIER
625.2
de
vraagt
nog
te Maastricht
etnige wasschen. Br. o. no
NET R.K. MEISJE
218 bur. dezer.
gevr. voor dag en nacht,
zelfst. k. werken. Drievoeelsstr. 70. Spek'heide.
6029

NET MEISJE
boven 20 jaar gevraagd p.
1 April, in klein gezin te
«EERENKAPPER
Rijswijk bij den Haag,
5994
tgd. Br. o. no
kunnende wer.
zelfstandig
:..K. Geleen.
ken en koken. Loon f 30.

Te

Oker

bevragen bij Mej.

de

Graaff, Akerstraat 54,
gevr. Vaste betrekking, v.
ggv. Br. o. no 1022 Bijk Hoensbroek. Aanmelden
Donderdags en Vrijdags
LX. Sittard.
6241
van 7—9 uur nam.
BROEK. EN VESTEN.
FLINK MEISJE
maker en thuiswerker gevraagd. Adr L. Meijer, voor klem gezin'gevr. voor
Stationstr. 13. Beet-. 623- d. en n. of dag. v.g.g.v.
Goed loon. Selmang, Ko223
ningspl. 8, Maastr.
RIJWIELHERSTELLER
gevr. Uefst bekend met

moffelwerk. Zich
den:

te

Dorpstraat 5.

NET MEISJE

mel-

ZEEUWSCHE

sVar

g 255

gew.

—

/i______Po___i

___f

WINKELIER

vraagt 500 gld. ter leen.
Vold. waarborg. Br. o. no
6097 bur. dezer.

| y_|^_§-if#<fc_3_lM

HET INDIVIDUEELE SCHOEISEL

DANK

AFWIJKENDE VOETEN

te koop, oud SJ. Kasperen.
str. 35, Spek'heide.
6060

aan O. L. Vrouw en H.' AANBEVOLEN EN
Franciscus voor verkregei. H.H. CHIRURGENGEDRAGEN DOOR
EN DOCTOREN
gunst. F.
1515
verkrijgboor In de
KINDERLOOS ECHT.
paar R.K. met zeer goede
rijksbetrekking, wenscht
meisje van ± 10 maanden
als eigen kind aan te nemen. Voor uitstekende opvoeding en verzorging
wordt ingestaan. Geheimhouding verzekerd. BrieLEEST _*m^
ven aan Kapelaan v. d.
Bosch te Herkenbosch of
P. Jansen, Markt 30, Roermond.
6249
WIE LS GENEGEN
een priester-student (ncvist) -zn laatste .'nar te

OkidQ

BEST 7-JARIG RAS-

KLEIN KWARTIER

voor landwerk te koop bij gevraagd door Dame, b.b.
K, Benes, Raath 90, Bin- h.h., voorzien van electr.
gelrade.
6262 licht, gas en waterleiding,
liefst eenigszins buiten, b.v.
Scharnerweg of Meerssenerweg. Brieven met prijsopgave o. no 204 dezer.
WIE WIL
tegen
contante betaling
zijn auto verkoopen. Brisven met opgaaf van jaartal en prijs 0.n02013 Bijk
Limb. Koerier, Roermond.

H_^^^^

stoffeeren en moderniseeren Uw clubs en sofa's.
Begrooting
zonder verprima
plichting,
werk.
„Trilectra", Geleenstr. 43,
Heerlen. Tel 4676. 959
ZEEMLEER
in 12 sortimenten. Prima
en goedkoope soorten. Speciale prijzen voor weder-

Een zachtecrèmevulling
met natuurlijken kruisbessensmaak.
Nieuw, 37. cent per ons.
Gesorteerde, gevulde
eitjes van 26 tot 47 ets
per onsSpaart Ringen plaatje»

6273

JONG ECHTPAAR

z. k., zoekt voor 1 oï 15
April nette kl. woning of
4 k., liefst omgeving Heer.
len of Kerkrade. Br. o. no
Agt. Limb. Koerier,

6274

Spek'heide.

meubelstoffen

bij stoffeerderij.

„Trilectra". Geleenstr. 43,
Heerlen. Prijzen beneden

960

gebruiken Avic-laimpen, 6

mnd. garantie. Wolfstr. 24,
6294
Maastricht.
VROEG PASCHEN
Laat reeds nu Uw vitrage gordijnen wasschen en
spannen. „Trilectra", Geleenstr. 43. Heerlen, doet
het goed en goedkoop.
958
Tel. 4676.

tmmW

Kruisbessen

del Alb. America, Tel. 2002

elke concurrentie.
HOTELS

»"»<"1 "tv

HILVERSUM
VARA-Uitzending.

„Flitsende Vinnen"

RINGERS

8.20 Be-

richten

414.4 M.

pianoduo

ANP, gramofoonmuaek
10.00 Morgenwijding
in
Continubedrijven
12 00
j.jo Zang

—speranto-uitzenamg

RArn-PARrs

805

orgel

neel

Ctad.,
-M5 iÖeescïub
7.00 VARA-Kalender - 7.05 Felicitaties 7.10 Politiek
7.30
„Hoe werkt de kerk"? - 8.00
SOSBerichten - 8.03 Berichten ANP - 8.15

_

—

-

2.45 Kinderuurtje

-

deelingen
omlijsting

—— —
—

8.15 Overpeinzing met muzikale

— ——
—

8.35 Gramofoonmuziek '
8.45
9.15 GromoKRO-Kamerorkest en soliste
10.00
foonmuziek
9.30 KRO-Kamerorkest
Leden van het KRO-koor en het KRO-or10.30 Berichten ANP
10.40—1200
kest

—

Üramofoonmuziek.

inwrFï A-vn

rqi _>n

449 M

Van 10.KK%veTdTen op 342 M.
-n^Bic^rkeirro!
Gr^ofoSu^k
"U
5l^flßÖ^o0gramma - 1.35 Causerie - 1.50
ten uit de opera „De Barbier van Sevilla" —
Fragmen-

poitage

—

—
— ——

——
—

3.35 Re3.05 Variété
4.20 Berichten (Welsch)
4.35

2.35 Radiotooneel

4.40 Kinderuurtje
Causerie (Welsch)
5.35 Nieuws van het Wes5.20 Berichten
5.50 Causerie over de
telijk Front (opn.)

=w

r-r_

n* Gramofoonmu"T
~ "-05

~"

kpttt piw ukk iot

m^fv^

"',

2„_>

ot.

Deutschlandsender

4.00 Gramofoon5.15 Internatio-

—
——

f

BRUSSEL. 322 en 484 M.
322 M.: 11.20 Gramofoonmuziek
11.50 en
Omroeporkest
—12 50 Gramofoonmu12-f°
ziek
1.25 Gramofoonmuiek met toelichtm§
2.00 Gramofoonmuziek
2.20 en 3.10
Omroepsymphonte-orkest en solist
3.50—
4.15 Gramofoonmuziek
5.05 Omroeporkest
(Als
en soliste
intermezzi: Gramofoonmu6.35 Gramofoonmuziek
7-20 Cabaretprogramma
8.35 Folkloristisch programma
8.55 en 9.30 Ensemble „Pro Mu9.55—.11.20 Gramofoonmusjca Antigua
ziek
484 M.: 11.20 Gramofoonmuziek
11.50 en
12-3° Radio-orkest
12.50—1.15 en 1.55 Gramofoonmuziek
2.20
2.05 Viool en piano
Orkest van het Muziekconservatorium te
Doornik en solist (met toelichting)
3.50
Radiotooneel in dialect
4.50 Gramofoon6-15
nS «

—
——
— —
—
—
—
—
-- —
—
—
—
—
—
—
7
n%^
l^
*

t n

"J Vl^%T_^
Gra^foTZ^ <Sn
~ 10.20-11.20 Gramofoonmuziek

pU-

DEUTSCHLANDSENDER. 1571 M.
920 Berichten
735 Gevarieerd concert
10.05 Concert (Om 10 20
950 Reportage
1120 Berichten Hierna
Politiek overzicht)
12.50—1.20 Militair
tot 12 20 Nachtconcert
programma.

—

-—

—

—

gevr. Eburonenweg 59.

Am-

6976 Maastr.
206
stenrade.
NET DAGMEISJE
AANK. RIJWIFXHERr. Hamerstr. 99. Heerteller en leerling gevr.

_

len

Rijwielh. Reke», KouvencUrsu. 149. Hoensbroek.

■

62G1 ■_

6266

,
f
WERKZ. DAGMEISJE

gev v. 15 Maart Aylva169
lf.an 54. Maastr.

SCHILDERS HALFWAS
Pasmans,

agd. Jac.
NET DAGMEISJE
Wükeivoetpad 2—4. Maas215 eevr., niet beneden 18 Jr.
tricht,
Adr. o. no 6275 Agt. Limb.
Spek'heide.
Koerier
BAKKERSKNECHT
gevr., ook genegen Klanten
te bedienen. L. fijsen,
DIENSTMEISJE
Aso6a Swalmen, Tel 304 gevr. voor keuken- en huis6081 werk. v.g.g.v. 2e meisje
aanwezig. Adres Mevr.
R.K. FLINKE BAKKERSGeul jans, Kaldenkerkerknecht bek. met banket, weg 21, Venlo.
1807
voor dir. gevr. Adr. Her- '
mesweg 7, Hoensbroek.
698 , FLINKE j.DIENSTBODE
v. 16—18 voor dir gevr.
Hoogstr. 59, Schaesberg.
BAKKERSLEERL.
680
gevr. int., 1. eenigen tijd I
■a. 't vak. Vaes. LeütherR.K. DIENSTBODE
wee 78. Venlo.
1813 j
■
ffvr. in klein gezin v. 1
April, eeri. en bek. met alAANK. SLAGERS
knecht of Hinke'let.j ge- le vooik. huiselijke bezigh.
vraagd. Rumpenerstr. 49, , Leeft. ca. 18 j. Laurastr.

.
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148. Met

z'n brandblusapparaat

en zn touw vestigt Flokkie zich
bovenop de brandkast en wacht.
En dat wachten zal niet lang zijn,
want reeds hoort hij onder den
grond het gestamp van de machine, dat hij ook ln de kelders van
het kasteel heeft gehoord.

149. Het komt zeer snel naderbij.
Het rommelt en kraakt als *n kleine aardbeving, dof en onderaards.
In gespannen aandacht kijkt Flokkie naar den grond, waar hij het
naderend gevaar vandaar, verwacht. „Kom wat vlug, aardwormen, want lk begin stijf te wor-

<*___*< mm^i- Ftoöëc

150. De geluiden worden sterker
en sterker en Ineens komt er beweging ln "n gedeelte van den
vloer. Terzelfder, tijd houdt het
geluid op. Eensklaps gaat er een
tegel omhoog en nog een. Flokkie
wacht ademloos op de dingen die
komen zullen.
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Puzzle-uitzending
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8.30 Rosian-orkest
Propaganda-toespraak
9.10 VARA-Varia
915 Radio-tooneel
9.30 Esmeralda
10.00 Bn nu... Oké!
11.15 Berichten ANP

PEPERDUUR
zijn nieuwe meubelen, wij

Valkenburg (L.)

I

VOOR NORMALE EN

belooning,

MOTOR ACCU'S
glas en ebon. bak. v. Bosch hiervan kennis te geven
aar; J. Engelen, Roermond
en Lucas. De Vriendt.
4 of WiJ&_,
Scharnerw.
Mstr
155 Varkensmarkt
cker Brugstraat 51, Maas6248
tricht.
EENIGE MOOIE FORnuizen te koop. Akerstr.
296. Hoensbroek.
6264
SPORTWAGENTJE
te koop, goed onderhoudenAVerstr. 87, Langenberg.
70b ARBEIDERSWONING
te koop gevr., klein gezin,
DIVERSE MEUBELEN
cmg. Hoensbroek. Br. o. no
te koop, z.g. als nieuw, we. 6263 Agt. Limb. Koerier,
gens mobilisatie. Scharner. Hoensbroek.
214
weg 28, Maastr.
le KL. RASPAARD

H

1 N.Y. KLUMPERS WINKEL I
KOUYENDERSTRAAT 196

Inlichtingen
bekostigen?
bij H.H. Geestel. toege2
DOOZEN
KETTlNGte k. in z. g. staat zijnde. kasten verloren,
rijdende staan. Br. o. no 6271 bur.
Schoolstraat B 226 b, Horst van Roermond naar Maas. dezer.
fL.)
6087 tricht. De eerlijke vinder

tegen

'I

U biedt

Onze nieuwste serie COSTUUMS reeds ontvangen in de nieuwste dessins.
KINDERPAKJES voor de COMMUNIE in alle kleuren en modellen voorradig. '
Ook PLUSFOUR-PAKJES in de nieuwste tweed-stof.
Op al onze DAMES GABARDINE MANTELS geven wij, zolang de voorraad
strekt, 15 % korting, lste klas GABARDINES voor 19.50 en dan nog 15 % korting.
Dames profiteert hiervan, de voorraad is beperkt.
Al onze VAKKLEDING leveren wij nog teg-en zeldzaam voordelige prijzen.

JÊk.

5 P.K. F.N.

gelieve

-

vindt men bij een ander niet,

j
F 500
750 TER LEEN
gevr. voor uitbreiding van
bedrijf Br. o. no SBl Bijk.
Limb Koerier. Heerlen.

»

TEKOOP

-

H

Fomalratura
schoen.'

o«^GK (aagTEE^

NEVELDSCHE SOEPKIPPEN.
Het is iets fijns, vanaf
CENT PER STUK.

te MAASTRICHT

1 W«t Klumpers

Ook voor Uw voet bestaat eenl

van

„DE MEIKERS"
aangeboden f 6500.-. Brieven
11 Telefoon 4614 onder no. 6281 bur. v. d. blad. Emmaplein 11 Telefoon 4614
HEERLEN.
6256
HEERLEN.

j .mmaplein

-

is de kwaliteit deze week

Middem.andswoning

„DE MEIKERS"

A'dwn
SarpjHßipafck 41
/TeleiooX 2.0.1.3.8

■

BUITENGEWOON

M -■
Moderne

AARnAPPFTFN
r >nze Roode
en Eigenr
n Leimers zijn juweelen van
& ardappelen op tafel. Gegar andeerd vorstvrij.

mm__________________________

——

KNECHT

Beleefd aanbevelend, W. OïTERMANS.

6210

mij\phh;adel>hia

BENEDENHUIS
te huur. Schaesbergerwect
53, Heerlen.
699
BUIS TE H.
met 13 Aren land te Arcen i
Adr. A. 222 Rijksweg. 6278 I

Bezichtigt onze fraaie étalages.

Bezichtigt onze fraaie étalages.

Viyl&e Bokelot-V

TARXET : Voor de eerste 50 letters of leesteekens M cent per keer, voor elke volgende
10 letters of leesteekens 10 cent méér.
BIJ 3 plaatsingen wordt voor de derde plaatsing
slechts de helft van den prijs berekend
Voor nummer-advertentiën 15 cent porto extra.
PLAATSING UITSLUITEND TEGEN
VOORUITBETALING.

gevr. k. melken en raet
I paard
omgaan. Hoeve Bul-

OPENINGS-AANBIEDINGEN..—.

voorteeligste/^arhs:

'S ZONDAGS VAN 10-2

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod
|

.

Insignes -NvTedailles Pip.
UetteD-BekWs Collp-teWetjes Blofempfe-r- Paetc.
piesen vlaggetW^

HUIS MET TUIN
te huur gevr. voor groot
gezin. Br. o. no 696 Bijk.
Limb. Koer. Heerlen.

ÖÜB*—

-

Wij hebben een eigen Meubelfabriek en kunnen U dus naast fabrieksmeubelen ook meubelen leveren
op bestelling en naar eigen ontwerp. Onze langjarige ervaring biedt U de beste garantie voor kwaliteit.
Over den prijs wordt U het wel met ons eens. Komt dus eens een kijkje nemen. Het is in Uw voordeel.
ALS BIJZONDERE ATTRACTIE ENKELE SPECIALE ZEER VOORDEELIGE

boven Jamin

de moderne sigaar
*"**_wkant en klaar

om U eens op de hoogte te stellen van onze keuze in

Huiskamers " Slaapkamers Keukens Salons - Haarden - Kachels - Waschmachines- enz.

Dames Tweed- en

Meisjesmantels
met hoedjes

i

Het loont werkelijk de moeite

Kinderkleeding
Communiepakjes

SAROLEASTRAAT

TELEFOON

AKERSTRAAT

In betere HeerenJongeheeren- en

BIJ

NED. FABRIEK v. VOED.W. „VIANDO"
VAN DE KUNSTRAAT 287 's-HAGE
Telefoon 11.32.59

Op ZATERDAG 9 MAART vindt de

üngen

„VIANDO" 9
Ie

O H ÈNiW%" van het
MEUBEL- EN HAARDENHUIS OFFERMANS
3851
74-76, HEERLEN

goede
ETAGE-PRIJZEN,
alle
afdeekwaliteiten en in

GRATIS

raiPE

PIT IS BELANGRIJK

hebben nooit van hoog
opgevoerde prijzen gehouden
en gaan gewoon door U de
helpende hand te reiken met
onze BEKEND KLEINE
Wij

is het nog zoo koud
Het is gezond, voor jong en oud

ftM A flfeÉs

HUISMOEDERS y TROUWLUSTIGEN

is voor U geld

j^"

ASDONE

m

s

Nu koopen!

,C§|f
JÊÉ^BT.. p'

enz.
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151. Weer gaan enkele tegels omhr- en dan verschijnt er ineens
'n ïicnd „Kom, snoodaard, laat je
maar 'ns gauw bekijken," knort
Flokkie vanaf zn hoge zitplaats.
Echter niet zo luid, dat de wroetende menselijke mol het kan
horen.

j]

95e JAARGANG. No 58. DERDE BLAD

Limburger Koerier

- MAATSCHAPPIJ
MAASTRICHT

—

N.V.

UITGEVERS
NEERLANDIA

Eerste Kamer.

EEN HALF JAAR
VOOR ELK VERLOREN FRANSCH
SCHIP EEN DUIKBOOT TOT
ZINKEN GEBRACHT.

—

Ook de heer Van Embden
is er ditmaal vóór.

De miPARIJS, 7 Maart. (Havas).
nister van marine, Campinchi, heeft
voor de pers een uiteenzetting gegeven
van de resultaten van den oorlog ter
De Eerste Kamer heeft de behande- zee ln de eerst ezes maanden. Hij verling der begrooting voor defensie voor klaarde, dat de geallieerden meer dan
1940 voortgezet.
ooit meester zijn op zee, behalve ln de

De heer Heldring (lib.) drong aan op
zuinigheid en wilde bij de militaire aanschaffing gebruik zien gemaakt van de
commercieele bekwaamheden van zakenlieden. De heer Van de Bilt (s.d.)
bepleitte, de belangen van de oud-gemobiliseerden van voor 1909, der oudmarinewerfclieden en der mobilisatieslachtoffer, zoowel van 1914—1918 als
van den huldigen oorlog.
De heer Briet (a.r.) toonde zich tegenstander van het oprichten van mobilisatieclubs. De geschiedenis leert, dat die
in het leger niet thulsbehooren. Een aantal gemobiliseerden zou rechtstreeks
komen onder den invloed eener politieke organisatie.
De heer Van Ambden (v.d.) zette uitvoerig zijn beweegredenen uiteen om
thans
in tegenstelling met voorheen
voor de begrooting te stemmen. De situatie in Europa is zoo grondig veranderd, dat spreker den vroeger beganen
weg moet verlaten.
De heer Maarsingh (n.s.b.) drong tenslotte aan op meer steun voor de warmbloed-paardenfokkerij, welke een legerbelang is.

— —

■"vorder den groei en bel weerstand«vermogen
van .Uwkinderen in 't zou-arme jaargetijde door

SINATRAN

Volwaardig vitaminen-preparaat

van Levertraan en Sinaasappel. Flacons a 200 gram 1 .1.03
btj Apothekers en Drogisten. Fabrikanten i
N. V. HandeUver. A. J. ten Doesschate ■ Zwolle
(Recl.-adv. no. 6201)

DE KOLEN VOOR
ITALIË
zou toe-

nadering tusschen Italië
en.... Moskou tengevolge kunnen
hebben.

—

In Itadiplomatieke kringen blijft
toestand, ontstaan door de
aanhouding van de Italiaansche kolenschepen, met kalmte en gematigdheid

ROME, 7 Maart. (Havas).

beoordeelen.

.

Men blijft vasthouden aan de hoop,
dat Engeland er in zal toestemmen,
Italië de brandstof te leveren, welke het

niet meer
betrekken,

via zee uit Duitschland kan
in ruil voor Italiaansche
bodemproduoten. Dit zou de reden zijn,
waarom de Italiaansche bladen op de

Oostzee. Meer dan 2000 schepen hebben
*in de Fransche convooien gevaren, waarvan er slechts vier verloren zijn gegaan.
Vijftien vaartuigen van de Fransche
koopvaardijvloot, met in totaal 71.500
ton, zijn tot zinken gebracht. Het tonnage is slechts met 2 pet. verminderd.
De Fransche marine heeft voor
bijna elk koopvaardijschip, dat verloren ging, een onderzeeër tot zinken
gebracht. Twaalf vijandelijke duikbooten zijn vernield.
De minister wees er vervolgens op,
dat de duikbooten thans voornamelijk
de neutrale schepen aanvallen. Hum verliezen zijn thans grooter dan die van
de geallieerden.

GRANATEN VAN 900 KILO.
Tenslotte zeide de minister, dat
gisteren het slagschip „Jean Bart"
van stapel is geloopen. Om defensieredenen is dit strikt geheim gehouden. Dit schip meet 35.000 ton en is
bewapend met twee vlerlingtorens
met geschut van 382 mm. dat granaten van 900 kg. meer dan 40 km.
ver schiet. De snelheid bedraagt
meer dan 60 km. per uur.

BOMBARDEMENTEN
OP ZEE

kingen tot Engeland als voorwendsel zal
met
nemen om de handelsbetrekkingen
knoopen,
aan
te
de Sovjet-Unie weer
en
ondanks de thans tusschen Rome
spanning.
politieke
Moskou bestaande
In sommige Romeinsche kringen acht
men in die omstandigheden een ontspanning tusschen Italië en de Sovjet-

Unie niet udtgiesloten.

ESTLAND IN ZORG
TALLINN, 7 Maart. (Reuter). -Gi-van
raal Laidoner, de opperbevelhebber

het Estlandsche leger, heeft vandaag.in

parlement verklaard, dat, ofschoon
niet-oorlogvoerend land
Estland als eenbeschouwd,
het op net
moet worden
ergste voorbereid moet zijn. Hij voegde
hieraan toe, dat de bevolking bereid
moet zijn, nog meer economische offers
te brengen.

het

as °p voor

Gisteren voelde ge U heel wat mans en
vandaag zit ge terneer geslagen, met een
ondragelijke, zangerige, maar niet te
stillen pijn... Maart heeft U te pakken: U
hebt t ongestadige weer onder de leden...
grijp liever
Laat het er niet bij zitten
vandaag in dan morgen: Neem Kruschen
Salts
Dat zal U goed doen. Kruschen
spoort Uwe bloedzuiverende organen aan
tot krachtiger werking, tot grooter vitaliteit.
Zoodoende filteren ze alle
schadelijke zuren, langs natuurlijken weg
uit het lichaam en nemen zóó de oorzaak weg van Uw pijnen en ongemak.
Mej. k. schrijft:.... Ik leed aan Rheumatische pijn in mijn ledematen; vooral
in mijn handen, die mij ondragelijk pijn
konden doen. Ik had niet den moed meer
iemand een hand te geven, want dat
ben
bezorgde mij onhoudbare pijnen
begonnen regelmatig Kruschen Salts
te nemen
en ik moet zeggen, dat na
betrekkelijk korten tijd mijn pijnen geheel verdwenen zijn...."
Ook üw gestel vraagt om de aansporende
werking van Kruschen's zes minerale
zouten.
Kóóp toch een flesch Kruschen ! Dan kunt ge zélf ondervinden,
hoe weldadig de gevolgen zijn en hoe ge
u al gauw 'n heel ander mensch voelt
jonger, prettiger en vrij van pijn !
Kruschen Salts is verkrijgb. bij apoth.
en drog. a 0.40, 0.75 en 1.60 (extra
groot pak).
Fabr.: E. Griffiths Hughes
Wd. Manchester (Engeland). Opger. 1756
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's Gravenhage, 7 Maart.
Een meisje
uit Schoonhoven was op zevenjarigen
leeftijd aan haar keel geopereerd, waargeraakt.
bij de chirurg ongelukkigerwijze twee
tanden van haar onderkaak uitstiet. De
Naar „de Telegraaf" bericht, is
ouders lieten een brug in de onderkaak
Donderdagavond een groot Itaaanbrengen, doch door deze behandeling
groeide
de onderlip van het meisje iets
schip,
liaansch
de „Amelia Lauro"
binnen,
naar
waardoor zij, volgens haar
gevliegtuigen
in de Noordzee door
ouders, aan schoonheid inboette. Het
bombardeerd. Het werd gedurende
meisje is thans vijftien jaar.
tien minuten op hevige wijze beZij spraken den chirurg in rechten
voor de gemaakte tandarts-kosten aan
stookt en daarbij kreeg het enkele
en tevens voor de geleden schade door
voltreffers met bommen.
het schoonheidsverlies.
De „Amelia Lauro" meet 5335 ton.
In totaal vorderden zij f 13.000
De Haagsche rechtbank wees alleen de
OOK EEN BRIT AANGEVALLEN.
vordering zooveel de tandartskosten beHet Britsche s.s. „Rosedene" (376 ton), trof, ten bedrage van f 1250 toe en ontdat vandaag een haven aan de Engel- zegde de vordering voor al het overige.
sche Oostkust is binnengeloopen, is in
den afgeloopen nacht op zee aangevallen. Het Duitsche vliegtuig het twaalf
bommen vallen, die tot resultaat hadden, dat de kapitein en de tweede officier
licht gewond werden. United Press verhaalt dan, hoe een der opvarenden, de
19-jarige Charles Golden, die ziek te bed
Opstaan 's nachts, rheumatische pijnen, «erlie
lag, uit zijn kooi sprong en het mitrailran energie, gezwollen voeten, blazen ondel
leurvuur van het steeds terugkeerende
de oogen, spit, pijn in de beenen.
vliegtuig met een automatisch . geweer
Zorg. dat de afvoerkanalen goed werken.
Als

no.

6208)

Wrakhout van de „Vecht"
(1965 ton) aangespoeld.
Wederom heerscht ernstige ongerustheid omtrent het lot van een Rotter-

damsch

Vermijd
knagende rugpijn

Het vliegtuig heeft nog zes of zeven
bommen uitgeworpen, welke echter alle
naast het schip in zee vielen. Door de
geweldige ontploffingen werd het schip
heen en weer geslingerd, waardoor veel
schade aan het meubilair enz. ontstond.
Een lid van 't personeel werd door 'n kogel aan den arm gestroffen. Opvallend is
het, dat de meeste kogelgaten in en rond
het stuurhuis werden aangetroffen. De
bemanning was nog zeer onder den
indruk van de doorstane angsten.

DOMINIONS.

-

WASHINGTON, 7 Maart (Reuter).
Vernomen wordt, dat de Vereenigde Staten onderhandelingen voeren over verzoeningsverdragen met Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Deze
verdragen zullen vastleggen, dat ieder
geschil tusschen deze Dominions en de
Vereenigde Staten verwezen zal worden
naar een permanente verzoeningscommissie, die zal bestaan uit vijf leden.

DKW

KONING GAROL.
BOEKAREST, 7 Maart. (Stefani).

Bij de opening van het parlement
voorheeft koning Oarol een troonrede
gelezen waarin hij met name betoogde
dat Roemenië zijn politiek zal voortzetten, ook op het gebied van den buitenlandschen handel worden de normen
der neutraliteit gevolgd.
Na gewezen te hebben op de harteluke
ontvangst in Italië van den Roemeenscben jeugdleider Sidorrvici, zijn voldoening te hebben uitgesproken over de
vriendschappelijke ontvangst, bereid aan
den Roeme~nschen minister van financiën te Sofia verzekerde de koning, dat
Roemenië zijn politiek van vrede en
goede betrekkingen met alle volkeren
wenscht voort te zetten. Evenwel is Roemenië besloten, zijn grenzen, welke door
de h_stor.Gche gerechtigheid zijn getrokken, te verdedigen.

NIEUW

BANKBILJET

'
1.34.—.
200 M. Schoolslag, I. Nyzink, Z.OJN. 3.21.8.
100 M. Rugslag, M. van Gasselt, MOSA,

1.28.4.

150 M. Wisselslag, E. Schoonbroodt, Z.O.N.
2,23.8.

Schoonspringen.
J. van Gasselt, MOSA.
Estafettes
3xloo. M. Wisselslag, Z.O.N. 4.33.8.
5x50 M. Borstcraw:, Z.O.N. 3,19,2.
Heeren. Baannummers.
100 M. Borstcrawl, J. Drost, MOSA 1.07.4.
200 M. Borstcrawl, W. Eikendal, Z.O.N.
2 33 6

DAMMEN

COMPETITIE LLME. DAMBOND.
Zwart-Wit

'

'

en
< het behaalde succes, dat zeker ten volle is
\verdiend, moet voor een belangrijk deel ook
daaraan worden toegeschreven.
De Juiste Zet won den uit- en thuiswed,strijd
tegen Onder Ons en staat precies in

,

het midden, terwijl laatstgenoemde niet op-

gewassen bleek tegen de sterkere zusterver,eenigingen
en zonder winstpunten de laatste
plaats

'

bezet.

eindstand is als

volgt:

"

2,08,—.

EERSTE KLASSE.

Schoonsprlng«n.
Th. Bakker, Z.O.N.

Estafettes.

MT{§9s
Benzineverbruik één

liter op 15 K.M. Service
door het geheele land.
Importeurs 1

Hart Nibbrig & Greeve N.V.
Parkstraat 91a, Den Haag

3xloo M. Wisselslag, MOSA 3,59.6.
5x50 M. Borstcrawl, Z.O.N. 2,36.8.
De Limburgsche record-lijst ziet er thans
als volgt uit:
Dames. Persoon 1. nummers
100 M. Borstcrawl, E. Schoonbroodt ZON
(1939) 1.18.4 (1938) 1,19,8 (M v. Gasselt)
100 M. Schoolslag, A. Peeters, MOSA (1939)
(1938)

1.32,8
1.32.8.
100 M. Rugslag, M. van Gasselt, MOSA
(1939) 1,28,4 (1938) 1,33.2 (B. Foekert.)
200 M. Schoolslag, I. Nyzink, Z.O.N. (1939)
3.18,4 (1938) 3.25.—.
200 M. Borstcrawl 'M. van Gasselt, MOSA

150 M. Wisselslag, B. Foeckert,
(1939) 2,22,;! (1938) 2.26.5.

Estafettes.

De „Queen Elizabeth".

SOCIAAL LEVEN

De

Zwart-Wit Maastr. 4 4 4 0 0 8 49—15
3.09.6.
4 2 0 2 4 33—31
100 M. Rugslag, H. Kramer, MOSA 153.8 i Juiste Zet Hoensbr.
4 0 0 4 0 14—50
150 M. Wisselslag, W. Eikendal, Z.O.N.' Onder Ons Heerlen

ff^^JtfJ

SitriLfSm'oonsi,torie,

ongeslagen kampioen.

HOOFDKLASSE.
Ook de laatste wedstrijd tegen Onder Om,
werd door Zwart-Wit gewonnen en hiermede
hebben de Maastrichtenaren ongeslagen net
kampioenschap in deze afdeeling behaald.
Het totaal aantal bordpunten in de gespeelde 4 wedstrijden bedraagt niet minder
dan 49 d.i. 76 pet. De gemiddelde uitslag
was iets meer dan 12 punten van de 16 oer
'wedstrijd.
Een fraaie prestatie voor deze
kleine vereeniging, waarvan de kracht 0.1.
schuilt in de merkwaardige banier, waarop
1
het
8-tal is samengesteld. Niet door het spelen
1
eener onderlinge competitie, maar door
]het uitschrijven eener verkiezing, waarbij dc
algemeene
prestaties van ieder speler in
i
genomen werden, werd de volgaanrmeking
i
i orde van spelers bepaald. Het spreekt vanIzelf, dat het doorvoeren van een dergelijk
systeem
j
alleen mogelijk is bij eene vereeni!iging waarin een goede clubgeest heerscht.
Beide factoren zijn in Zwart-Wit aanwezig

De nek aan nek race van de Ridder en

Inter .Nos houdt nog steeds aan. De Brunssummers hielden zich met een mooie 11—5
overwinning de Treebeeker dammers van

—

_

het lijf, terwijl de Kerkradenaren Vivu een
lgevoelig lesje gaven. Hierdoor is de positie
!zoowel in de voorste gelederen als achteraan,
ongewijzigd gebleven.

won haar derden wedstrijd
,'enDeis nuVaste Zet
zeker buiten gevaar. Haar tegen

Z.ON

3x50 M. Wisselslag Z.ON. (1939) 2,03.8
TWINTIG-GULDEN-BRIEFJE MET
(1938) 2,05.— (MOSA).
PORTRET VAN WIJKEN
3xloo M. Wisselslag, Z.O.N. (1939) 4.302
KONINGIN EMMA.
(1938) 4,36,4.
Agent voor de Mijnstreek;
5x50 M. Borstcrawl. MOSA (1939) 3.09.—
De Nederlandsehe Bank zal een nieuw Garage „.OLYMPIA", HEERLEN. TeL 3555. (1938)
3,10.6.
model bankbiljet van f 20 in omloop
(Recl.-adv. no. 6287)
Heeren. Persoon 1. numm ? r s
brengen. Op de voorzijde, onder den
100 M. Borstcrawl, W. Eikendal, Z.O.N
tekst, wordt het linker benedengedeelte
(1939) 1,06,— (1938) 1.06.—.
ingenomen door een afbeelding van een
200 M. Borstcrawl, W Eikendal, Z.ON
(1939) 2.33,6 (1938) 2.34.— (P. de
VATICAAN-STAD, 7 Maart. (Havas). eskader zevenbiende-eeuwsche HolliandZeeuw )
100 M. Schoolslag, G. Stille, M.Z. & p.c
Z. H. de Paus heeft vandaag een ge- sohe oorlogsschepen en op de rechter(1939)
1,23.1 (1938) 1.23,1.
1* be" helft van het biljet staat een in gravure
heim consistorie
WAAROM ZIJ VROEGER
200 M. Schoolslag, G. Stille, M.Z. & p.c
afgevoerd portret van wijlen H. M. de
bisschoppen.
noemen van een aantal
(1939) 3,05.8 (1938) 3,09,1.
VERTROK.
Beide voorstellingen
Vervolgens werd een openbaar con- Koningin-moeder.
100
Rugslag H. Kramer, MOSA (1939)
zijm in paarse kleur uitgevoerd.
Naar 1.21,4 M.
(Havas).
(1938) 1,21,8.
LONDEN
7
Maart.
dat werd
de „Queen
150 M. Wisselslag W. Eikendal, Z.ON
aanleidingvan het feit, datvoor
den (1939) 2.08.— (1938) 2,08,1.
gehouden Si de zaal van de consistories,
Elizabeth"
maanden
twee
gedaan van
heeft dc Paus mededeeling
vastgestelden datum haar eerste reis Estafettes.
3x50 M. Wisselslag, Z.O.N. (1939) 1.43.0
de benoeming van een aantal aartsbisnaar de Vereenigde Staten aanvaard (193«)
1,43,8.
C.A.O.
schoppen en bisschoppen.
scheepvaartGRAPHISCHE VAKKEN
men in
,__,
verklaart
heeft,
3xloo
toegejuicht
zich
M. Wisselslag, MOSA (1939) 3.59._
Hij
Vervoio-ens begaf naar de zaal der
knngén te Londen, dat men tiet nuttig (1938) 3.59.4
Verbindendverklaring
(Z.0.N.)
door de geloovigen, plaats nam op Zijn
gevraagd.
geoordeeld heeft, bet schip spoedig te
5x50 M. Borstcrawl, Z.O.N. (1939) 2,34,44
ue Nederlandsehe bond van boekbinderspazegeninge__rwuar Hü
doen vertrekken, aangezien die Clyde en (1938) 2,35.—.
troons de Algemeene Nederlandsehe Typo- de daar gelegen werven een belangrijk
Uit bovenstaand overzicht blijkt wel, dat
Mgr Bacci deelde mee, dat de Paus grafenbond, de Nederlandsehe Katholieke doel voor de Duitsche vliegtuigen vor- " de Limburgsche records steeds scherper geBond, de
worden, terwijl ook enkele nieuwe nade kardinalen en bisschoppen wilde Grafische
ChristeIndien het schip beschadigd zou ! steld
lijke Grafische BondNederlandsehe
men van opkomende „sterren" op de lijst
en de Nederl Grafi- men.
raadplewn alvorens toestemming te sche Bond
daaruit
voor
de
werven
hebben ingediend een verzoek tot worden, zouden
1939 prijken, een bewijs, dat Limburg niet
van verbindendverklaring
op de Clyde groote, van
scheepvaart
verleenen 'voor deen heiligverklaring
en
de
plan is op zijn lauweren te eaan rusten.
van
bepalingen
de
van
Marie Pelletier. De de
Gemma Galsani
collectieve arbeidsovereenkomst voor het moe._lij'__heden ontstaan- zijn. Bovendien 1 Vermelden wij tenslotte nog, dat op deze
zegen
Zijn
vervolgens
en trok .boekbinders-, papierwaren- en enveloppen- is tthans een groot deel van de werven 1 vergadering een apart en zeer hartelijk
Paus gaf
6203) Zich terug.
bedrijf.
voor den vüodtfoouw vxijige_omen.
woord van dank gesproken werd aan het

Geheim consistorie.

matige belangstelling.

WIELRENNEN

M. Schoolslag, G. Stille, M.Z. & P.C.
1,25,8.
200 M. Schoolslag, G. Stille, M.Z. <_ p.e.

RUIMERE UITVOER GEVRAAGD.

Het Tweede Kamerlid, de heer Dieters
heeft aan den minister van economische
zaken gevraagd, of het juist is, dat in het
loopende seizoen niet meer groenten naar
Duitschland zullen mogen worden uitgevoerd dan een gemiddelde van de gedurende de laatste jaren uitgevoerde hoeveelheden. Hij acht zulks catastrophaal
voor den tuinbouw, vooral, nu Engeland
den invoer van bijna alle tuinbouwproducten heeft verboden. Hij vraagt daarom of, ondanks den gunstigen stand van
de clearing met Duitschland, het uit te
voeren kwantum niet grooter kan zijn.

zeer

In het belang vooral van de Antwerpsche
neringdoenden vroes de interpellant de regeering, alsnog in overweging te willen nemen, de passer-maatregel voorloopig voor
den dag van den wedstrijd te verzachten.
Minister Spaak ze.de in zijn antwoord, dat
de regeering nu eenmaal ook met zekere andere belangen rekening dient te houden,
doch dat het niet uitgesloten is, dat men
mej.
Loontjens,
H.
Swalmen en
Maastricht. zoo ver
zal gaan, de Nederlandsehe bezoeDeze laatste werd tevens aangewezen om kers van den wedstrijd België—Nederland
den Kring Limburg op de jaarlijksche alge- op een collectieven pas het land binnen te
meene vergadering van den K.N.Z.B. te Am- laten.
sterdam te vertegenwoordigen.
Het jaarverslag van de. T.C. eischte ruime
belangstelling, want daaruit bleek weer, dat
Limburg ook het afgeloopen jaar weer sterk
is vooruitgegaan.
De gehouden wintercompetitie leverde voor
zoover het de zwemnummers betreft een
RONDE VAN ITALIË WORDT
overwinning op voor de Z.O.N, zoowel bij de
INTERNATIONAAL.
dames als bij de heeren, MOSA werd tweede en M.Z. & P.C. derde. De polo-competitie
Belgisch-Luxemburgsche ploeg zou er
eindigde voor-de Z.O.N, eveneens met een
aan deelnemen.
zege. Hier werd M.Z. & PC. echter tweede
en MOSA derde, terwijl de springcompetitie Naar wij vernemen, heeft de Italiaansche feeindigde met 'n MOSA-zege en M.Z. & P.C. deratie van wielerbonden in principe een aantweede werd.
bod aanvaard van den Luxemburgschen wieDe zomercompetitie is door allerlei omlerbond om een gemengde Belgisch-Luxemstandigheden
lichtelijk
in het honderd burgsche ploeg naar de Ronde van Italië te
zenden. De besprekingen duren nog voort, en
geloopen. In Limburg werd Z. O. N. kampioen, in Brabant de Baronie. Tengevolge verwacht wordt, dat dezen tot een .goed einde
van de mobilisatie kon de kampioenswed- zullen worden gebracht In ieder geval blijkt
strijd van het Zuiden echter- niet worden hier uit. dat de Italianen het voornemen hebgespeeld, evenmin als de promitiewedstrijd. ben bun ronde ook ditmaal wweer een interOp de Afdeelingskampioenschappen,
die nationaal tintje te geven Opvolgens heeft
in 1939 in Breskens werden gehouden, werd men momenteel eveneens in overweging
Limburg alleen door de Z.O.N, vertegen- eenige Spaansche en Duitsche renners uit te
noodigen, aan dezen wedstrijd deel te nemen.
woordigd. Niettemin kunnen
de Limburgsche zwemsters en zwemmers tevreden zijn
over het behaalde resultaat, want met minder dan zes afdeelingskampioenschappen
bracht de Z.O.N, mee terug naar Limburg,

lóo'

TUINBOUWPRODUCTEN

NAAR DUITSCHLAND
ROEMENIE NEUTRAAL
MAAR PARAAT, ZEGT

Een Antwerpsch afgevaardigde heeft heden in de Belgische Kamer de regeering geïnterpelleerd, in verband met het niet toelaten van supporters van het Nederlandsehe elftal op een bewijs van Nederlanderschap. .De interpellant zeide, er van overtuigd te zijn, dat Antwerpen groot nadeel
zal ondervinden, wanneer de regeering er op
blijft staan, dat Nederlanders ook op 17
Maart slechts voorzien van een paspoort de
grens kunnen overschreiclen. Men verwacht
dientengevolge uit Nederland slechts een

Wanders, Heerlen en J. Vossen, Roermond
werden gekozen.
De Technische Commissie trad in haar geheel af. Zooals reeds gemeld, stelde de heer
Eissens zich niet meer herkiesbaar, terwijl
de heer Edm. Houtappel, Maastricht, gemobiliseerd is, zoodat voor dezen laatste een
plaatsvervanger moest worden gekozen. Na
stemming werd de T. C. als volgt samengesteld: J. Hassig, voorz., G. Benders, Swalmen, secretaris en J. Kreutzer, Meerssen,
lid
In de Kascommissie 1940 werd gekozen
dhrn. v. d. Bosch, Heerlen, P. Konings,

schip, meldt de „Telegr." Het is
bruto register ton metende
1965
het
stoomschip „Vecht" van de maatschappij „Houtvaart" (directie Vinke & Co.),
waarvan, blijkens een mededeeling van
_en marinestaf te 's-Gravenhage, op de
aangeZeeuwsche kust wrakstukken zijn
bevel van
spoeld- Het schip staat onderbemanning
kapitein Smit en heeft een
van 22 koppen.
De „Vecht" was Donderdagnacht om
één uur uit Rotterdam vertrokken en
den
had bij het aanbreken van den dagschip
Waterweg
verlaten.
Het
Nieuwen
was in ballast uitgevaren om in Amerika
graan te gaan halen voor de Nederlandsehe regeering. Het schip moet dus Donderdagmiddag ongeveer ter hoogte van
de Zeeuwsche kust geweest zijn.
De „Vecht" werd gebouwd in 1917.
Donderdagavond waren bij de directie
& Co. nog geen navan de firma Vinke
dere berichten ontvangen. Men vreest t.w.
100 M. Borstcrawl, dames E. Schoonbroodt
het ergste.
1.21.2.
Na de „Rijnstroom" en de „Grutto" is
200 M. Schoolslag, dames. I. Nyzink 3.23.36
vloeibare afvalstoffen onvoldoende uit het lichaam
verwijderd worden, hoopen zuurglften zien op. dis
dit het derde Nederlandsehe schip, dat
150 M. Wisselsl. pers. dames B. Foeckert
Uw gezondheid benadeelen
2 22.3.
op deze mysterieuze wijze verdwijnt.
Vermijd kwade kansen. Oe zuurglften moeten uH
150 M. Wisselsl. pers. heeren. W. Eiken(De maatschappij „Houtvaart" was de
tiet gestel verwijderd worden. Haal nog heden een
flacon Posters Rugpijn Nieren Pillen, het mldde'
reederij, die in de- dal 2.12.8.
Nederlandsehe
eerste
epeciaal
dat
oo de betreffende organen werkt3xloo Wisselsl. est. dames. Z.O.N. 4.23,6.
Ouizenden menschen. die aan dergelijke verschijn
zen oorlog getroffen werd. Haar stoom5x50 M. Borstcrawl. est. heeren. Z.O.N
aelen leden, getuigen, det hun goede baal
Nederlandschip „Mark" was het eerste
204.8.
geschonken werd door
(ten
Westen van de
FOSTER'S RUGPIJN NIEREN PILLEN
sehe schip, dat
De Kringkampioenschappen, welke door
Noordzee) op een Hellas,
Dit modern, wetenschappelijk middel Is ver*
de
Deensche
kust
in
Sittard en R.Z. Roermond werden
verpakkingen
krill haar in drie
»ll—f 1 .75 en f 3-.
mijn Hep. Dat was op 9 September 1939). georganiseerd, waren eveneens een succes.
De volgende Kringkampioenschappen, wer(Recl.-adv. no. 6207)
den toegewezen:
Dames. Baannummers.
100 B. Borstcrawl, E. Schoonbroodt, Z.O.N
'
118.—.
200 M. Borstcrawl, M. van Gasselt, MOSA
VERZOENINGSCOMMISSIES
3.09.4.
TUSSCHEN V. S. EN
100 M. Schoolslag, B. Foeckert, Z.O.N

BETER DAN OORLOG

BRUSSEL, Donderdag

teiwijl ln de vacatures Stroucken, Heerlen
en Thiessens, Sittard, resp. de heeren Fr.

"

m

(Eigen bericht.)

Bij de bestüursverkiezing werden de aftredende leden mej. J van Leeuwen, Swalmen en dhr. P. Hoogerwerf, Venlo herkozen,

.

Op de reis van Tyne naar Antwerpen was het schip nabij de Engelsche kust aangevallen door een
onbekend vliegtuig, dat het hevig
heeft bestookt met machinegeweervuur, waarvan de sporen aan het
dek nog goed zichbaar zijn.

NAAR ANTWERPEN OP EEN
COLLECTIEFJE?
Minister Spaak doet vage toezeggingen.

NIEUWE BESTUURSLEDEN.

SCHIP VERMIST

CHIRURG HOEFT ALLEEN DEN
TANDARTS TE BETALEN.

ganiseeren, was men algemeen van oordeel,
dat de Kringkas, die door de mobilisatie
toch als reeds een aderlating zou onder-

het vermelden waard.

WEDEROM NEDERL

MEISJE

afgestemd.
Aangezien

Het Nederl_u_dscb elftal, dat Zondag
17 Maart a.s. te Antwerpen tegen België
zal spelen, is door de keuzecommissie
van den Koninklijken Nederlandschen
Voetbal Bond als volgt samengesteld:
Doel: Michel (V.S.V.)
Achter: Wilders (Blauw-Wit) en Caldenhove (D.W.S.', aanvoerder.
Midden: Paauwe (Feyenoord), Stam
(V.U.C.) en Stijger (Blauw-Wit'.
Voor: Draeger (D.W.S.). van der Veen
(Feyenoord», Smit
(Heracles), Vente
Haarlem) en de Harder (V.U.C.)
Als reserves zijn aangewezen:
Dijkstra (A.P.G.S.». Slot (Blauw-Wit)
Poulus (S.V.V.), Bergman (Blauw-VVit)
en de Vroet (Feyenoord.)

gaan, niet verder mocht worden geplunderd.
Dit feit zal wel een unicum in het vereenigingsleven zijn en daarom alleen reeds

sanatogen
(Recl.-adv.

Zóó ZIET ORANJE ER UIT
Geen buitengewone wijzigingen.

van

het in het voornemen ligt, om
in het a_. seizoen een officialcursus te or-

J

HET ZENUWSTERKENDE VOEDSEL

Kring Limburg

den Kon. Nederlandschen Zwembond zijn
jaarlijksche algemeene vergadering, waarop alle Limburgsche zwemvereenigingen vertegenwoordigd waren.
Bij de opening memoreerde de voorzitter,
dlir Pare o.a. het vertrek van enkele bestuursleden, dhrn, Th. Stroucken en W.
Thiessens, terwijl den heer G. Eissens, voorzitter van de Technische Commissie, die deze functie eveneens door vertrek naar elders heeft moeten neerleggen, warme dank
werd gebracht, voor het vele goede dat hij
voor de limburgsche zwemwereld heeft verricht.
Hierna volgde een vlotte afwerking der
agenda, waarbij vooral opmerkelijk is, dat
een door het bestuur voorgestelde verlaging
der kringcontributie, door de leden werd

' """"*1
1*»' BÊ
6r«"* /* fl»

'ë"'en
H*t»ellt

Oe/i! L

—

VOETBALLEN

Contributie-verlaging

werd afgestemd!

/ore»
""9«'e/.,
o .Pof
' r"e//e/)rf
e,er
■

adres van de

Kring Limburg hield jaarvergadering.

f"*""""*-——-««^^

U voelt zich slap en lusteloos na Uw griep ? Met
Sanatogen kunt U spoedig
op krachten komen en Uw

Limburgsche pers voor de ii
het afgeloopen jaar bij herhaling ondervonden steun en medewerking.

ZWEMMEN
Steeds crescendo.

Italiaansch schip door

aanhouding der -colensohepen niet gehebben zooals verwacht was.
Zou met Engeland geen regeling tot
stand komen, dan acht men het waar- beantwoordde
schijnlijk, dat Italië over den aankoop
WEER EEN NEDERLANDSCH
van Amerikaansche steenkool zal gaan
SCHIP BESTOOKT.
onderhandelen, hoewel de betaling
daarvan blijkbaar moeilijkheden aal opOok een Nederlandsch schip blijkt,
slachtoffer van vüegeraanvallen te zijn
leveren.
geweest. Gisteravond passeerde te Hansonmogelijk,
Ook acht men hiet niet
weert van Antwerpen naar Rotterdam
dat ItaJië de verscherping der betrek- het zeemotorschip „Delfzijl".

reageerd

wlliiöf

LIMBURGER SPORT-KOERIER

voltreffers

liaansche
men den

HOOFDKANTOOR ; WOLFSTRAAT 17
Tel.: Redactie en Admin 4941 (3 lijnen)

ZEE-STRIJD

DE DEFENSIEBEGROOTING

Aanhouding ervan

VRIJDAG 8 MAART 1940.

vrij

standster, Ons Genoegen, stelde teleur en
verloor haar laatste kans op het kampioen-

;schap.

Vermoedelijk zal zij nu

plaats blijven behouden.
De afgebroken partij

de derde

dhrn. Heuts
en Schoonbeek ta den tusschen
wedstrijd Inter Nos
tegen Ons Genoegen is,
zooals te verwachten viel, remise verklaard.
De voorloopige
uitslag 7—7 wordt thans definitief B—B,
waarmede m den hier volgenden competitierekening gehouden is.
De Ridder Brunssum 8 7 0 1 14 77—51
Inter Nos Kerkrade 8 6 1 1 13 77—51
Ons Genoeg. H'broek 8 4 13 9 69—59
Vaste Zet Geleen
8 3 0 5 6 66—62
Treebeek, Treebeek
8 2 0 6 4 52—76
Vivu, Hoensbroek

8

10 7

2 43—85

48 23 2 23 48 384—384

WANDELSPORT
VrROOLIJKETIPPELAARS
GELEEN
Geslaagde spoedvergadering...
Bovengenoemde wandelclub hield Zondag
3 Maart een goed bezochte spoedvergadering.
Dhr Brouns voorzitter vestigde de aanom den wis_elbeker. die de
dacht op den st'.üd
vereeniging het vorige jaar in de wacht wist
Hij hoopte dat de Vereete sleepen.
niging ook dit jaar weer schitterend voor
den dag zou komen. -Sr werd bestoten een
a_s.
spaarkas in het leven te roepen voor den
Venlo.
marsch
in
onder-Officieren

R.K.W.S.V. DE

De 14 April zal de jaarvergadering gehouden worden.
deel te nemen aan den
Verder werd besloten
Valkenburg. De trainingste
Wandeltocht
me-rsdh hiervoor is vastgesteld op 10 Maart.

LIMBURGER KOERIER VAN VRipAG 8 MAART 1940
ONDERNEMING TE
VRAAGT EEN

INDUSTRIEELE

MAASTRICHT,

AANKOMEND TEEKENAAR
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(teekenen en berekenen van modellen e. d.) Brieven
met volledige inlichtingen onder no. 6234 bureau dezer.
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Heerlijke Chocolade
in handige doosjes.

A

—

Pittige, aromatische chocoEenvoudige, maar
lade.
smaakvolle doosjes, royaal
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getrensde zakken

Gevoerde zi{zakken, waarborg

doorsteken. Royale duimstokzak. Gereedschapslus van

tegen

cch.er
maal gestikte naden, met
onverwoestbare dubbelekettingsteek gestikt!
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Ook Uw likdoorns en eelt ver-

dwijnen onfeilbaar zeker door de
onweerstaanbare werking van
Gedé-alf. Per doos 45 cent bij

».
„ïk ben een echte zilvervos!"
„Kun jij wel zeggen; eens kijken je
(Lachende Welt)
merk!"

Apothekers en Drogisten.
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322. In een wijden boog cirkelt de Vliegende
Vis rond en klimt naar groter hoogte. Als het
drietal naar beneden tuurt, zien ze, hoe Hei-lo
en de monniken in het binnenhof van het
klooster staan te wuiven.. „Die lieve mensen
zien we nooit meer terug, jongens!"
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„Ik ~<u aai bang teleurgesteld U

worden, dat ik mijn tlesch BonKora
de eerste drie dagen niet durfde gebruiken. Toen de eerste flesch leeg
was woog ik mij en tag dat ik 20 pond

uchterwas;vanirtopmpondin

10 dagen. Over de buste was ik 10 c.M.
minder geworden en om de heupen
9 c.M. Ik droeg 4 maten kleinere iaponnen. Hfv'n ron..fipa.t« «n indi£re_tic verdwenen en mijn huid, die geel
„as, is Hcfe-er geworden. Ik gevoel
d. eess.
mü beet".
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l3 geen xcuu voor overtolllg _kte.
Menschen schrijven, dat zü andere middelen gebruikten zonder een pond af te
nemen. BonKora. de nieuwe, prettige
vermageringskuur in vloeibaren vorm
deed hen echter snel atnemeru Een daraa
verloor 37 pond in 5 weken.
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Drievoudige werking, drievoudige snelheid. Neem lederen dag een weinig Bon.
W%'*.<fi< n^. "
Kora om zware resten en vocht uit Uw
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weefsels te verdrüven. Eet flink van lekWÊÊÊÊÏ <^
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ker voedsel, zooals tn de BonKora vermm? a* .<s?» /%&%W9\
pakking omschreven, wanneer uuw
normale, gezonde gewicht terug hebt,
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neem dan niet verder af en behoud Uw
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gevaarlüke
nieuwe slanke figuur.
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bestanddeelen
bouwt ge ondheld, terwül het overtollig
Wtiih, mM
vet verwijdert. Begin nu meteen met
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snelle,
en prettige
BonKora, de nieuwe,
vermageringskuur ln vloeibaren vorm. Let op de verbazingwekkende resultaten,
yerkrijgbaar bij aUe apothekers en erkende drogisten & f. 2.26 per flacoo.
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Koerier zijn gratis verzekerd tegen ongevallen op voorwaarden, welke wij op aanvraag gratis verkrijgbaar stellen. Verzekerde oitkeeringen voor de gevallen in de bedoelde voorwaarden omschreven;
2.000. f 1.000.—. f 500.— f 400
f 200.— . 100
/ 60. _. f 50.—. f 40.— t 30.— f 25
f 20,— f 15-—. f 10— of / 5.— Sedert 1 MAART 1927 uitgebeerd f 400.307.50 in 1490 gevallen.
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DE MAN DIE TERUGKWAM
Naar het

323. Met een beetje weemoed kijken de drie
voor het laatst nog eens om naar dat eenzame klooster tussen de bergen. Dan laat
Rob de machine nog meer stijgen, want voor
hen uit doemt al een hoge bergrug op, waar
_ij overheen moeten.
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Abonnés op de dagblad-uitgave van de
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mmmmimr'j^^Sß

Eindelijk een verzekering (en een
veilige!) die Uin staat stelt U voor
100°/0 veilig te voelen..., U geheel
zeker te stellen.
De spreekwoordelijke coulance, door
de „Tiel-Utrecht" bij al haar schadeafwikkelingen betracht, is natuurlijk
óók het devies voor deze 100°/0 Polis! Vraagt gratis toezending onzer
brochure „Honderd percent"!
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overstrooming of storm, tot water-
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Coöp. Verbruikersver.
»D* Eendracht", Vaals;
Mag. „De Beurs", Valkenburg;
G. Vromen, Brunssum;
Lutterade; Gebr. Bervoets,
Venlo;
J. Cuypers, Echt;
„
p pi eunj s
R- Goudsmit-Haas,
Nederweert;
Fr. de Boer, Gennep;
N.V. A. Kreymborg & Co.,
„
A Thomassen,
Venlo;
Hupperts-Houben, Gulpen;
Van._Laer-Niessen,Roermond; Tr Raming,
„
„
J. C. R m n<r
„
G. Wijnhausen,
Hertzdahl,
Wolf
&
Sittard;
Pijls,
Venray;
v.
Hollenkamp
Co.,
H.
&
„ J. Thomassen,
„
Heerlen- Kern. Hertzdahl,
„
Th. Ewalds-Nooten, Tegelen; M. Jacobs-Koppers, Weert;
A. Schunck,
„
„
Wolf & Hertzdahl,
J. Souren-Schijns, Vaals;
Gebr. Spaas,

321. „Daar gaan we maar weer!" roept Rob,
en op het_elfde ogenblik begint de machine
te rollen, sneller en sneller en dan wipt zij los
van den gastvrijen Tibetaansen grond. Ans en
t>an turen aan het venster naar beneden.
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polis, welke de volledige veiligstelling van Uw
persoonlijke bezittingen mogelijk
maakt! De 100°/0-POLIS van' de
Tiel-Utrecht ... de polis, waarmee
U letterlijk alle schade dekt die Uw
have en goed maar kón passeeren!
Van brand en diefstal, schade door

*

A. v. Oorschot, Helmond;
Wolf & Hertzdahl,
Maastricht; h. Burema, Hoensbroek;
Thissen-Freulich, Blerick;
Koster, Raadhuislaan,
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bewerkt door

A. J. HUISMAN
15)

Bij het naar huls gaan, wandelden hij
en Jack Clavell samen en maakte de
rentmeester een toevallige opmerking
over den vreemdeling in „De Druiventros".
„Ik zag dien zonderlingen ouden kerel
vanmorgen rondzwerven in het park,"
zei hij. „Weet je wat mij toen te binnen
schoot?"
„Wat dan?" vroeg Richard.
„Ik vraag mij af of hij misschien ook
iets te maken had met dien strooperstroep uit Longport. Hij zou een Ideale
verkenner zijn om hen op de hoogte te
houden van den algemeenen gang van
zaken hier in dit seizoen."
„Waarom zouden wij geen informaties naar hem laten inwinnen?" opperde
Villiers. „Laat Naylor eens uitvinden wie
hrj eigenlijk ls en waar hij vandaan
komt."
„Een goed idee," gaf Jack toe. „Ik zal
Naylor opzoeken en hem de noodige instructies geven."
Op dat oogenblik sloten kolonel Blount
en een paar andere lui zich bij hen aan,
en er werd "et verder over het onderwerp gesproken. Toen Clavell door het
dorp naar huis ging, ontmoette hij den
veldwachter en het resultaat van hun

ondernoud was het bezoek van Naylor
en sergeant Bassett aan de herberg.
Richard Villiers geloofde niet dat de
man iets uitstaande had met de stroopersbende, zooals Clavell veronderstelde.
Daarvoor had hij te veel van zijn bewegingen gezien. Wel wilde hij graag
weten, wat er omtrent hem aan het licht
gebracht kon worden, maar hij kon niet
van zichzelf verkrijgen te spreken van
wat hij dien middag gezien had.
Hij was er zeker van dat een vreemd
mysterie om Margaret zweefde en zijn
gedachten waren voortdurend gespannen om te ontdekken wat het wel zijn
kon. Af en toe leek het meer dan dwaas
dat iets dat ook maar in de verste verte
verwant kon zijn met een raadselachtig geheim, op eenigerlei wijze Margaret
Margaret, met
zou kunnen betreffen
haar eerlijke, heldere oogen en zonnige
open natuur! Maar met zijn eigen oogen
had hij dingen gezien die hij niet verklaren kon
en toch bleef hij rotsvast
overtuigd dat bij de ontknooping Margaret zonder schijn of schaduw van een
smet uit het beklemmende duister zou
te voorschijn treden.
„Ik moet met haar spreken," besloot
hij nogmaals! „Als ik maar het recht
had haar te helpen."

—

—

Dat was alles wat hij wenschte. Hij begon te gelooven dat er een of andere
last op Margaret's schouders rustte, en
hij smachtte er naar dien voor haar te

dragen.
Op dat oogenblik liep Margaret haar

kamer op en neer in een toestand van
folterende besluiteloosheid. Zij had
vyrig verlangd het bundeltje bankbiljetten kwijt te raken en bevrijd te zijn van
de nabijheid van haar echtgenoot, en
nu was ze nog even ver. Zij had alleen
maar een glimp van hem gezien toen
hij de hei invluchtte, terwijl zij twee
maal zijn naam had geroepen. De nadrukkelijke wijze waarop hij haar door
zijn bewegingen het zwijgen opgelegd
had, had haar onmiddellijk doen begrijpen, dat er gevaar was en zij had
aan zijn aanmaning gehoor gegeven. Zij
zou wel eens willen weten wat hem had
verschrikt. Gewoonlijk lag het'groepje
dennen in absolute eenzaamheid: geen
weg, geen pad, behalve het. niet meer
gebruikte paardenspoor dat zij gevolgd
had, liep in de nabijheid er van. Toen
bedacht zij plotseling dat misschien
drijvers of opzieners van de jachtpartij
dien kant uit kwamen en daarop had
zij zich omgekeerd en was snel van de
plek weggegaan. Toen zij de open heide
bereikt had, keek zij naar alle kanten
rond, 'naar zij zag geen levende ziel, en
van de twee mannen die zij achter zie'
in het bosch gelaten had, wist zij niets.
„Hoe raak ik het geld kwijt?" tobde
Margaret. „ïk heb geen rust zoolang hij
in de buurt is
"
Nooit had zij iets te verbergen gehad,
en zij voelde het als een ondragelijken
last. Het scheen den loop van haar rustige dagen te vergiftigen, het dreef haar
van haar vrienden en maakte haar tot

een bannelinge. Zij zuchtte toen zij haar ontlokte het hun kreten van bewondemeisje belde om haar voor het diner te rende verrassing. De reusachtige, donhelpen kleeden
een zucht omdat zij kere, oude boomen, precies vijftig stuks,
morgen niet kon vluchten zooals zij van boden op cc: avond als deze een zeldplan geweest was en op Springmeads zaam schouwspel. ledere boom had een
moest blijven tot Levinge het geld had. ander model, er waren menschengestalten bij, vogels, dieren, urnen en een rijke
XV.
verscheidenheid van andere figuren, en
ieder silhouet dat zich afteekende tegen
Na talei dien avond, toen ac neeren het maanlicht of in profiel zichtbaar
zich naar den salon begaven, maakten was tegen het fluweelen blauw van den
de dames plannen om nog uit te gaan. nachthëmel, toonde zich duizendmaal
De glazen deuren die naar den tuin leid- fantastischer dan bij daglicht.
den, stonden wijd open en een stroom
Richard liep achter Margar.t en miss
van maanlicht viel de kamer in. Het was van Loo; de laatste was opgetogen.
een warme dag geweest en nu legde een
Wel, ik vind dat jullie in dit oude
geurende, serene avond zich .ls een liefland dingen hebben, waaraan wij in
lijk, zilver-doorweven kleed over de aarAmerika niet kunnen tippen", zei zij.
de.
„Wij kunnen groote buitenplaatsen aan„Waar ga je heen, Arme?", vroeg koleggen, zoo groot als je maar wil, maar
lonel Blount, die lachend naar hei we kunnen ze niet in. de geschieden!,
raam kwam, waar de damee bijeen ston- terugzetten. Ons volk gelooft ln de alden.
macht van den dollar, maar je kunt er
„Dit is een avond uit duizenden om toch niet alles mee doen."
onze gasten den taxlstuin te laten zien,
„Nee" lachte Richard, „Jullie sleepen
Frank", antwoordde de yrouw des huiheel wat van ons over den Oceaan, miss
zes.
van Loo, maar hiermee zal dat toch niet
„Daar heb je gelijk in", viel hij haar gaan!"
bij, „de donkere oude boomen zullen er
Miss van Loo keek over haar schouder
vanavond sprookjesachtig uitzien. We 'e., wilde juist een scherp antwoord gegaan met zn allen."
ven, maar inplaats daarvan ontsnapte
Weinige oogenblikken later begaf het haar een kreet. „O", riep zij, „er loerde
heele gezelschap zich door de dichterbij lemand naar ons van achter dien taxis
gelegen tuinen naar den taxlstuin, een waar u juist voorbij gaat, mr. Villiers. Ik
van de vermaarde bezienswaardigheden schrok me dood!"
van Springmeads. Hij was ongeveer twee
„lemand die naar ons loerde", herhonderd vijftig jaar geleden aangelegd haalde Richard, van het pad op het gras
en de boomen waren altijd geschoren stappend, terwijl hij om den taxis keek
volgens aanwijzingen van den eigenaar
een groot exemplaar dat dicht tot op
die de plannen voor den tuin ontwierp den grond groeide, „u moet zich vergist
or het einde van de zeventiende eeuw.
hebben, miss van Loo; er is hier nieAl de bezoekers hadden dit gedeelte mand."
overdag gezien, maar nu bij maanlicht
Maar er was iemand", hield miss

—

van Loo vol, „ik heb zijn gezicht duidelijk gezien."

„Dat is eigenaardig", meende Richard.

„Wij zijn de laatsten
schap."

van het

gezel-

„Het was niet iemand van het gezelschap", antwoordde miss van Loo. „Het
was een man met een jas aan, die tot
aan den hals dicht geknoopt was."

-

„Een bediende of een tuinman misschien", opperde Richard, hoewel het
eigenaardig zou zijn als iemand van het
personeel ons zou volgen en storen."
„Ik geloof niet, dat het iemand van
het personeel was", antwoordde miss van
Loo, „lk zou zeggen dat het een landlooper moet zijn geweest, die in den
tuin is binnengedrongen. Hij zag er mager en bleek uit. Ik heb zijn gezicht duidelijk gezien; de maan scheen er net
op. Hij had heldere oogen en een zwaren donkeren baard."
„Nee", verklaarde Richard, „zoo iemand
is er niet bij het personeel Dat moet
een indringer zijn."
Hij stapte in de schaduw van de boomen verderop, en liep er snel langs,
naar alle kanten scherp rond kijkendNa een paar minuten kwam j terug.
„Ik kan niets van hem ontdekken",
rapporteerde hij. „Er ls wat verder een
lag. heg, die naar het struikgewas loopt
en het struikgewas komt
uit^ in een
nieuwe aanplanting. Als het lemand is
die van den weg hier binnengeslopen ls,
dan zal hij vermoedelijk wel maken dat
hij er gauw weer uitkomt."
'{Wordt vervolgt»

