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AS TEGEN ROOSEVELT

her zou opleveren. Hebben we ze nu al
genoten, zonder dat ze aanstonds als
zoodanig werd herkend?
Te Berlijn wordt door neutrale waarnemers openlijk het vermoeden naar
voren gebracht, dat de publicatie van
de befaamde documenten uit het Warschausehe archief door de beide dictatoren in het sneeuwlandschap van den
Duitsch—ltaliaanschen grenspas is besproken. Ze had al drie maanden eerder kunnen geschieden. Het is zeer
waarschijnlijk, dat de documenten door
de Russen den Duitschers in handen zijn
gespeeld. De Poolsche regeerders hadden ze wel meegenomen uit de hoofdstad, doch 1 n door den Russischen intocht de debacle opeens bespoedigd
Werd, zijn de stukken achtergelaten en
de Sovjets vonden -ze. Ze waren den
Duitschers wel wat verschuldigd voor
ftet toewijzen van zulke belangrijke gebieden en ze hebben de officieele paPieren toen present gedaan aan de redering te Berlijn. Dat ziet er heelemaal
aannemelijk uit. Het werd natuurlijk
«en heel geschift en uïtgezoek, om juist
die stukken naar voren te brengen,
■waarmee men de geallieerden en
President Roosevelt kon bestoken in den
diplomatieken oorlog.
*

Zoo

heeft men

m

-

een voor Eden onaan-

genaam stuk gevonden, waarin deze niet
bepaald vriendelijk spreekt over den
°uden Pilsoedski, toen die zoo ongeveer

te

verstaan gaf, dat Engeland met de

Europeesche zaken evenveel te maken
als met de zaken van Jamaica!
Dan vindt men een rapport van den
Poolschen vertegenwoordiger te Parijs,
die te verstaan geeft, dat Frankrijk na
München maar het liefst een volkomen
Passieve rol zou hebben gespeeld. Minister Bonnet zou bij von Riibbentrop
tijdens diens bezoek aan Parijs den indruk hebhen nagelaten, dat Duitschland
in het Donaubekken en Oost-Europa wel
zijn gang zou kunnen gaan. Dan laat
«en der documenten den Poolschen gezant in Londen vertellen, dat er ook na
de bezetting van Praag nog hevige tweestrijd was onder de Britsche regeerders,
doch dat Chamberlain tot den waarborg aan Polen- overging in hoofdzaak
°hi de binnenlandsche oppositie tevreden te stellen. Deze Poolsche diplomaat
2°u de garantie echter gevaarlijk spel
v °or zijn land hebben gevonden en hij
Waarschuwde voor 'n verslechtering van
de betrekkingen met Duitschland.
Het voornaamste van de onthullingen
2lt intusschen in hetgeen een paar
Amerikaansche vertegenwoordigers in
Europa moeten hebben beweerd. Bullitt,
ambassadeur in Parijs, en Keimedy,
de ambassadeur in Londen, die beiden
°°k persoonlijke vrienden van Roosevelt
2rJn, lieten meer dan duidelijk doorschemeren, dat de Vereenigde Staten
wel degelijk een beslissende rol zouden
sPelen in den komenden oorlog, net als
?* trouwens in den oorlog 1914—1918
hebben gedaan. Bullitt heeft daarbij ook
gorden gesproken, welke zich zeer beust richtten tegen de Italiaansche po'tiek, voorzoover ze eischen stelde
egenover Frankrijk. Hij bleek zeer beUcht dat de Engelsche regeering druk
°u uitoefenen te Parijs, opdat men
aar tot een compromis zou besluiten,
at moesten de Vereenigde Staten door
op Engeland verhinderen,
begrijpt, dat Mussolini, toen hij
7501* zijn Duitsche* vrienden van dit
°Curnent op de hoogte werd gesteld,
°k van harte wilde meewerken, om met
e Publicatie
Roosevelt dwars te zitten.
lt kon geschieden, toen bleek, dat er
et de reis van Sumner Welles voor een
ede naar Duitschen snit niets te verviel. Nu werd het zaak te verAderen, dat de Vereenigde Staten van
uh neutraliteit zouden wegdrijven ond de
stuw"in van Roosevelt persoonü't
Uke gevoelens.'S De publicatie is als een
e h in de Amerikaansche politiek ge°hipt en er staat nu een hevige deiig. Tegenspraken,
die al te eenvoudig
°nken, worden niet door allen geloofd.
eSenstanders van den president man verschil tusschen
de officieele diploVan de V6166111^6 Staten en die,
*e door
Roosevelts persoonlijke verUwelingien als Bullitt en Kennedy
TVo
bedreven. Het zal voor den presid
zeker heel wat moeilijker worden,
Ru een nieuwe verkiezing te aanv
Pden' En
ieder °eval
het wan"
troUWen
waakzaam
gewekt,
dat
dubbel
aal *orden
ten aanzien van alles wat
de
w» erikaansche neutraliteitspolitiek

enen

stikken. Het pogen der geallieerden gaat
daarentegen uit naar het uitbreiden van
de mogelijkheden om Duitschland aan
te pakken. Er komen uit Londen voor
Noorwegen en Zweden verontrustende
geruchten. De verst gaande gewagen
van een soort ultimatum, waarbij aan
de regeering te Oslo dringend zou worden verzocht alle ertszendingen via Nar_
vik beslist tegen te gaan.
Correspondenten, die zich bijzonder
welingelicht wanen, beweren, "dat Reynaud tegelijkertijd alle toevoer van olie
uit Bakoe naar Duitschland had willen
afsnijden. Maar Engeland zou de Russen niet zoo direct hebben willen plagen.
Intusschen heeft Reuter ook ten aanzien van de ultimatum-plannen een
soort van tegenspraak laten hooren. Een
„soort van tegenspraak". Want. dat een
verheviging van de blokkade 'voor de
deur staat, wordt ook door Reuter als
mogelijk erkend. Hoe die precies bereikt zal worden, moet Chamberlain
vandaag in het Lagerhuis en Reynaud
voor de Fransche Kamer onthullen.
Verdere gissingen van de dagbladen
spreken over een blokkadesysteem in
het Verre Oosten, een verdere „rantsoeneering" van de neutralen, die aan
Duitschland grenzen en een versterking van het wegkoopen van grondstoffen voor den neus der Duitschers.
Al die berichten laten ook nog doorschemeren, dat Engeland ten behoeve
van een en ander niet zal terugschrikken voor „technische neutraliteitsschendingen".
In afwachting van hetgeen er komen
gaat, publieeeren de Noorsche en Zweedsche bladen cijfers, waaruit blijkt, dat
de Britten voor hun ertszendingen niet
minder van de Noorsche neutrale wateren profiteeren dan de Duitschers. Het
is dus niet waar, dat de Scandinavische
landen eenzijdig Duitschland bevoordeelen. Hebben nuchtere redeneeringen
echter nog kracht, als de oorlogsmentaliteit zich doorzet?....

MEN KAN NOOIT
WETEN....
Russische fortenlinie langs
de Duitsche grens.
Dinsdagochtend

3.30 uur.
Uit
BOEKAREST, 1 April
Cernauti wordt gemeld, dat de Russen
snel een linie van betonnen versterkingen langs de Russisch —Duitsche grens
bouwen. De bevolking is uit het grensgebied weggevoerd, tot ongeveer 100 K.M.
van de verdedigingslinie.
(Havas).

—

Vreemde vliegtuigen boven
België en Zwitserland.
Belga meldt, dat Maandagmiddag
Duitsche vliegtuigen boven Belgisch gebied hebben gevlogen. Maandagochtend
reeds werden vreemde vliegtuigen waargenomen in de omgeving van Brussel,
Leuven en Mechelen. Het luchtafweergeschut opende het vuur.
Naar het Zwitsersche Telegraaf-Agentschap meldt, zijn verscheidene vliegtuigen van onbekende nationaliteit op
groote hoogte over Zwitsersch gebied gevlogen. Daar op Duitsch gebied het
luchtafweergeschut in werking trad,
waren het vermoedelijk geallieerde vliegtuigen.
SCHADE DOOR PROJECTIELEN

LUCHTDOELGESCHUT.
ANTWERPEN, 1 April (Belga).
Scherven van de projectielen van
het Antwerpsche luchtafweergeschut
hebben in de stad en de omgeving schade
aangericht. Deze schade was alleen van
stoffelijken aard en niemand werd ge-

—

wond.

Blad

Nederlandsche visschersschepen.

WAT WAS DE BEDOELING DER
DUITSCHE VLIEGERS ?
De opvarenden van den Nederlandschen treiler „Protinus", uit
Urnuiden, die op de Noordzee door
bommen uit een Duitsch vliegtuig
tot zinken werd gebracht, worden
thans in een ziekenhuis in Schotland verpleegd.
Na hun gelukkige redding hebben
zij verklaard, dat het reddingsmateriaal van den treiler niet in orde

was.
Toen de reddingboot, te water werd
gelaten, werkten de katrollen niet. Men
kon haar wenden noch keeren. De
wrakke boot kwam met een smak op zee
terecht en werd daarbij half met water

gevuld. Het drinkwater, dat zich aan
boord bevond, was brak —de enkele
scheepsbeschuiten waren muf. De dollen en de riemen waren rot.
Naar aanleiding van deze mededeelingen had een redacteur van het A.N.P.
een onderhoud met den adjunct-inspecteur voor de scheepvaart te Urnuiden.
Deze verklaarde, dat juist in dezen tijd
van oorlog de Scheepvaart-inspectie er
nauwlettender dan ooit en met gestrengheid op toe ziet, dat de uitvarende
schepen, dus ook de Nederlandsche visschersvaartuigen,
zijn uitgerust met
deugdelijke reddingsmiddelen. Daarna
is het de plicht van den kapitein, door
zorgvuldig onderhoud ervoor te waken,
dat de reddingsmiddelen in goeden staat
blijven en aan de gestelde eischen voldoen, wanneer men er in geval van nood
gebruik van moet maken.

ANDERE KIJK OP HET
GEBEURDE
De „Protinus" was in October

j.l.

nog

geheel opgeknapt en door scheepvaartkundige vakmenschen onderzocht alvo-

rens de treiler

mocht uitvaren;

dat

daarbij de reddingsmiddelen niet ziin
overgeslagen, blijkt uit het rapport van
een der deskundigen, die boot, riemen,
dollen, lijnen, vlaggen, brood- en watervoorraad, enz. deugdelijk had bevonden,
vervolgde de adjunct-inspecteur voor de
scheepvaart zijn uiteenzetting. In De-

cember heeft de „Protinus" gedokt en
opnieuw werden de reddingsmiddelen
gecontroleerd. Er kan dan ook geen
sprake van zijn, dat de reddingboot, die
toen nog in goeden staat verkeerde, nu
plotseling wrak en dollen en riemen rot
konden zijn.
Trouwens, het feit alleen, dat de boot,
met aanvankelijk tien, later acht man
aan boord (twee der opvarenden overleden door de doorgestane ontberingen
en werden in zee begraven
red. L. K.),
het bijna zes dagen met ruw weer heeft
uitgehouden, weerspreekt de bewering,
dat zij niet in goeden staat zou zijn geweest. Bij hooge zeeën heeft men zes
dagen lang de boot voortdurend met
den kop op de golven moeten houden,
en daarin zou men waarlijk niet geslaagd zijn, indien de riemen en de
boorden, waarin de dollen zaten, rot zouden zijn geweest.
Men heeft verteld, dat de katrollen
van de reddingboot niet werkten. De adjunct-inspecteur vroeg zich af, wat men
hiermede bedoelde. De reddingbooten
aan boord van Nederlandsche visschersvaartuigen hangen niet i n davits, maar
zitten tusschen twee klampen op het
achterdek.
De adjunct-inspecteur kon en wilde
niet beoordeelen hoe de zaken aan
boord van de ..Protinus" waren op het
oogenblik van de ramp. Maar dat hët
materiaal kort te voren nog in orde was,
stond zijns inziens vast.

—

ERGERLIJKE NALATIGHEID

Dat dikwijls juist de opvarenden, in
wier belang de veiligheidsmaatregelen
worden getroffen, niet voldoende acht
slaan op den stand der reddingsmiddelen, was den adjunct-inspecteur juist
thans op treffende wijze gebleken. De
treiler „I. S. Groen" had gerapporteerd,
dat op het schip geschoten was door
Duitsche vliegtuigen toen het op 26
Maart j.l. ten noordwesten van Dog-

w-el>e

-omentment

om te
gaan visschen. Onmiddellijk was de
schipper toen naar Urnuiden terug gekeerd. Bij aankomst was gebleken, dat
op 14 Maart, tengevolge van een zware
overkomende zee, de reddingboot was
wrak geslagen en gedeeltelijk over boord
gegaan. Des ondanks, terwijl men zonder
boot was, was men in dezen tijd van ruw
DE FRANSCH-BRITSCHE SAMENWERKING
weer en dreigende oorlogsgevaren, nog
bij Londen,
(rechts) wordt in '.et oefenkamp Aldershot,
Generaal
Gamelin
had
veertien dagen blijven visschen en
Ironside.
het
midden
ziet
men brivoorgelicht
generaal
door
den
Britschen
In
men in het verlies van de eenige redNaughton, van de Canadeesche troepen.
gade-generaal
Mc.
om
gezien,
dingboot geen aanleiding
naar Urnuiden terug te keeren, waartoe
men pas besloot, toen men tengevolge
van het verschijnen vari Duitsche vliegtuigen den schrik te pakken kreeg.
„Ik vind dit een zoo ernstige nalatigheid, en een zoodanig in gevaar brendat ik mij
gen van menschenlevens,
van
verplicht heb gevoeld hierover een
voor
inspecteur-generaal
klacht bij den
gegrepen.
een
de scheepvaart in te dienen", aldus de
adjunct-inspecteur.
De 64-jarige landbouwer Sch. te ValWILKESBARRE, 1 April (Reuter).
burg (Geld.) had het ongeluk van een Naar schatting zijn meer dan 16000 perMITRAILLEURKOGELS VOOR
hooizolder te vallen. De man bekwam sonen dakloos door de overstrooming van
DEN BOEG
ernstige inwendige kneuzingen en is aan de Susquehanna-rivier, in Penssylvanië,
de gevolgen overleden.
welke gezwollen is door den voortdurenIn verband met de jongste aanden regen. Zes personen zijn omgekovallen door Duitsohe vliegtuigen zou De 75-jai'ige timmerman A. van der E., men; duizenden vluchten van de oevers
geen enkele die op een dak van een woning aan den weg, over een gebied van 100 mijl
aanvankelijk Maandag
Maasdijk, even buiten de kom van Maastreiler te Urnuiden zee kiezen. Later land (Z. H.), werkzaamheden verrichtte, stroomafwaarts van Willesbarre.
De kustwacht helpt met booten de
„Reiger"'
toch uit is omlaag gestort. De ongelukkige werd
echter voer de treiler
menschen uit de huizen van het overen men achtte het waarschijnlijk, dat levenloos opgenomen.
stroomde gebied. Verscheidene straten
heden, Dinsdag, de overige schepen wel
Op het terrein van de Nederlandsche zijn riviertjes geworden. Men verwacht
weer volgen.
Scheepsbouwmaatschappij, te Amster- dat de rivier nog verder zal stijgen.
schipdam, is een arbeider door de lier van een
Uit de rapporten, welke van de
„I. S. hijschmachine gegrepen. De man werd
pers der aangevallen treilers
Groen" en „Vikingbank", zijn ontvangen, zoo ernstig gewond, dat hij korten tijd
heeft men in Umuidensche reederskrin- later overleed.
gen den indruk gekregen, dat het. de
Duitsche vliegers er in de eerste plaats
om te doen is de visschersschepen te laten stoppen, om dan nauwkeuriger te
tuinversiering.
kunnen nagaan, of men inderdaad met
Nederlandsche en niet met gewapende
Een der arbeiders uit de gemeente
vijandelijke treilers te doen heeft.
ge- Hoofdplaat (Zeeuwsch-Vlaanderen), die
LONDEN, 1 April (Reuter).
Van
rapS.
Groen"
schipper
„I.
van de
De
zaghebbende zijde verklaart men, dat werkzaam is bij het herstel van den
porteerde, dat een Duitsch vliegtuig een het bericht, volgens
hetwelk Turkije de Zeedijk langs
Westerschelde, besalvo mitrailleurschoten voor den boeg geallieerde vloot zou hebben toegestaan merkte, toen hijdelangs den dijk naar
in het water schoot. De schipper had on- door de Dardanellen te varen, om een huis terugkeerde, een vreemd voorwerp
volgens internationaal
middellijk
in de Zwarte Zee tot stand te in het water.
gestopt. Het vliegtuig cir- blokkade
voorschrift
brengen, volkomen ongegrond is.
Hij heeft kans gezien, aldus 't „Hbld.",
het
malen
om
eenige
nog
kelde toen
(Een
Havas-bericht
uit
Istanboel
het
voorwerp te bemachtigen en zijn
inzittenden
schip heen, waarna een der
brengt dezelfde mededeeling. red. L. K.) vondst rustig onder den arm genomen,
wuifde
opvarenden
naar
de
met de hand
waarna hij zijn wandeling naar huis
en het toestel zich verwijderde.
voortzette.
Daar heeft hij het gevonden
„Vikingop
de
aanval
Ook bij den
voorwerp
plaatsje in zijn tuin geeen
bank" meende men eerst het neerkomen
geven,
niet
wetende
welk een gevaar
voor
mitrailleurkogels
in
het
water
van
daaraan
zijn. Aan eenige
verbonden
kon
waargenomen.
De
den boeg te hebben
omwonenden
heeft
hij het gevondene
op
was
doch
gestopt,
niet
schipper had
eens laten zien: het had den vorm van
volle kracht gaan varen, waarna het
een sigaar, van ongeveer zestig cm. lang
vliegtuig eenige bommen dicht bij het
PARIJS, 1 April (Havas).
De
en woog vijf tot zes kg.
schip in het water heeft laten vallen
„Paris-Soir" publiceert het volgende
De buren waren van meening, dat
te
richten.
schade
aan
gelukkig zonder
telegram van zijn correspondent te
het
toch wel eens een gevaarlijk pro„ProDe geredde opvarenden van de
Rome:
jectiel zou kunnen zijn.
meenzij
dat
eveneens,
tinus" vertellen
„Er is een communiqué gepubliceerd,
Die gedachte bracht verandering in
doordringend fluitend geluid
volgens hetwelk tien lichtingen
den het machinegeweer-salvo
"'
de ietwat zorgelooze opvatting van den
hooren,
te
van een
reservisten der marine terstond worvinder. Een nader onderzoek werd ingevóór de bommen volgden, die het schip
den opgeroepen. Hun oproeping gesteld.
tot zinken brachten.
schiedt met het oog op „opleidingsUit het onderzoek bleek, dat de man,
perioden".
Voorts worden alle stoomdoor het projectiel kalmweg onder den
juist
veronderstelling
Indien deze
visschersvaartuigen uitgenoodigd, zich
arm te nemen, groot gevaar had gezonder verwijl naar hun thuishaven
is, zou het gewenscht zijn, dat men
loopen, dat het b.v. door stooten tot
te begeven."
ontploffing zou zijn gekomen.
van Duitsche zijde duidelijk medeHet was 'n vliegtuig-brandbom, waardeelde, dat men voortaan deze wijze
schijnlijk
van Engelsen fabrikaat, die
van waarschuwing toepast, om beter
uit de Noordzee de Westerschelde was
de nationaliteit der visschersvaarkomen opdrijven.
tuigen te kunnen vaststellen.
gersbank zich gereed maakte

PLOTSELINGE DOOD WASSEND WATER
Val

-

hooizolder. Door
lier

"etreft.

GEWAARSCHUWD
DOOR BUREN

Geen doortocht door de
Dardanellen.

van den Paus wordt geïnspecteerd.

Brandbom als

—

——

-

Italië roept reservisten der
marine op.

—

—

Schippers

van

schersvaartuigen

Nederlandsche viszullen er dan verstan-

dig aan doen na waarschuwingsschoten
onmiddellijk te stoppen en niet, door
met normale snelheid of zelfs op volle
kracht, door te varen, den indruk te
wekken, alsof zij zich aan deze controle
willen onttrekken en dus iets te verbergen hebben.

Fransche Kamer heden
bijeen.

—

De FranPARIJS, 1 April (Havas).
sche Kamer komt morgenmiddag bijeen.
Men verwacht, dat de minister-president reeds bij den aanvang der vergadering een verklaring zal afleggen over de
resultaten der te Londen gehouden bijeenkomst van den oppersten oorlogsraad.

KRACHTIG VUREN VAN DE
ARTILLERIE

Amerikaans, he schepen
naar Engeland verkocht.

—

WASHINGTON, 1 April (Reuter).
Da
maritieme commissie heeft medegedeeld,
dat zij heeft toegestemd in den verkoop
van drie Amerikaansche schepen aan een
Britsche firma. Deze drie schepen hebben
elk een tonnage van ongeveer 2600 ton.

Amerika
van

de daling
het pond.
en

—

WASHINGTON. 1 April (Reuter).
In een persconferentie heeft de minister
van buitenlandsche zaken, Huil, verklaard, dat zijn departement de daling
van den koers van het pond sterling bestudeert, om vast te stellen, of de hanGisteren overheerschte aan het weste- delspositie van de Vereenigde Staten er
lijk front de kalmte, ofschoon er aanzienlijke bedrijvigheid was in de lucht door wordt getroffen. (Maandag noteerEngelsche vliegtuigen hebben een aantal de het pond sterling op de Amsterdamverkenningsvluchten ondernomen boven sche Beurs een koers van 6.68/2
red.
de Noordzee. Er zijn geen berichten ont- L. K).
vangen over gevechten. Ook zijn verscheidene lange verkenningsvluchten
gemaakt door de Franschen, wier machines tot diep in Duitschland doordrongen.
UWE AANDACHT VOOR :
Duitsche toestellen vlogen over noordwest Frankrijk en de Noordzee.

Ook Maandag vonden boven het Westfront
verscheidene luchtgevechten plaats.

_

Er hebben zich verscheiden luchtgevechten voorgedaan, welker resultaten
nog niet bekend zijn. Alle vliegtuigen
zijn in hun basis teruggekeerd. Op
31 Maart is een onzer patrouilles jachtvliegtuigen op veel talrijker vijandelijke
luchtstrijdkrachten gestooten.
BRITSCHE,VLIEGTUIGEN BOVEN
Twee onzer éénpersoonsvliegtuigen
DUITSCHLAND.
werden omlaag geschoten. Een der vliegers wist zich met zijn valscherm te
LONDEN,
Bij naredden. De andere toestellen zijn op hun vraag op het1 April (Reuter).
ministerie van luchtvaart
basis teruggekeerd.
werd bevestigd, dat in den afgeloopen
nacht
Britsche vliegtuigen boven
GESLAAGDE AANVAL OP EEN
Duitschland geweest zijn. Alle toestellen
FRANSCHEN POST.
zijn teruggekeerd.
Vandaag
PARUS, 1 April (Reuter).
werd bekend gemaakt, dat bij een DuitCHARLEROI, 1 April (Reuter).
Een
schen aanval op een Franschen post Britsch vliegtuig is in een veld te ThuilZaterdag vijf Franschen zijn gewond en lies, bij Charleroi (België), vanochtend
gedaald. De vlieger heeft zijn motoren
als gevangenen weggevoerd.
De aanval was voorafgegaan ' door laten draaien en boeren gevraagd, waar
Hij steeg toen weer op.
artillerievuur.
t hjj was.

—

past

Duizenden vluchten in
wilde paniek.

—

—

**
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"
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Het Fransche legerbericht van
Maandagavond meldt: „In de streek,
onmiddellijk ten westen van de Vogezen, een bijzonder onderhouden
artillerievuur. Krachtige activiteit
der beide luchtmachten.

De beroemde Zwitsersche

-

Reddingsmiddelen aan boord van de „Protinus”
moesten in orde zijn. - De aanval op andere

.

de documenten-onthulling
van de As, om den oorlog
binnenstreven
de nauwste perken te houden
en m zijn eigen
onmacht te laten ver-
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STOPT NA HET EERSTE
SCHOT!

Chamberlain en Reynaud zullen vandaag vermoedelijk spreken over verheviging
Van de blokkade.
Er is veel gesproken over de verrassing, welke de conferentie op den Bren-

Grootste oplage in Limburg

Dagblad-uitgave

-

Advertentieprijs, geheele oplage: 1-4 regels. Ipunts, f I*o. elke regel meer 35 ets. Voor advertenties van plaatseltjken aard uit Limburg uitsluitend dagblad-uitgave resp. f 1.20 en 30 et
Reclames tusschen den tekst dubbel tarief.
Staatwerk S ets. per regel eitra. Incasso wordt
berekend. Bewtjsnummer 5 et. Kleine Advertentles: zie desbetreffende rubriek. Inzendingen op advertenties welke de uitgevers om
redenen te hunner beoordeeltog niet verlangen
af te geven, worden noch teruggegeven, noch
aan Inzenders der advertentie uitgeleverd.

Limburger Koerier

20 ets. Ned. Illustratie p. kwart. 70
Incasso wordt berekend. Voor
uuenl. abonnementen vrage men prijs bljde
"'"«Kantoren; deze zijn vla de post goedkoo""r dan rechtstreeks besteld
bU den uitgever.
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BIJKANTOREN: HEERLEN.
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het artikel van onzen
militairen medewerker „Verplichte
burger-dienst!"' .. blz. 3
pater Rongen over
„Tweedracht zaaien" blz. 3

persstemmen over
„Boter of margarine" en „Communistisch masker"

blz. 3
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GEMENGDE BERICHTEN

DE SLAGKRUISERS
Het wetsontwerp weldra
bij de Tweede Kamer.

—

OPBOUW NIEUWE ORDE

—

KEEI.PIJN
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FINLAND VRAAGT
HULP

—

PRINS RADZIWILL IN
VEILIGHEID

Het Parijsche blad „Excelsior" meldt,
dat prins en prinses Radziwill het aan
de tusschenkomst van den koning en de
koningin van Italië bij Stalin te danken
hebben, aan de terechtstelling ontsnapt
te zijn. Met vele vrienden waren ze bij de
komst van de Sovjet-troepen in Polen in
een kasteel gevangen genomen en naar
Moskou gezonden, waar de mannen achter slot werden gezet, de vrouwen in een
concentratiekamp gesloten. Toen de
prins een poos later uit zijn cel gehaald
werd, achtte hij zijn laatste uur geslagen, maar in gezelschap van zijn vrouw
werd hij onder geleide over de Roemeensche grens gebracht. Hier vernamen ze,
door wier toedoen ze in vrijheid gesteld
waren.

Zuid-Slavië vastbesloten
neutraal

te

blijven.

—

BELGRADO, 1 April (Reuter).
In
een vergadering van senatoren en afgevaardigden van de Radicale Unie (de
regeeringspartij) heeft minister-president Tsvetkowitsj vanavond gezegd, dat
Zuid-Slavië vast besloten is neutraal te
blijven. De regeering kan geen anderen
weg volgen.

Oude vrouw zat te dicht bij
de kachel.
De 87-jarige mejuffrouw H. is in haar
woning te Delft, doordat zij te dicht bij
de kachel zat, in brand geraakt. De
vrouw, die gebrekkig was, kon niet uit
de voeten komen en is om het leven gekomen. Haar man was niet thuis. Buren
hebben den beginnenden brand gebluscht

PATROON REISDE
HEM NA
ONEERLIJKE BEDRIJFSLEIDER
VERZUIMDE KANS VAN
ZIJN LEVEN.
In verzekerde bewaring is gesteld de
38-jarige N. v. S., te Rotte; dam, verdacht van verduistering en valschheid
in geschrifte ten nadeele van zijn patroon, den handelaar in auto's en muziekinstrumenten J. de H., bij wien hij
als bedrijfsleider werkzaam was.
Reeds langen tijd geleden bemerkte
de firma de H. dat er onregelmatigheden werden gepleegd. Tenslotte kreeg
men vermoedens op v. S., wien de grond
te warm onder de voeten werd, zoodat
hij de wijk nam naar België.
Daar in België kreeg hij nog de kans
van zijn leven, want zijn patroon, medelijden hebbend met vrouw en kinderen
van S., reisde zelf naar België, spoorde
hem op en stelde hem in staat in zijn
betrekking terug te komen, mits het
verduisterde bedrag, dat in de duizenden beliep, bij gedeelten werd terugbetaald. De man aanvaardde dit voorstel
en heeft sinds dit voorval bijna éénderde terugbetaald. Niettemin is hij
voortgegaan met zijn oneerlijkheid, deed
valsche boekingen en vervalschte girobiljetten. De patroon, die terecht van
meening was dat hij nu genoeg clementie had gebruikt, stelde de politie van
het geval in kennis.

Na veel geharrewar toch
goedgekeurd.
KAAPSTAD, 1 April (Reuter).

—

Het

parlement der Unie van Zuid-Afrika
heeft in derde lezing met 75 tegen 55
stemmen het wetsontwerp inzake de
oorlogsmaatregelen goedgekeurd.
Het wetsontwerp heeft in het parlement aanleiding gegeven tot felle
debatten.

rd<r»B«y ufa

(Recl.-adv.

IJverige Sovjet-gezante te Stockholm.
Daladier wendde zich persoonlijk
tot koning Gustaaf.

9002)

„Een prima leger”...bs„Behortd
der wereld”
bleek te weten dan wij, had voor de wijze, waarop wij onze landsverdediging
BERLIJN, Maart 1940 hebben georganiseerd, alsmede voor de
manier, waarop wij binnen het kader
De m°dedeeling van den Nederlandder mogelijkheden krachtdadig optreschen regeeringspersdienst, dat een En
den tegen overtreders van onze neujelsch bombardementertoestel, hetwelk traliteit, den hoogsten Lof.
ms land in Westelijke richting over/loog, bü Pernis door een Nederland„Van het werk uwer legerleiding, die
schen jager is neergehaald, werd 's
in betrekkelijk korten tijd en onder
inderen daags door de Duitsche ichmoeilijke omstandigheden een priendbladen vermeld. In een kort comma leger heeft weten op te leiden
uentaar voegde men eraan toe. dat dit
feit als een bewijs Is te beschouwen
en dit heeft uitgerust met de moroor de mededeelingen in de Duitsche
dernste wapens, niets dan goeds,"
egerberichten. dat Engelsche vliegtuizeide hij. „Het sprookje dat Nedergen herhaaldelijk de neutraliteit van
land, hoewel het In honderd jaren
Luxemburg
en anNederland. België.
geen
oorlog heeft gevoerd, op milanden
schenden.
lere
gebied ten achter zou staan
litair
karige
commentaar
Ons heeft dit
ietwat teleurgesteld. Dagelijks toch kan
brj de andere mogendheden, wordt
men in de Duitsche bladen beschouwindoor de feiten weerlegd. M.l. begen aantreffen, waar' te kennen wordt
hoort het Nederlandsche leger, wat
gegeven, dat het den kleinen neutraden graad van de militaire ontwiklen blijkbaar aan moed of aan middekeling van zijn soldaten en zijn
len ontbreekt om zich " te verzetten tegen overtredingen van de door henzelf
uitrusting betreft, mede tot de
opgestelde neutraliteitsbepalingen.
beste der wereld; en ik ben er van
Het is te begrijpen, dat het de duitovertuigd, dat het, steunend op de
schers prikkelt, indien zij steeds weer
natuurlijke
verdedigingsmogelijkmoeten constateeren. dat Britsche
heden, welke de Lage Landen oievliegtuigen over neutraal gebied naar
Duitschland vliegen. Dit toch maakt
den. In geval van ernst voor iederen
het noodig, dat de Duitschers aan een
vijand een alet te
onderschatten
veel langer front dan waarop men had
zon
tegenstander
zijn."
zijn.
Maar
gerekend, waakzaam moeten
ook. wanneer deze geprikkeldheid te
Cp onze vraag, hoe het mogelijk Is,
vergeven is. is het niet billijk te noe
men. indien de Duitsche pers op grond fiat ons in de Duitsche iladep dikwijls
van dit feit een zoo onaangenamen wordt verweten, dat wij niet In staat
toon tegen de neutrale
staten van schijnen te zijn onze neutraliteit te
West- en Noordwest Europa aanslaat. verdedigen, antwoordde onze zegsman
Dat het uiterst moeilijk is tegen hoog lachend:
Is
vliegende toestellen op te treden
„Ja, ziet u eens hier: ook de staatsimmers bekend. Maken Duitsche verlieden in Londen en Parijs geven te
kenners geen tochten boven Engeland kennen, dat de houding der neutralen
en Frankrijk, en komen zi.l daarvan naar hun meening te passief is, waarmeniet herhaaldelijk zonder verliezen tede zij dan natuurlijk bedoelen, dat de
rug? Onder deze omstandigheden had geallieerden tot bereiking van hun doel
act gebeurde te Pernis zeker een woord aanspraak meenen te kunnen maken
van lof verdiend, en hoewel het achop de medewerking der neutralen. Teterwege is gebleven, bewijst het toch gen een dergelijken politieken
druk
onomstootelijk. dat Nederland zi.in nen
wij natuurlijk onzen tegenzet
moeten
traliteit te allen tijd op actieve wijze doen; maar Nederland kan gerust zijn
/erdedigt.
Wanneer wij onzerzijds om hoofdzakeL.
overigens
men
er
militailijk politieke redenen, den neutralen
Dat
hier
eenige slapheid verwijten, beteekent dit
re kringen van overtuigd is. dat Nemiddelen
degelijk
geenszins, dat wij als politieagent wilwel
met
alle
derland
bereid is. zijn neutraliteit te verdedigen len optreden.
en dat de Nederlandsche weermacht
Geloof mij, Duitschland gevoelt zich
inderdaad een factor is. waarmede ook
groote mogendheden rekening hebben
in zijn huidige positie, waarin het
te houden, bleek ons uit een gesprek
geheel door neutrale staten
bijna
met een ons bekenden hoogen Duitaanleiding
wij
officier,
omgeven
naar
zeer wel en denkt er
schen
dat
is
van het neerschieten van het Britsche
niet over, daarin verandering te
vliegtuig hadden.
brengen of dit door anderen, die er
naar wij tot onze
Deze militair, die
voordeel van verwachten, te laten
van de
schande moeten bekennen
doen."
meer
Nederlandsche weermacht veel
(Van

onzen VT.B.-correspondent)

—

-

Belgisch blad wijst Churchill
terecht.

—

HOOFDPIJN?
Mijnhardtje

Een Londensche taxi-chauffeur Is
duizend pond sterling rijker geworden,
omdat hij altijd zoo voorzichtig heeft
gereden.
Vele jaren lang heeft hij mevrouw
Isabella MacGregor, een tachtigjarige
gebrekkige dame, in zijn taxi gereden.
lederen dag haalde hij haar af aan
haar woning in Grantston's Kenüworth
hotel, te Bloomsbury. Hij bracht haar
naar de winkels, waar zij haar inkoopen
wilde doen en maakte ook ritjes met
haar door Hyde Park. Hij droeg haar
pakjes en hielp haar in alle opzichten,
alsof hij haar eigen chauffeur was.
Kort voor haar dood, in December van
verleden jaar, verhuisde de oude dame
naar het Leinster Court hotel, in Bayswater, maar de tochtjes gingen gewoon door.
Van de week werd het testament van
mevrouw MacGregor geopend. Zij liet
meer dan zestienduizend pond sterling
na, waarvan „duizend pond bestemd zijn
voor mijn taxi-chauffeur, Fred Comis".
Zij had groot vertrouwen in zijn
chauffeurs-bekwaamheid. Toen hij eens
een week weg bleef, omdat hij ziek was,
weigerde zij uit te gaan en wachtte, totdat hij beter was.
Een van Comis' collega's heeft verteld:
„Fred kreeg het baantje van vasten
taxi-chauffeur van mevrouw MacGregor, omdat hij toevallig in de eerste taxi
zat in de rij te Bedford, op een middag,
nu ongeveer tien jaren gelden.
Die rij was het dichtst bij het Kenilworth hotel en dien middag ging Fred
op den oproep voor een taxi naar het
hotel, omdat hij aan de beurt was, zooals ieder van ons had kunnen overkomen.
Hij dacht er toen geen oogenblik aan,
dat het een overeenkomst zou worden,
die nog vele jaren zou duren. \
Op den duur leerde hij de eigenaardigheden en wenschen van de oude dame
kennen en zij nam hem voor allerlei
dingen in vertrouwen en vertelde hem
van alles over zichzelf en over haar
zaken.
Zij zei hem ook, dat zij hem iets zou
nalaten, als zij zou sterven Maar Fred
heeft zeker nooit gedacht, dat zij hem
duizend pond zou laten erven.
Mevrouw MacGregor liet ook honderd
pond na voor Albert Clifford. Die is
kellner in het Kenilworth hotel en hij
bediende haar altijd. Hij is 72 jaar oud.

GEORGANISEERDE DIEVENBENDE
OP HET OORLOGSPAD
Bij een handelaar in sigaretten en
schoenen te Cambrou-Casteau (België), werd onlangs een diefstal gepleegd,
waarbij vrijwel de geheele winkel werd
leeg gehaald. Uit een door de justitie
ingesteld onderzoek is gebleken, dat
hier een goed georganiseerde dievenbende aan het werk is geweest, die een
groot deel van Wallonië tot haar operatieterrein rekent. De leden der bende
werken steeds op dezelfde manier. Bij
voorkeur zoeken zij hun slachtoffers
onder handelaars in .sigaretten en
schoenen
artikelen, die zich gemakkelijk van de hand laten doen. Met behulp van een boor maken zij een gat in
de deur, waardoor zij bij het slot kunnen komen en zich zoo toegang weten
te verschaffen tot den betrokken winAardschok opgeteekend.
De seismograaf te New Vork heeft een kel. Men vermoedt, dat de bende zich
aardschok opgeteekend. De haard van voor het wegbrengen van den buit van
de beving bevond zich op ongeveer 12.000 een motorrijwiel met zijspan bedient.
km. afstand, in de richting van de Phi- Meer dan zestig inbraken staan reeds
lippijnen.
op hun naam geboekt. De inbrekers
gaan echter met groote geslepenheid te
Zuid-Slavische handelsafvaardiging
werk, want tot heden is het niet gete Londen.
lukt een spoor van hen te ontdekken.
Een Zuid-Slavische handelsafvaardiging is Maandag te Londen aangekomen. Maandagmiddag had zij een
JONGE VLEGELS VIELEN
eerste gedachtenwisseling met den verMEISJE LASTIG
tegenwoordiger der Britsche regeering.
Twee meisjes van 11 jaar te GroninBritsche vrijwilligers blijven
gen, die naar de gymnastiekles waren
in Finland.
geweest en om gauwer thuis te zijn
Van de 250 Britsche vrijwilligers, die door het Oosterpark liepen, werden
voor het einde der vijandelijkheden in achtervolgd door een troep van acht
Finland waren aangekomen, hebben on- opgeschoten jongens. Een der meisjes
geveer 200 besloten te blijven, om te wist te ontkomen, maar het andere kind
helpen bij den wederopbouw der ver- werd door een paar jongens gegrepen
woeste gebieden.
en op de meest schandelijke wijze aangerand. De recherche heeft de daders
Nieuw Tweede-Kamerlid.
In de vacature-Cohen is tot, vrijzinal opgespoord. De oudsten, twee jongens
nig-democratisch lid der Tweede Kamer van zestien jaar, waarvan de een nog
benoemd verklaard de heer H. A. Zwij- scholier is en de andere bakkersknecht,
zijn als verdacht van het door hen genenberg, te Enschedé.
pleegde misdrijf in arrest gesteld en
Amerikaansche vloot vaart uit.
zullen aan de politie worden overgegeHonderddertig Amerikaansche .oor- ven.
logsschepen, die zullen deelnemen aan
belangrijke manoeuvres, welke tot 15 Mei
duren, hebben zee gekozen. Bij deze maTROUWLUSTIGEN
noeuvres zijn o.m. 11 slagschepen, 12 VIJFHONDERD
OP ADVERTENTIES
zware kruisers, 3 vliegkampschepen, 65 Vijfhonderd brieven per maand, alle
duikbooten en 500 vliegtuigen betrokken. aanvragen om te trouwen, was het resultaat, dat een vrouw en een man
Nieuwe voorzitter Nederlandschen
Bioscoopbond.
geregeld verwierven, maar dit mooie
In de te Amsterdam gehouden jaar- paartje verkreeg die brieven door valvergadering van den Nederlandschen schelijk huwelijks-annonces te plaatsen
Bioscoopbond is tot voorzitter van den in weekbladen. Zij vermeden het telbond gekozen de heer C. S. Roem, te kens te antwoorden op brieven, die op
's Gravenhage.
een ontmoeting in Parijs aandrongen,
doch beantwoordden wel de brieven,
zij uit de provincie ontvingen en
welke
Specialist v. Huid- en Geslachtsziekten
die er op wezen, dat de afzenders wel
over een spaarduitje beschikten. Het
gebeurde maar zelden, dat de twee
schelmen er niet in slaagden de betrokLambertusl. 12; dagel. te consulteeren
kenen van een gedeelte van hun geld
Villapark, MAASTRICHT, Telef. 2281.
te verlossen. Eindelijk is de politie er
in geslaagd het tweetal, dat uit den
(Recl.-adv, no. 8593) Elzas afkomstig is, te pakken te krijgen.

PERSOONLIJKE BOODSCHAP.
De regeeringsverklaring gaf vervolgens
'n overzicht over de Engelsen -Fransche
interventie-plannen, waarvan de meeste
feiten reeds algemeen bekend zijn. O.m.
wordt in de verklaring nog vermeld, dat
Daladier op 2 Maart aan den Zweedschen
koning een
persoonlijke boodschap
heeft gezonden betreffende het expeditiecorps, waartoe plannen waren ontworpen door de eallieerden, en over den
eventueelen doortocht daarvan door

Zweden.

Koning Gustaaf antwoordde hierop met
uitdrukking te geven aan den wensch,
Stockholm, 1 April fZweedsch
ten. die bereikt waren in de besprekingen dat deze actie niet zou plaats vinden.
te Moskou voor den Finsch-Russischen
Tel. Ag.)
De Zweedsche regeeNa het voorlezen van deze verklaring
oorlog. Daarbij verklaarde zich de Finkeurden de vertegenwoordigers der regeering heeft heden in de beide kasche regeering bereid tot yerder tege- ringspartijen de politiek der regeering
mers van den rijksdag een vermoetkoming o.a. ten gunste van de vei- in het Finsch-Russische conflict goed.
klaring afgelegd over de rol van
ligheid van Leningrad.
Zweden in het Finsch—Russisch
De critiek van andere sprekers richtOp 5 Februari deelde de Sovjetgezante te zich vooral tegen de passieve rol van
conflict.
te Stockholm mede, dat haar regeering de Zweedsche regeering bij het werven
LANGDURIG OVERLEG.
de aangegeven basis niet aanvaardde. In van de vrijwilligers voor Finland. Bovende daarop volgende weken werden de po- dien werd erop gewezen, dat men thans
Sedert eind December 1939 werden, al- gingen voortgezet, waarbij de kwestie energiek moet werken aan de versterdus de verklaring, talrijke besprekingen van afstand van Hangoe steeds op den king van de landsverdediging.
gevoerd met de Sovjetgezante te Stock- voorgrond stond.
holm, mevrouw Kollontay, vooral over de
DE HOUDING VAN BERLIJN.
Op 20 Februari deelde Molotof den
mogelijkheden van een Russisch —Fin- Zweedschen gezant te Moskou mede. dat
De Zweedsche minister van buitenschen vrede, maar ook naar aanleiding de Sovjet-Russische vredesvoorwaarden
van klachten van Russische zijde tegen betrekking hadden op de geheele Kareli- landsche zaken zeide vervolgens, dat hij
zich bewust is van een leemte in zijn uitZweden, welks neutraliteit in twijfel sche Landengte, met inbegrip van Viipueenzetting, aangezien hij niets heeft geri,
gebied
noorden
van
getrokken.
benevens
een
ten
werd
zegd van de houding van Duitschland.
Op 29 Januari ontving de Zweedsche het Ladogameer en Hangoe. DaartegenterugEr zijn evenwel in dit opzicht enkele
een
over
aan
de
Finnen
zou
minister van buitenlandsche zaken
Petsamo
mededeeling. waarin vastgesteld werd. gegeven worden. Op 6 Maart antwoordde aangelegenheden, welke niet in het opendat de Sovj et-regeering in beginsel be- Finland, door tusschenkomst van den baar kunnen worden gezegd.
De minister stelde vast, dat er geen
reid was een vrede aan te gaan met de Zweedschen minister van buitenlandFinsche regeering. De Sovjets vroegen sche zaken, dat men de Russische voor- officieele Duitsche nota bestaat en van
een Finsch aanbod, waarbij zij er den na- waarden aannam als grondslag voor de het begin af was het niet duidelijk, welke
houding Duitschland aan zou nemen.
druk op legden, dat de Sovjet-eischen besprekingen.
Tijdens de besprekingen te Moskou Langzamerhand heeft men dit evenwel
niet meer beperkt zouden blijven tot
begrepen. Ook zeide de minister, dat er
hetgeen voor den oorlog was gevraagd. deed de Zweedsche regeering, in overeenstemming met de Finsche regeering. a 1 geen noemenswaard verschil van meeHet Finsche antwoord werd op 2 Fe't mcgelijke langs diplomatieken weg. om ning heeft bestaan tusschen de Zweedbruari naar Moskou gezonden door tusschenkomst van de Zweedsche regeering. voor Finland zoo goed mogelijke voor- sche en Finsche regeering over de houHet stelde als grondslag voor de resulta- waarden te verkrijgen.
ding van Duitschland.

rijden.

—

KORTE BERICHTEN

UIT BINNEN- EN BUITENLAND

Med. Docts. M. EERDMANS

—

getroffen.

In een Clark Gable-film moest de beroemde ster in een scène zijn jasje uittrekken,
en hij droeg er geen vest
onder. Fabrikanten van vesten in verschillende deelen van de Vereenigde
Staten, zoowel als In Canada, protesteerden hiertegen. Zij zeiden dat bewonderaars van de film, die den beroemden Gable zonder vest hadden gezien,
besloten hadden, zelf ook geen vest
meer te dragen; hun zaken hadden
daardoor een gevoeligen klap gekregen!
Goochelaars hadden eveneens het
land, toen een acteur in een andere
film toonde hoe sommige goochelaars
hun toeren doen. Zij dreigden zelfs weg
te blijven van Hollywoodsche feesten,
wanneer dit nog eens voorkwam.
Nog een derde film kon in sommige
oogen geen genade vinden. In een scène
speelde de veelzijdige acteur Alan Nowbray de rol van ee n kwakzalver, maar
de manier, waarop hij het deed, beviel
blijkbaar de vereeniging van Amerikaansche kwakzalvers niet, want zij
protesteerden.
In de kinderjaren van de film, toen
de Wild-West films zoo populair waren,
werd menige cowboy gearresteerd, omdat
hij de daden van den filmheld probeerde na te doen.
Op een keer vergat een Mexicaansene
cowboy, Jake Tomlin, waar hij was,
toen hij den misdadiger op den held zag
toesluipen, trok zijn revolver en schoot
op den slechten man. Ongelukkigerwijze
liep er op dat oogenblik iemand achter
het doek, die den kogel in zijn arm
kreeg. Jake kwam, als een gevaar voor
de openbare veiligheid, twee maanden
in de gevangenis terecht.

Korporaal Wüliam Hamilton viel uit
den express-trein, brak drie ribben, liep
tot bij een station en lag zes uren in
de wachtkamer, alvorens hij hulp inriep.
Hij Is lid van een Schotsch regiment,
dat in Frankrijk ligt, en keerde terug,
nadat hij zijn verlof thuis in Glasgow
had doorgebracht.
Hij verliet Glasgow met den nachttrein naar Londen. Om 1 uur 's nachts
kwam de trein voorbij Carlisle..
Een paar mijlen verder, ontwaakte
Hamilton uit het dutje, dat hij gemaakt
had, opende de buitendeur van zijn
coupé en trad naar buiten, in de veronderstelling, dat hij in den zijgang van
den trein zou uitkomen. Hij viel op de
rails.
Versuft en gewond, liep hij langs de
stikdonkere spoorlijn totdat hij het landelijke station in Wreay bereikte. Daar
ging hij in de wachtkamer liggen, totdat het dag werd en hij den stationsportier wekte.
Een dokter werd gehaald, die zijn
wonden verbond. Later werd hij naar
een ziekenhuis vervoerd. Behalve de gebroken ribben had hij ook nog vrij ernstige verwondingen aan het gelaat.

-

Automobielen, die

(Recl.-adv. no. 8930)

Wanneer er een film gemaakt wordt,
moeten de makers daarvan veel verder
zien dan de film zelf; zij moeten overwegen, welke uitwerking de scene's kunnen hebben op het gemoedsleven van de
menschen,
en hoe zij de fabrikanten
hoe
zullen beinvloeden. De laatsten zijn.
vreemd het ook moge schijnen, dikwijls
door verschillende scene's in films, sterk

SOLDAAT LAG ZES UREN GEWOND
IN EEN STATION.

■>»" "»
In een Twee
BRUSSEL, 1 April (Belga).
stuks 10 et.
Twaall stuks 50 et.
op
commentaar
de rede van Churchill
(Recl.-adv. no. 9000)
schrijft de „Standaard" (Brussel), dat
niet gezegd kan worden, dat de kleine
stcten, en in het bijzonder België en
Nederland, niet een strikte neutraliteit
op gas
in acht hebben, genomen. Deze kleine
Ter
BRUSSEL, 1 April. (Belga).
staten zijn groot genoeg om te weten,
hoe zij hun belangen het beste kunnen aanmoediging van het gebruik van niet
behartigen. België weet zeer wel, dat een uit het buitenland afkomstige producstrikte neutraliteitspolitiek zijn levens- ten als brandstof voor automobielen,
wordt de motorrijtuigenbelasting met
belangen het beste dient.
negen-tienden verlaagd voor voertuigen,
waarvan de motor voortbewogen wordt
door gas, stoom of electriciteit.

STEHU.é^

ZWEDEN'S ROL IN HET
FINSCHE DRAMA

no.

DUITSCH OORDEEL OVER
ONZE WEERMACHT

é

—

FILM OEFENT INVLOED OP
DE MODE UIT.

VERLEIDELIJKE KANS VOOR TAXICHAUFFEURS.

's GRAVENHAGE, 1 April.
Het wetsontwerp inzake'den bouw van slagkruisers, dat thans bij den Volksraad aanhangig is gemaakt, zal, nadat het advies
van den Volksraad is ontvangen, bij de
Tweede Kamer worden ingediend.
TELEKI OVER DE GRONDSLAGEN
De memorie van toelichting van dit
VOOR EEN DUURZAMEN VREDE.
wetsontwerp, dat thans bij nota aan de
Tweede Kamer is toegezonden, draagt de
BOEDAPEST, 1 April (Hong. Tel.
onderteekening van den minister van
Uit Rome teruggekeerd heeft
Ag.).
minister-president Teleki er in een
defensie.
verklaring op gewezen, dat men
Naar de „N. Rott. Crt." nog meldt,
geenerlei nieuwe wending kon verheeft men aan het aanvankelijke voornemen om den tekst van het wetsontwachten en dat de reis geen nieuwe
werp inzake de drie slagkruisers met bijphase heeft teweeggebracht in de
Italiaansch—Hongaarsche
behoorenden memorie van toelichting
vriendschap.
met behulp van beeldtelegrafie naar
Indië over te maken, tenslotte geen uitDe politiek en de doelstellingen van
voering gegeven. Een en ander is per
Hongarije zijn bekend. Steeds weer heeft
vliegtuig verzonden.
men er op gewezen, dat Hongarije ze
langs vreedzamen weg wil bereiken,
wanneer dat maar mogelijk is.
moet het oog gevestigd houden
k vandaagen .morgen verkouden! *|^JJ opMen
dingen: den vrede van het
twee
infectie
tegen
■ Bescherm Uw keel
JN^
oogenblik
en
den vrede, die gevestigd zal
met de beproefde geneeskracht
moeten worden na het groote Europeesche conflict.
Laten wij, aldus Teleki, den vrede van
het oogenblik handhaven, want het zou
(Recl.-adv. no. 9010) schadelijk zijn het Europeesche conflict
uit te breiden.
Wat den definitieven vrede betreft,
alle naties, die zich bewust zijn van haar
zending in de Europeesche gemeenschap,
moeten streven naar een vrede, die de
onrechtvaardigheden zal doen ophouNOG ZIJN 55.000 PERSONEN
den en in staat zal stellen tot een openhartig samenwonen van de Europeesche
DAKLOOS.
volken.
GENèVE, 1 April (Reuter).
De Volkenbond heeft vandaag een nieuwe nota
Men moet niet oordcelen over de gevan de Finsche regeering ontvangen, beurtenissen in haar waarde van het
waarin deze betoogt, dat de behoefte aan oogenblik, maar van het standpunt
der
hulp voor Finland sedert de beëindiging
groote
regeling,
door
middel
waarvan
oorlog
nog
dringender
geworvan den
is
den. Bij luchtbombardementen zijn 4.500 wij den volken een duurzamen vrede
woningen verwoest en 55.000 menschen wenschen te verzekeren, en de mozijn dakloos. Het aantal in den oorjpg gelijkheid van welvaart en voldoening.
gesneuvelde Finnen wordt opgegeven als
15.000 en dat der gewonden als 40.000.
Tijdens een onderhoud met journalisten heeft Teleki, volgens Havas, verklaard, dat hij hoopte binnenkort een
bezoek aan Zuid-Slavië te brengen.

ITALIAANSCHE KONING DEED
EEN BEROEP OP STALIN.

1940

—

MUSEUM VOOR DE
George

Shleder,

KOOKKUNST

een vroegere ban-

(Ver. Staten),
ketbakker
heeft de burgerij van deze stad verblijd
met een nieuwe origineele bezienswaardigheid. Hij heeft een museum voor de
kookkust geopend. Aan de inrichting
van dit museum heeft hij jarenlang in
zijn eentje gewerkt. Men vindt er een
volledig overzicht van alle soorten gebak, welke op de wereld worden vervaardigd. Voorts is er een ontelbaat
aantal voorwerpen, die bij het koken
dienst kunnen doen. IJverige huisvrouwen treffen er een schat van recepten
aan, om zeldzame spijzen te bereiden.
Aar. het museum is een bedrijf verbonden, waar men ieder gewenscht gebak
bestellen kan.

te Pittsburg

LICHT UITSTRALENDE KAPSELS
Het nieuwste op het gebied der
damesmode Is ongetwijfeld de lichtuitstralende kapsels, zooals men ze in Parijs reeds bewonderen kan. Nadat het
kapsel op de gewone wijze is opgemaakt,
wordt het voorzichtig bespoten met een
vloeistof, die tevoren op kunstmatige
wijze is belicht en het vermogen heeft,
de opgenomen lichtstralen urenlang
vast te houden, om ze langzamerhand
weer terug te geven. Met deze lichtgevende stof begint men ook reeds gedeelten van de kleeding, bloemen, ruikers,
enz. te bewerken.

*

BAARD BESCHERMT TEGEN
KEELZIEKTE EN BRONCHITIS
leIn de Fransche en Engelsche het
soldaten
aan
de
gers heeft men
dragen van een baard toegestaan. De
militaire artsen hebben vastgesteld, dat
de -baard een uitstekend voorbehoedmiddel is tegen bronchitis en keelziekten Hij houdt gezicht en hals warm en
beschermt de dragers tegen het vatten

van koude.

VAN GEMEENTEWEGE GEMESTE
VARKENS

De geheele Engelsche pers steekft
de loftrompet over het economisch beheer van de kleine gemeente Tottenham. Toen vleesch en spek gerantsoeneerd werden, besloten de vroede vaderen tot het houden en mesten van gemeentevarkens. Ze lieten aan elk gezin
een zinken emmer verstrekken, uitsluitend om daarin afval van groenten en
aardappelen en verder alle etensresten
te verzamelen. Dagelijks worden de emmers geledigd. In een tijdruimte van
drie maanden werd een hoeveelheid van
30.000 K.g. verzameld. Hiermede worden
gemest,
doorloopend veertig varkens
waarvan op geregelde tijden de vetste
geslacht en tegen goedkoope prijzen verkocht worden.

MANNEQUINS GEVRAAGD!
De Londensche dames-modesalons
in groote verlegenheid geraakt: er
is daar namelijk een nijpend gebrek
aan mannequins. De knappe jongedames, die de nieuwste modescheppingen
met zooveel sierlijkheid aan de kooplustige dames konden vertoonen, hebben zich voor het overgroote gedeelte
aangeboden bij de verschillende oorlogsdiensten, waarin thans door vrouwelijke krachten wordt voorzien.

><<
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SLAGVELDEN ALS SCHATKAMERS
$: In de gebieden van de Somme, in
Noord-Frankrijk, is men nog altijd aan
het graven naar oud oorlogsmateriaal.
In twaalf jaar tij ds heeft men 307.000
granaten gevonden, d.i. voor een waarde aan metaal van 90 millioen francs.
In verband met het enorme verbruik
van metaal in den huidigen oorlog
wordt het graven met verdubbelden
ijver voortgezet. De opsporingskosten
worden ruimschoots gedekt.
VLIEGENDE POLITIE
Te Liverpool (Eng.) hebben de
meeste agenten een luchtvaartbrevet
moeten behalen. Om beurten stijgen zij
iederen avond op en cirkelen eenigen
tijd boven de stad, om uit de lucht te
zien, of de inwoners van Liverpool wel
aan alle luchtbeschermingsmaatregelen
hebben voldaan.

LIMBURGER KOERIER VAN DINSDAG

OPLEIDING VAN FRANSCHE
OORLOGSVLIEGERS
Hoe men piloot kan worden, zonder den
vasten

(Van een VJ'.B.-correspondent.)
Parijs. Maart 1940.

Men heeft er iets op gevonden, om

Wegers als het ware aan den 100Penden band op te leiden, zonder
Bevaar voor hun leven en 'n veel
minder tijd, dan vroeger mogelijk
Was.
e onderofficier spreekt in de microdie voor hem op tafei staat: Op»"°A
njgen in steile linksche bocht."
DaarVg WerPt hij een blik door het venster
tuj 2^n cabine en slaat het kleine vlieg.'& gade dat gehoorzaam het bevel
"Nog wat hooger Goed. Nu
Hph?.ert
«ting Noordoost... Dalen tot op een
van 300 meter; vervolgens lan-

fn?

. e-

van net minlatuurvüegtei.'23ecablne geopend
wordt
en een jonge man
"Kit er uit. Hij daalt drie trapjes af
11
staat dan
in een ruime hal!
n tweede piloot-in-opleiding neemt
Zün
Jn Plaats in. d.w.z. hij klimt in het
6 vue 2tuig- dat ongeveer anderhalVen1
meter boven den grond op een
gj/
senaardig onderstel is gemonteerd Hij
ton Zlch op z"n Plaats- doet de koptele31 en staat nu in verbinding met
(ien^
j*1 instructeur en diens microfoon. De
Vn] We les neemt een aanvang. Opnieuw
n e*n de niicrofoon gesproken bevp]
flplfn
elkaar op, die nauwkeurig woropgevolgd. Het kleine
vliegtuig
onbeweeglijk op zijn
onderstel
alleen de voorgeschreven bewegj°-ah;
en,
als het maken van bochten, opjj;§
S
spiraalbewegingen en
duikull,
vhi
voert het in werkelijkheid uit.
deze wijze worden de aanstaande
jj^ten in de geheimen der vilegkunst
irpwijd door middel van een vernuftoestel, den .Linktrainer". Dit uit
J^erika afkomstige toestel bestaat uit
sterk verkleind model van een
V
dat in verkleinde afmetingen
J^Stuig,
e
h ? hauwkeurige nabootsing Vormt van
werkelijke vliegtuig. Niets ' ont
aan" hoogtemeter, instrumen
tenh der snelheidsmeter,
bochtenmeter
kom Pas ' thermometer, oliedrukmeter
fartt en
' valscherm. Dit kleine model ü
ije?onteerd op een draaischijf, welk:
uitvoeren van bewegingen In ah
H„lntmgen,
omhoog omlaag en op zijd^
Het toestel
werkt electrisch
Stj|aat.gen
snelheid, dit natuurlijk nie'
worden uitgevoerd door he
)w ,*" kan de instructeur aflezen var
instrumentenbord In zijn cabinp
"s^* Seeft hij ook, zooals gezegd de

—

b^
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b^

?ern°
i

W>
toii^eh

noodige bevelen welke de leerling dooi

middel van de radio opvangt. Buitendien worden de door het toestel werkelijk uitgevoerde bewegingen, zooals de
bochten even goed als de niet uiterlijk
zichtbare bewegingen, zooals de be
naaide snelheden opgeteekend op eer
grafische tabel. Dit geschiedt tijdens de
vlucht" op automatische wijze Aan
de hand van deze grafiek wordt de leerling-vlieger dan later op de begane
fouten gewe^p^

Zonder aus aen vasten bodem te verlaten leeren de jonge aanstaande piloten het Instrumentenbord bedienen
en den stuurknuppel nanteeren Eerst
wanneer zij voldoende bewijzen van bekwaamheid hebben afgelegd gaan zij
over naar het vliegveld waar hun een
leertoestel wordt toevertrouwd, achter
welks stuur zij bij goed weer en helder
zicht enkele proefvluchten uitvoeren
Daarna volgt een nieuwe onderrichtsmethode met den Link. want nu eerst
begint het moeilijkste deel van hun op
leiding: het vliegen bij slecht weer en
tegenwind, vliegen bij
nacht en bij
mist. Ook deze manoeuvres kunnen worden uitgevoerd met den Link.
Door
midden van buitengewoon krachtige
ventilatoren wordt een sterke wind
druk te weeg gebracht, zoodat de jonge
piloot met vaste hand den stuurknup
pel moet hanteeren, wil hij niet worden
omvergeworpen. Of de uitkijkvenstert
voor zijn plaats worden afgesloten:
vlucht bij slecht zicht en tegenwind. Hij
kan zich uitsluitend oriënteeren dooi
middel van de radio. Of hij lfert het
vliegen bij nacht: Heel diep onder hem
schieten de schijnwerpers hun stralen
bundels en flitsen lichtsignalen op,
waarmede hij rekening heeft te houden.
Ook moet hij trachten de lichtbaan te
ontwijken: vlucht boven vüandeliik gebied.
Het Kleine toestei wringt zien om zoo
te zeggen in allerlei bochten. Het draait
om zijn as. iaat zich in zuivere spiralen
omlaag glijden, schiet steil
omhoog,
en de stift teekent ep
laat zich vallen
de grafische tabel nauwkeurig al ziin
bewegingen aan.
Zoowel de instructeurs ais de leerlingen zijn vol lof over dit toestel, dat
het mogelijk maakt, als het ware piloten aan den loopenden band af te leveren, in groot aantal en onder het voortdurend wakend oog van den instructeur
Zelfs de oude rotten schamen zich niet
af en toe in den Link plaats te nemen
om zich te oefenen }n r 1" nieuwst?
knepen in het vak.

—

MIDDEN- EN NOORD-LIMBURG

°

duo Verheijen-Vergoossen, St. Joost 45 p.
met „Nol Reubzaot"; 3e prijs duo Kuikens-Wijnen, Pey-Echt, 43V2 P- met „A
en Z" (na loting); 4e prijs duo Jan en
Liza Verkooyen, St. Joost 43 V 2 p. met
„Wedergevonden"; 5e prijs duo BeunenPelsers, St. Joost 33 p. met „Geluk en
Druk".
Publieksprijs: duo Tholen-Cremers, St.
Joost. Grimeursprijs: Mej. Liza Verkooyen, St. Joost, die tevens een bouquet
bloemen kreeg.

het^ct
W^t-

Weert.

Roermond.
WIJSVINGER AFGESLAGEN
t2*h Zaterdagmiddag het zevenjarig
van den arbeider W. in het ge°o 1bezig was met hout hakken.
tyjl "ij het ongeluk zich met de hakte slaan en
kel °&2o zijn linker wijsvinger
erS dat de vinger geheel was
stw.?ehakt en nog alleen met een
rjj Je van de huid vast zat.
i S men met den jongen naar
Laurentius Ziekenhuis te Roerhee j? gegaan, waar men den vinger nog
kunnen vast hechten.

Si

%.

ROERMONDS MANNENKOOR JUBILEERT

de Kon. Zangvereeni«1% oerbestaat
mond's Mannenkoor" zestig
Sevjp v°orwaar een gebeuren, dat past
ljjj*J te worden. Immers, in al die
iti 6( j^ heeft ons koor in belangrijke mate
van
*en pgewerkt aan de ontwikkeling
6eH v^uur, die in ons Limburg van zulk
ee 1,. ?teekenis geworden is. En welk
°°hheid en vreugde schonk Roer*ar, ,s Mannenkoor in dien tijd niet
]aar

kar

'^

g arvelen!

lïar

ZESTIG JAREN

HUWELIJKSTROUW.

Maandag was het zestig jaar geleden,
dat het echtpaar Bouwels—de Graeff in
het huwelijk trad. Voor eenige weken
heeft de overigens zeer krasse vrouw
zooBouwels een beenbreuk opgeloopen,
feestviering
grootsche
van
een
ef
dat

niets komen kon. Bovendien; het eenvoudige, alom geachte echtpaar had
reeds vroeger te kennen gegeven het
mooie feit maar liefst in intiemen
kring te willen herdenken. Zoo is dan
ook gebeurd. In de St. Martinuskerk
werd de dag begonnen met een H. Mis
van Dankzegging.
De buurtschap Langstraat had de attentie, ofschoon ook zij den wensch der
jubilarissen wel moest eerbiedigen, de
vaderlandsche driekleur te doen spreken
van de achting voor het diamanten
paar. Daarnaast offreerde zij een keurige bloemenmand en bracht het bestuur
het officieele „Buurtschapsbezoek". Ook
van vele andere zijden waren er felicitaties en bloemen, terwijl in den intiemen familiekring vader en moeder Bouwels niet minder in de bloemetjes gezet

°m beleeft Roermond een jubelhet jubileum van het
6 October zullen de feesteiu? koor. Op
beginnen. Voor dien dag en
tte
arop
dagen is een prachvolgende
\
van concerontworpen
\ -1 uitstekende solisten,
volkscon> n en bals
7 April a.s. geeft Roermond's
nenkoor
in het St. Christoffelhuis
V a&onnementsconcert. Uitgevoerd
van Chopin, Tartini,
&tnt „ werken
Brandts-Buys en
Ravel;
taëns.pioem.
Als solisten treden op Theo
%*
W-^ool)
en Theo v. d. Pas (piano). werden.
anS acht uur.
Vader Bouwels is jarenlang als arbeider in gemeentelijken dienst geweest en
het spreekt vanzelf, dat ook van die
zijde het feit niet onopgemerkt kon blij-

eige;

vanwege

d^den

«en

Echt.

BENOEMING.
ter
♦ " Drenth, derde ambtenaar
B.
alhier,
is
door
bp«
e~secretarie
7-e ?emd tot tweeden ambtenaar, en
in
Vao
mature Beckers.

ven.

Ofschoon moeder Bouwels nog

hersteld is

van de beenbreuk

hoogen leeftijd wordt

—

—

niet

op dien

zooiets dubbel
heeft zij den mooien
dag overigens kerngezond in den familiekring mogen meevieren, terwijl vader
Bouwels dezen dag menigen jongere de
DUETTEN-WEDSTRIJD.
loef afstak; een kerngezonde man, die
al K rekel op Schilberg is het zijn gansche leven in de buitenlucht
h n Uit,avond groot feest geweest. Voor heeft doorgebracht en voor geen kleinerkocht huis hebben-vijf Echter- tje vervaard is.
strijd geleverd om
at
e!en sportieven
Duidelijk
eeris hier weer
rt
tijpB°leken, dat ook in moeilijke
niet in den hoek is
li-^wd 0olykheid
hebben op kostea£e wii 6e deelnemers
de talrijke aanwezigen geRt üsePM
Benoeming inspecteur van politie.
en dat er heel wat prijzen naar
U Jo
gegaan,
was te verwachNaar we vernemen is tot inspecW 1 cW„^ n
die de laatste jaren de
van politie alhier benoemd
teur
'6A iub aldaar in actie hebben ge- (vacature
G. Efesens), dhr. H. A.
Wieriks,
inspecteur
van politie te
S.
st. Joseph had dezen
en voorzitter Metse- Rotterdam.
vi^ers; lreaniseerd
leeft in zi Jn welkomstwoord
tl
Deze benoeming gaat in op 15
w
t ! °orden gericht tot de deelApril
a.s.
hnc- Stopit de jury, bestaande uit dhrn.
Af 3Echi, H. Ras, Budel en wetuyters van Susteren en tot VLIEGTUIGEN TREKKEN STREPEN
W'
va
Niettegenstaande het Maandag de le
Neer
< die op verdiensteUjke
eti ede ri
was en men op dien datum zijn
April
begeleidde
etten
de piano
°r een °P
intieme medemenschen voor het
kreeg.
meest
bloemstuk
mooi
h3it eri
lapje poogt te houden, lieten velen zich
Vben dv,rn- band van den wedstrijd
soi feter<T
Graad Rieters van Pey en toch in den zwoelen morgen omstreeks
s te van Sittard, enkele komische tien uur verleiden hun blikken hemelgegeven, die geweldig waarts te richten, waar een onzichtbare
is in alle opzichten een vlieger lange witte strepen trok tegen
«ch, aSde »
geworden, waarop de het lente-blauw van den hemel. Er was
H teHÏ avond
allen> die ten tooneele ver- geen twijfel aan mogelijk, dat de vlie'«et voldoening kunnen terug- ger zich „veilig" boven Duitsch gebied
bevond. Hij was echter zóó hoog, dat
we zelfs nog geen motorgeronk hoorden
.duo Tholen-Cremers, St. en dat we slechts met grond konden
501/4v
P- met „De Dansles"; 2e prijs vermoeden, dat een vliegtuig de oorzaak

zwaar gevoeld

«otida£

hoL
SM?
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o^
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Voha !phutterij
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Ja^rs
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APRIL

T940

was van deze vreemde schrijverij.
Des middags herhaalde zich het spelletje. Ongeveer op dezelfde plaats en
dezelfde hoogte schreef de vlieger een
groot lusvormig teeken, dat geruimen
Sinaasappelen voor Finland.
tijd aan den hemel bleef staan. Ook
thans zag men wel de streep grooter
JERUZALEM, 2 April (Havas) Arabische en
worden, doch zelfs het „blinkende Joodsche kweekers hebben het Finsche Roode
straaltje" ontbrak.
Kruis 1.300 kisten sinaasappelen aangeboden.

LAATSTE NIEUWS DUITSCHLAND'S

BEGRAFENIS J. W. H. BERDEN.
Een groot Venlonaar.

grond te verlaten

2

OORLOGSPLAN

Alles wordt er op gezet, om Engeland
op de knieën te dwingen

Overstroomingen in Amerika.

Met leedwezen zal men in Limburg het
overlijden hebben vernomen van den
die
heer J. W. H. Berden. oud-Venlonaax, bijvan
ouderdom
te Amsterdam in den
na 80 jaar is overleden
De Heer Berden stamde uit een rasecht Limburgsen geslacht en de kunstzinnige en energieke kwaliteiten, zooals
men die veel bij Limburgers aarttreit,
waren bij hem in sterke mate ontwikkeld.
Na de H. B. S. te Venlo bezocht te heupen, kwam hij terecht op het Bouwkundig Bureau van de departementen, afdeeling Onderwijs in den Haag. Van het resvan rijksgebouwen
taureeren en bouwen
dieper
inzicht in de
een
hij
kwam
tot
architectuur. Zijn liefde voor de ouae
den
kunst bracht hem in aanraking met van
„ouden Ouypers" den bouwmeester
het Rijks Museum te Amsterdam.
Hij werkte hard en hij werkte veel en
toen jhr. Victor de Stuers hem indertijd
eens op zijn atelier bezocht ter bespreking van restauratie van oude gebouwen
viel. het oog van de Stuerjs op een serie
teekeningen van 't oude Muiderslot, welke op zijn atelier aan den wand hing.
De verbazing was groot. Het oude Muiderslot was in verval. Restauratie was
dringend nc-Hg, maar de man die deze
restauratie moest ondernemen was nog
niet gevonden.
,
Verbazing van de Stuers. „Hoe kom jij
aan die teekeningen"! „Gemaakt uit liefhebberij", was het antwoord, en zooals ik
mij gedacht heb, dat het Muiderslot moet

—

Tientallen slachtoffers.
Twaalfduizend
menschen moeten hun woning
verlaten.

(V .P.8.-correspondentie.)

BERLIJN, Maart 1940.

NEW VORK, 2 April (Havas) Tengevolge
van de door het smelten van de sneeuw en de
regens in de staten New Vork, Pennsylvania
en Caiifornië veroorzaakte overstroomingen,
zijn tientallen personen om het leven gekomen. De schade wordt op verscheidene millioe
nen Dollars geschattf Het Oostelijk deel van
Pennsylvania is het ergst getroffen. Men
raamt, dat 12.000 personen in dit gebied hun
woningen hebben moeten verlaten.

De Duitschers maken er zich geen illusie over, dat, nu het voorjaar is aangebroken, zware maanden van beproeving vóór hen liggen. In bemiddelingspogingen ziet men geen heil meer. De
eenige wensch. dien men koestert, is
deze. dat de oorlog zal eindigen met een
overwinning, welke Duitschland voor
den duur van eenige geslachten zal beveiligen tegen een revanche-veldtocht
van Britsch-Fransche zijde
Het doel, dat men zich gesteld heeft
is niet gering, wijl het de algeheele vernietiging van het Britsche wereldrijk en
tevens een flinke besnoeiing van Frankrijk beoogt. Dat zulks niet zonder het
brengen van de allerzwaarste offers te
bereiken zal zijn. ziet men zeer goed in
Toch gelooft men niet. dat men daarmede al te veel hooi op de vork neemt
In de leidende kringen heerscht de meening, dat nog in geen enkelen oorlog dé
kansen op een Duitsche overwinninp
zoo groot waren als in deze. De Russisch-Finsche vrede stelt Duitschland in
staat zijn handel met de Scandinavisch*
landen od den ouden voet voort te zetten en den invoer van Zweedsch ijzer
erts naar Duitschland te hervatten.
Daarnaast meent men den waarborp
te bezitten, dat de Staten van ZuidOost-Europa krampachtig aan hun neutraliteit vasthouden, ook al maakt men
zich over de stemming in deze landen
tegenover het Derde Rijk geen Illusies
En wat het Nabije Oosten betreft en generaal Weygand's daar saamgetrokken
leger, houdt men zich overtuigd, dat na
de ervaringen in Finland geen andere
Staat zich aan een conflict zal wagen
met het enorme Russische rijk. dat op
het oogenblik met ziin welhaast onuitputtelijke reserves slechts een smal Zuidelijk front te beveiligen heeft. Niei
mindei optimistisch is men ten aan
zien van de zuiver militaire zijde var
den oorlog: wijl men in het Noorden
Oosten en Zuiden door bondgenooter
en neutrale Staten omgeven is. heef'
men de handen tegen het Westen ge
heel vrij.

zwakte in, een verzwakking naar het
lichaam, niet naar den geest. Het H. Oliesel werd hem toegediend bij volle bewustzijn. Hij zelf bad mede, tot hij onder
de gebeden der Stervenden het hoofd
ter zijde keerde om voor eeuwig in te slapen.
Maandagmorgen heeft de begrafenis
van. dezen begaafden Venlonaar plaats
gevonden.

Na de plechtige uitvaartdiensten in de
(Het Duifie) te Amsterdam had de begrafenis
Plaats op het kerkhof Buitenveldert.
Doch merkwaardig, deze man met zijn
blijde ziel, kreeg geen Requiem-mis
want wegens het Paaschfeest was de
feestdag van Maria Boodschap verschoven naar 1 April! De kerkelijke gewaden
waren wit! Wit!
zijn".
Hij hield niet van zwart, daarvoor was
De teekeningen waren goed, zij waren zijn hart altijd te blijmoedig.
af, zij hadden niet beter kunnen zijn.
Zijn ziel ruste in vrede. En zijn nage„Maar dan ben jij de man, die wij heb- dachtenis zal in eere worden gehouden
als van een der groote mannen uit Limben moeten", riep de Stuers uit
De restauratie van het Muiderslot werd burg.
aan den heer Berden opgedragen. Toen
was de weg gebaand. De heer Berden
heeft niet alleen ook de ruine van BreVenray.
derode onder zijn toezicht gehad, maar
geroepen
van alle kanten werd hij er brj
wanneer er een kasteel moest worden geDIEFSTAL
restaureerd. Hij werkte mee aan de herIn
nacht
van Vrijdag op Zaterden
Middelburg,
der
abdij
van
stelling der
dag
ingebroken bij den winkelier
werd
oude Groningsche Universiteit, der Sta- v d. H. te Merselo en werden een partenzalen te Assen, Zwolle en den Bosch. tij sigaretten, sigaren, chocolade en
Hij restaureerde en bracht in den ouden eenig geld ontvreemd. In verband met
toestand weer het kasteel der graven van het poiitie-onderzoek kon hiervan niet
Rechteren te Dalfsen, het kasteel bij eerder melding gemaakt worden. De geEindhoven, te Deurne, Nederhorst den meente-politie heeft intusschen de twee
Bei-g. Nederhemert, te Ommen, Doorn en daders gearresteerd en het ontvreemde
nog vele anderen.
teruggevonden. De daders H. en V. van
Hij maakte van al deze restauraties hier zijn op transport
gesteld naar
een diepe studie, van daar dat hij in Roermond.
1899 benoemd werd tot directeur van de
PROCESSIE NAAR DE SMAKT,
Rijksschool voor Kunstnijverheid te AmVAN SITTARD
sterdam, welke positie een veelzijdig ontA.s. Zondag zal de bedevaart van Sitwikkeld man eischte.
Van de kunstgeschiedenis had hij veel tard naar de Smakt komen.
werk gemaakt en vandaar dat zijn lessen
in de kunstgeschiedenis beroemd zijn
geworden. Het beschilderen en bakken
Tegelen.
van porcelein was zijn hobby. Hij beoefende zelf de techniek om de toepassing te kunnen aanduiden. En zoo zijn te WINTERCONCERT KON. HARMONIE
zijnen huize nog proeven aanwezig van
„ST. CECILIA”
porceleinen borden, schalen en figuren,
Het'tweede winterconcert van de kon.
door hem vervaardigd naar oude procé- harmonie „St. Cecilia", Zondagavond in
gegeven, waaraan
rté's. niet te onderscheiden van antiek! Paviljoen Modern
Hij maakte perkamenten volgens de ou- medewerking verleende het mannende techniek. Kunsthandelaren, die hem en a capellakoor „Zangiust", is, wat de
uitstekend
bezochten, boden hem prijzen in de ver- uitvoering zelve betreft,
prestaties van
onderstelling dat zij echt antiek en mooi geslaagd. De muzikale
antiek voor zich hadden. Maar nóóit beide vereenigingen stonden op hoog
gewend
heeft hij één stuk willen verkoopen, waar peil, zooals we trouwens wel
van hij wist, dat het niet echt.was, om- zijn. Jammer was het echter, dat de
belangstelling voor dezen muzikalen
dat hij het zelf gemaakt had.
te wenschen overliet.
Gaafheid en oprechtheid was een ka- avondpresident
De
van de kon. harmonie
raktertrek van hem. Hij diende de kunst
„St.
mr.
Cecilia",
Q. Laumans, dankte
gewin.
kunst,
om de
maar niet om het
Zangiust
voor
de
zeer gewaardeerde
Hij vond het leven zoo schoon, het leven, zooals de Schepper het ons gege- medewerking en sprak de hoop uit, dat
het Tegelsche publiek in de toekomst
ven heeft. Het kon niet anders of zijn zn
steun zou blijven geven
gevoel
sterk
tot schoonheid moest het aan moreelen
de plaatselijke muziek- en zangleven als het schoonste der schepping be- vereenigingen.
wonderen en liefhebben.
Zijn genieting van het leven was het
zuivere, heerlijke genieten, niet het naBudel.
jaeren van het, profane.
Zondagavond gaf
de arme kerken.
Deze rijke man, rijk naar den geest is hetVoor
Dorplein in de zaal
tooneelensemble
uit
in geestelijken rijkdom gestorven. Drie van het parochiehuis te Budel (Dorp) de opweken heeft hij ziek gelegen in het Ma- voering van Gheon's drama: De drievoudige
ria-Paviljoen te Amsterdam.
wijsheid van Vader Wang". De spelers verDe Schepper heeft zijn dienaar be- tolkten hun rollen naar behooren, zoodat de
loond. Lichamelijk heeft hij niet geleden. tooneelclub haar gunstige reputatie handAan de bespiegeling van het schoone haafde. De geheele opbrengst komt ten goede
kerken in ons bisdom. Welke
heeft hij zich tot zijn laatste oogenblik- aan de armevolgt
deze mooie daad en stelt
ken kunnen geven, zonder daarin ge- vereeniging
zich eens één keer in dienst van de liefdalichamelijk
door
leed.
stoord te worden'
Donderdag morgen trad een plotselinge digheid.

kerk van den H. Willibrordus
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Aviatrice
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Staten.

NEDERLAAGWEDSTRIJDEN
D. V. REMIES.

Bovengenoemde wedstrijden werden voortgezet met de ontmoeting tusschen D. V. Remies en D. V. St. Pieter.
Er werd aan 8 borden gespeeld. De voorloopige uitslag is 9—7 in het voordeel van
Remies. Gedurende de Paaschdagen werden
twee achterstallige partyen gespeeld, die

beide door Remies werden verloren. Het
niet opkomen van Hassink kostte zijn ver-

—

.

NEW VORK, 1 April (Havas).
Op ve
plaatsen in de Vereenigde Staten, vooral in
Penssylvanië en New-Jersey,
hebben het
stijgen der temperatuur en de zware regenval tot ernstige overstroomingen geleid. In
beide genoemde staten hebben duizenden
personen hun woningen moeten verlaten en
een toevlucht in de groote steden moeten
zoeken. Zij worden door het Roode Kruis

eeniging twee punten, terwijl de andere twee geholpen.

TE KOOP OUDERE

10 ROL NAAR KEUZE
AAN lEDER, DIE TOT 20 APRIL A.S. VOOR GLD. 10— IN ONZE
MAGAZIJNEN HEEFT GEKOCHT.

de oude zon

MAASTRICHT

GEVRAAGDener

a.s. of eerder, voor de herenmode-afdeling

speciaalzaak

alsmede

ENIGE

door de nederlaag van Kreté tegen J. Vaesgingen. Hierdoor heeft D. V.
St. Pieter de mooiste kansen op de eerste
plaats gekregen. Het is thans de beurt aan
D. V. 't Raodhoes, doch de datum van dezen
wedstrijd is nog niet vastgesteld.
Hier volgt de volledige uitslag van de

UIT VORIGE EDITIES
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LEERMEISJES

woonachtig te HEERLEN of DIRECTE OMGEVING. Eigenhandig geschreven brieven met opgave van leeftijd, referentiën, enz., aan het Bijkantoor
Limburger Koerier te Heerlen onder no. 9101.

ETALAGE*FIGUREN
(DAMES, HEEREN EN KINDEREN)

AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN

Fa. A. SCHUNCK
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SPORTCOSTUUMS
KAMGARENCOSTUUMS
TWEED- EN GABARDINEJASSEN

I SPECIAAL MAATCOSTUUMS I
HOEDEN
PETTEN
KINDERBARETTEN
OVERHEMDEN
DASSEN
PYAMA'S

I

I ENIGE FLINKE VERKOOPSTERS I
I

onderhevig.

„

EEN KAMER BEHANG CADEAU!!

tegen 1 Mei

veel sterker on den aanvoer
uit overzeesche gebieden is aangewezen
dan Duitschland. dat veel van wat het
voor het voeren van den oorlog en het
onderhoud van zijne bevolking noodig
heeft, over landwegen kan laten komen.
Alleen reeds de Engelsche vredesbehoefte aan ijzer moest voor de helft door Invoer uit overzeesche landen gedekt worden. Zoodat op het oogenblik tegenover
verminderde transportgelegenheid een
arooter behoefte aan goederen bestaat.
Dat de Duitschers met de intrede van
het gunstiger jaargetijde er alles op zulen zetten om de situatie to dit opzicht
voor Engeland zooveel mogelijk te verscherpen, is dan ook aan geen twijfel
Engeland

„

eriaat de. v&xg vau tUtr tttdkyfooéüi deMtt isd
toappefien -&ffi würerieemt iv de daq&xdpeM f

Venlo.

Nu moge 't waar zijn, dat Duitschland
't niet kan wagen zijn handelschepen
op de oceanen te sturen, terwijl de Britsche handelsvlag to alle hoeken der wereld wappert, daartegenover staat, dat

„
„

BUITENGEWONE ATTRACTIE!!

BUTEIJN
1ffl'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

boeken.

OM DEN V.I.O.S. BEKER.
ontmoeting:
De 5e ronde voor den V.1.0.5. beker had
D. V. Remies—D, V. St. Pieter
een zeer spannend verloop. G. Siegelaar, die Bord 1 C. v. Wissem—H. Loyens
2—o
de leiding heeft, wist ook te winnen van
2 P. J. de Leeuw—J. Schreurs o—2
J. Colier. P. Esfeld had heel wat moeite met
3 A. Hassink—H. Vaessen
o—2
Benneker, doch bleef ten slotte toch overo—2
„ 4 P. Mordang—J. Bremers
winnaar. J. v. Duurling herstelde zich van
o—2
„
5 Th. Kreté—Jos. Vaessen
zijn
twee achtereenvolgende nederlagen,
2—o
„ 6 H. Janssens—F. Beijer
door van W. Notten te winnen. L. Colier en
2—o
7 W. Godding—Jan Vaessen
H. v. Hooren speelden een partij vol slagzet„ 8, H. Engelberts Sr.—A. Vaessen 2—o
ten, die aan eerstgenoemde de zege bracht.
I—l
„9 L. Panis—M. Offermans
Jac. Colier moest genoegen nemen met
10 F. Terlinger—Th. Leenders
o—2
remise tegen N. Olivier. De partij tusschen
Verhoeven en Goessens eindigde na moei9—ll
zamen strijd in het voordeel van eerstgenoemde.
De stand is thans:
G. Siegelaar
5 4 1 0 9
J. Colier
5 3 0 2 6
J. v. Duurling
5
3 0 2
en vier kinderen
P. Esfeld
5 2
1 2 5
L. Verhooren
5
2 1 2 5
omgekomen.
4
W. Notten
2 0 2 4
N. Olivier
1
2
5
2 4
SEATTLE (Washington)
W. Benneker
4
1 2 3
1 April
1
(A. N. P.)
H. v. Duurling
.3 1 1 1 3
Miss Cora Sterling, een be4
1 2
H. v. Hooren
1
3
kende ariatrice, en vier kinderen, die zij
Jac. Colier
3
0.2
1 2
op een pleziertochtje had meegenomen,
J. Goessens
4 0 0 4 0
zijn Zondagmiddag omgekomen,
toen
De 6e ronde wordt Woensdag 3 April gehaar particuliere toestel nabij vliegveld
speeld en bevat de navolgende partijen:
King-County brandend neerstortte.
J. Goessens—H. v. Hooren; P. Esfeld—L. Colier; H. v. Duurling—W. Benneker; v. Olivier—J. v. Duurling; J. Colier—Jac. Colier ;
Overstroomingen in de Vereenigde
L. Verhoeven—G. Siegelaar.

|ll l l l l l l l l!l l l !l l l l l l l l l il l l l M

I

——

sen verloren

(Vervoig.)

DAMMEN

Hoe men van dit voordeel in de toete
Komst gebruik zal maken, is nog niet
neggen. In ieder geval echter schijnt
men de plannen tot een groot offensief
te land
zoo deze al bestaan mogen
voorloopig ter zijde te hebhebben
ben gelegd. Met des te meer aandacht
volgt men daarentegen den oorlog in de
lucht en ter zee Meri meent, dat deze
totnogtoe niet slechts in het voordeel
van Duitschland is verloopen, maar dat
het zelfs niet uitgesloten is, dat men op
dit gebied een beslissing kan afdwingen.
Men weet, dat Engeland dezen oorlog
is ingegaan met een half millioen ton
minder scheepsruimte, dan waarover
het in den wereldoorlog beschikte, en
dat de onder Britsche vlag varende wereldtonnage zelfs met 1,7 millioen ton
terüggeloopen is. In denzelfden tijd echter is de Britsche bevolking met 3Vb millioen zielen aangegroeid, en bovendien
is sinds 1914 de behoefte aan olie enorm
gestegen Ongeveer de helft der Britsche
handelsschepen wordt op het oogenblik
met olie gestookt. Bovendien acht men
het een groot voordeel, dat de koopvaardij sche oen
sinds den wereldoorlog
gemiddeld twee maal grooter zijn geworden zoodat de Duitsche vliegtuigen
en duikbooten veel loonender successen

§

SOKKEN
BOORDEN
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MILITAIRE BENODIGDHEDEN.
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GEBOREN:

DOROTHEA CONSTANTIA
MARIA
dochter van:

LIMBURGER KOERIER VAN DINSDAG

.

P. Mesker en
D. C. Mesker-Küller.
UTRECHT, 31 Maart 1940
v. Hogendorpstraat 19 A.
9095
7

Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in
den ouderdom van 86 jaar, onze innig geliefde
Broeder, Behuwdbroeder en Oom

Jérome VERMIN

Geven met vreugde kennis van
de geboorte van een zoon die bij
het H. Doopsel de namen zal
ontvangen van

Lïd der Katholieke Heerenvereeniging,
Lid der Sacraments-Eerewacht,
Weduwnaar van

PHILOMINA SENDEN.

JAN LEO MARIE
J. H. L. Reinartz
M. Reinartz-Contzen
Eygelshoven.
1500
St. Jozefhospitaal Kerkrade,
31 Maart 1940.

MAASTRICHT, 1 April 1940.

I

GETROUWD:

EMILE KERBUSCH
en

CORRY TROQUAY

die hartelijk danken voor de
vele blijken van belangstelling
vóór en bij hun huwelijk
ondervonden.
GELEEN, 2 April 1940.

I

I

Namens de Familie ;
Louis VERMTN.
Wij bevelen zijne ziel in Uwe godvruchtige
gebeden aan.
De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben.
op Donderdag 4 April, om 10.30 uur, in de Basiliek
van Onze Lieve Vrouw, waarna de begrafenis op
de R.K. Begraafplaats, Tongerscheweg, Maastricht.
Bijeenkomst ten sterfhuize Prins Hessen Casselstraat 6, om 10.15 uur.
De H. Rozenkrans zal gebeden worden in de
Basiliek van Onze Lieve Vrouw op Woensdag 3 April
des avonds om 7.30 uur.

en

Jeanne Snackers
Jonkheer en Mevrouw
VERHEIJEN-SNACKERS
zeggen, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank
voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun
huwelijk ondervonden.
9023
SCHINNEN,-2 April 1940.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in
Huize Mariënwaard, Limmel-Maastricht, tijdig voorzien van de laatste H. H. Sacramenten, in den
ouderdom van 67 jaren, onze dierbare heerneef
DE ZEER EERW. HEER

GETROUWD:

HUBERTUS, JOHANNES, PETRUS

HARRY COLARIS
en

SCHRIJNEMAKERS

FRIEDA VAN NISPEN
WEERT, 2 April 1940.
Toekomstig adres:
Wal 1
Sittard. 9085

-

+

Heden overleed tot onze
diepste droefheid, zacht en

I

Emeritus Pastoor van Amstenrade,
Wij bevelen zijne ziel in Uwe gebeden aan.
Namens de familie :
H. DUYSENS,
Rustend Pastoor, Doenrade.
MARIëNWAARD, 29 Maart 1940.
De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben Dinsdag 2 April, om 10 uur,
in de Parochiekerk van St. Gertrudis te Amstenrade.
Bijeenkomst Hommert-Amstenrade om 9y2 uur.
Dinsdag 2 April, om 7/2 uur plechtige dienst
8927
in Huize Mariënwaard.
Eenige kennisgeving voor Amstenrade.

I

"
l

wij
hierbij
oprechten en
o.nzen
hartelijken dank.
D. M. FarbcrEhrenburg
Leni en verloofde
Francisca.
Maastricht, 2 April '40
Cannerweg 40.
'~°tuigen

■———■

■HMMHHHHHÉi
Voor Uw zeer gewaardeerde
van deelneming,
ondervonden Dij het overlijden en de begrafenis van
onzen onvergetelijken Echtgenoot, Vader, Grootvader,
Broeder, Oom en Neef,
DEN HEER
blijken

I
I
|
1
I

ANNA MARIA
TRIEBELS
geb. DEBETS
betuigen wij aan allen
onzen oprechten dank.
F. Triebels en familie. I
t f De plechtige zest wekendienst zal I
plaats hebben op Donderdag 4 April a.s., om 1
uur, in de Parochie- «
kerk van den H. Jozef 1
te Heerlerbaan.
607 jj

|

I
\

8714

van
onder-

W. SAES
FR. SAES-HOENEN
Djokjakarta, Kidoel 23

Beek (L.)
J. W. Hanssen-N'ijsten

Tot onze droefheid overleed heden to het
Klooster van O. L. Vrouw te Waubach, voorzien
van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den
ouderdom van 65 jaren, onze beminde Broeder,
Behuwdbroeder en Heeroom
DE ZEEREERWAARDE HEER

Th. Hanssen-Vullings
Brussel
Jos. Snellings-Hanssen
en kinderen

JOSEPH ANDREAS PETERS
Pastoor te Übach

Hoensbroek

WAUBACH; 1 April 1940.
De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben Donderdag 4 April, om
10 uur.
Bijeenkomst om 9 3/4 uur op de Pastorie.
GAARNE H.H. MISSEN.
GEEN BLOEMEN.

—

mi

m

Gebruik 3 z daags
van de beroemde

Hiermede vervullen wij den droeven plicht U in
kennis te stellen van het plotseling overlijden van
mijn geliefden man en der kinderen zorgzame vader,
grootvader en oom, in den ouderdom van 58 jaren,
DEN WELED. HEER

Kruiden
van

Jaeoba Maria Wortelboer

CORNELIUS HENRICUS

op water, wijn, cognac,
jenever of brandewijn,
't Is een goed medicijn.
U eet veel beter.
Bet eten smaakt beter.
Spösverteering werkt beter.
Uw maag werkt beter.
Dw ontlasting wordt beter.
Gal en lever werken beter.

HOPMANS

Uw bloedsomloop
wordt beter.
ü gevoelt lich prettiger.
Zestig cent per pakje.
Overal verkrijgbaar.
Jacob. M.rt. Wortelfemr.
Olim. Pnarm. Industrie.
Oudn-PakaU (Gron.).

VOOR GOEDE
ZADEN
men

steeds

MICHIELS'
ZADEN
OVERAL VERKRIJGBAAR
9018

,

I

|

in leven Adj. adm. bij het 37 Regt. Infie.
Kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente.
De diepbedroefde familie:
Maastricht:
Mevr. Wed. A. HOPMANS-KRIJNEN
O H. J. HOPMANS
Eindhoven:
A. HOPMANS-SCHOFFELEN en kind
J. P. A. HOPMANS
Maastricht:
M. L. HOPMANS-DASSEN
en kinderen
K. L. F. HOPMANS en verloofde
Familie HOPMANS
Familie KRIJNEN.
MAASTRICHT, 30 Maart 1940.
De teraardebestelling zal geschieden op Donderdag 4 April a.s., op de Algemeene Begraafplaats,
des namiddags om 2 uur van het sterfhuis Elisabeth
Strouvenlaan 23.
Avertisement

Dr. H. KOENEN
TOT VRIJDAG
AFWEZIG.

1000

** *

De curator in het faillissement van J. J. NIJSSEN, landbouwer, wonende te Schinnen, heeft
op heden ter Griffie der
Arrondissements- Rechtbank te Maastricht en
het Kantongerecht te
Sittard, de eenige uitdeelingslijst gedeponeerd
welke aldaar gedurende
tien dagen kosteloos ter
inzage ligt van belanghebbenden.
HEERLEN, 2 April 1940
Dautzenbergstr. 51.
Mr. E. W. J.
VAN BREUKELEN,
9091
curator.
Burgemeester en

|^

Wortelboer's

vraagt

over Worms.

Namens de Familie :
Gerard PETERS.

Ch. Bosch-Hanssen
en kinderen
Hoensbroek, 1 April 1940.
De plechtige lijkdienst
heeft plaats in de parochiekerk St. Jan te Hoensbroek
Woensdag 3 April 1940 om
9 uur.
Bijeenkomst ten
sterfhuize Nieuwstraat 74,
te 8 3/4 uur.
9054

ui in

huwelijk,
onzen hartelij-

(Ned.-Indië).

en kinderen
Hoensbroek
W. Driessen-Hanssen
en kind
3. B. Schweitz-Hanssen
en kinderen
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Pittig Babymanteltje, in
Shetland wol. Rugvoering.
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lint en veeren

:'j

Kinderhoed, ginokki

Meisjesboed, ginokki
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zijne ziel in
Uwe godvruchtige
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de vele blijken

Echtgenoot van
Anna Maria Katharina
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HANSSEN
Spaubeek,

geb. te

& DREESMANN
MAASTRICHT-HEERLEN
/r

VROOM
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H. Hart, te Caberg.
Beleefd verzocht deze te
10
willen bijwonen.

Voor de deelneming, betoond bij het overlijden
en de begrafenis van
onze geliefde moeder,
grootmoeder
behuwd-,
en tante

1940

APRIL

_$£""-? / '^y^^T

Charles Hubert Julien
Léon
COUNET
Echtgenoot

Voorbelangstelling
ons

HERMAN JOZEF

Wij

I

FaRBER

rechten dank.
Uit aller naam:
Wed. M. Counet-Schouten
Maastricht, Maart 1940.
f t De plechtige zeswet kendienst heeft plaats
Woensdag 3 April a.s., om
10 uur, in de kerk van het

Jhr. A. J. F. X. Verheijen

oom, DE HEER

Christianus Henricus

M. E. SCHOUTEN
betuigen wij U onzen op-

GETROUWD:

en

I

van

9

kalm, meermalen gesterkt
door de genademiddelen
der H. Kerk, in den ouderdom van 79 jaar, onze inniggeliefde onvergetelijke
echtgenoot, vader, behuwdvader, grootvader, broeder

Voor het door U betoonde medeleven gedurende
de ziekte en de oprechte
deelneming bij het overlijden van onzen geliefden man en vader
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Conima Zijden Babyjurkje,
«* leuke frissche pastelkleuren,
nieuwe schulpgarneering, voor
leeftijd 2-6 jaar,
, 495
alle maten ,
I

.
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Wethouders

van MAASTRICHT
roepen op sollicitanten naar
de betrekking van

TECHNISCH
AMBTENAAR

2e kl. (’ 1900—’ 2500.—) bij
de Gas- en Waterbedrijven.
Aanstelling met een proeftijd
van één jaar.
Vereischten: diploma M.T.S.
(werktuigbouwkunde) en gastechnicus (distributie), goed
kunnende teekenen en minstens 5 jaar' practijk in de
gas- en watertechniek.
Sollicitaties op zegel met
te
inlichtingen
uitvoerige
zenden aan den Burgemeester,
uiterlijk 15 April a.s.
Geen bezoek dan na op89,J2
roeping.

VAKSLIJPERIJ

voor scharen, messen, scheermessen. slagersgereedacha-Ppen
messen voor elke industrie,
8460
Grasmaaimachines.

Het Staalwarenhuis
HEERLEN
Saroleastraat S, Telefoon 4875.

Het priesterfeest van Pastoor Penders te Berg en Terblijt, op Zondag j.l. Zondag droeg de Pastoor een
H. Mis op. Bij het verlaten der pastorie bieden bruidjes een bloemenruiker aan.
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Limburger Koerier

N.V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJ

NEERLANDIA

MAASTRICHT

Verplichte

tellectueelen een

Arbeidsdienst als een onderdeel
van den Nationalen Dienst

kan en moet ook aan de

Weermacht ten goede
komen.

VAN ONZEN MILITAIREN

MEDEWERKER.
De

Nationale Dienst

—-

waarvoor in een vorig artikel een lans is
gebroken

—

zeer

invloed meer dan ooit strijdig is met 's lands belang. Willen partij-politici een antipaVoor hen die een toekomst ter zee of pistlschen veldtocht openen, dat zij er
goeden

hebben.

burger-dienst!

bij het vliegwezen zoeken, zouden wij dan mee wachten, tot zulks geen gevaar
eveneens een afzonderlijke regeling meer oplevert voor de eendrachtige genoodzakelijk achten, ten
einde hen slotenheid der Nederlandsche bevolking
reeds tijdens hun arbeidsdienst in de tegenover het buitenland. De Katholiegelegenheid te stellen zich voor deze ken zullen dan heusch niet nalaten hun
bijzondere en voor Nederland uiterst begoed recht en anderer misvatting van
langrijke beroepen voor te bereiden.
hun standpunt te betoogen.
Maar thans het vlammetje der tweeWij laten alles op het gebied van de dracht te willen aansteken onder de zointerne organisatie van den arbeidsdienst nen van hetzelfde vaderland, kan niet
buiten beschouwing, willen vnl. het mianders worden beschouwd dan als een
litaire belang in de tegenwoordige omon-nationaal gedoe. Waaraan we door
standigheden
het is te hopen, dat dit polemiseeren geen nieuw voedsel zullen
belang spoedig zoo klein mogelijk zal toevoeren.
ervan belichten.
worden
Nog op één aangelegenheid moge in
dit verband de aandacht worden geves-

—

—

moet meer omvatten dan de tigd.
AllerDe arbeidsplicht moet tevens de lichaeerst is een arbeidsdienst- melijke opvoeding van ons volk ten goede
Plicht noodzakelijk voor de jonge- komen. Gymnastiek geen tornen
lieden, voordat zij in militairen dienst lichte athletiek en zwemmen mogen niet
komen. Deze noodzakelijkheid is reeds worden vergeten. Denk aan de Pinnen !
herhaaldelijk bepleit. Een op „vrijwilligArbeidsdienst wordt in ruimen
heid" berustend stelsel is niet tot stand
kring
noodzakelijk geacht. In dezen
sekomen. Nederland kan niet langer
tijd
van oorlogsgevaar moet de in"achten en moet dus de wettelijke vervoering,
doch dan verplicht, niet
plichting Invoeren.
worden uitgesteld.
Arbeidsdienst
Deze arbeidsdienstplicht, welke de moook ten bate van de landsverdedireele, sociale en economische weerbaarging.
heid van het Vaderland moet vergrooten, moet in de tegenwoordige tijdsomstandigheden ook aan de militaire verNOOT DER REDACTIE
dediging ten goede komen.
De vorige artikelen van den militai
Naar werkobjecten behoeft men dan
ren medewerker der Neerlandia-Pers,
waarvan het bovenstaande de slotbeWet lang te zoeken. Het in staat van
schouwing is, zijn verschenen in ons
Verdediging brengen van verschillende
blad van Vrijdag, Zaterdag ein Maanstellingen, het voortzetten en voltooien
dag j.l. Voor de belangstellenden,
van de reeds daarvoor begonnen werkwien deze bijdragen min of meer
mochten zijn ontgaan, willen wij er op
zaamheden geven werkobjecten van de
wijzen,
dat zij vooral een overzicht hebeerste orde. Zelfs zij, die geen handenben
willen
bieden van hetgeen de oorarbeid gewend zijn, kunnen hieraan
log in Finland aan Nederland moet
deelnemen. ledereen kan onder leiding leeren, niet alleen op het zuiver milivan enkele deskundigen prikkeldraadtair gebied, maar ook op dat van de
onontbeerlijke
georganiseerde !
hindernissen aanleggen, versperringen
hulp der burgerbevolking.
schuilplaatsen, welke in centrale
Het groote goed van het behoud der
Werkplaatsen zijn voorbewerkt, in elkaar
Nederlandsche
en
zelfstandigheid
vrijheid moet, het koste wat het wil,
zetten, materialen sorteeren en vervoebeveiligd worden. Die beveiliging is
'en, enz.
mogelijk, maar dan moet ook worden
Er is nog veel meer te doen: graafaangepakt en dat op krachtiger wijze
dan tot dusver is geschied, vooral
kerk, timmerwerk, camoufleeren van
voor wat de b u r g e r 1 ij ke hulpVersterkingen, waarbij geschilderd, geverleening aan Nederlands weerkracht
Vlochten en „getuinierd" moet worden.
v r ijw i 1 1 i g e
Met
betreft.
Hoeveel versterkingen vereischen niet
diensten komen wij er niet Vandaar
het pleit van onzen militairen medeeenvoudig onderhoud ? Hoeveel opruiwerker voor de wettelijke invoering
ttungen moeten niet worden voorbereid
van een Nationalen Dienst, — waar»n uitgevoerd ?
van arbeidsdienstplicht naast andere
Al is er sedert het begin van de mobiburger-dienstplichten behoort deel uit
te maken.
lisatie zeer veel arbeid gedaan, er blijft
ftog steeds veel te doen. Bovendien zou
het een groot voordeel zijn, nu de periodes van mooi weer beginnen te naderen,
de troep vrij te maken van bovengenoemde werkzaamheden opdat deze kan

lUchtbescherming.

—

—

—

—

TWEEDRACHT ZAAIEN.

tnarcheeren, schieten, velddienst, sport
enz..kan beoefenen.
Men zal ons van militaire zijde tegenWerpen, dat het zoo goed is, dat de troep
Zijn eigen stellingen inricht om vertrouwen in deze stellingen te verkrijgen.
Zeker, maar dat is nu al zoo lang gekeurd en kan niet overal steeds worden
doorgevoerd, omdat veel werk in ploe-

gen moet worden uitgevoerd.
Maar als het voor de troep zoo van
belang is door het zelf inrichten van de
hellingen vertrouwen in het weerstands.
Vermogen daarvan te verkrijgen, is het
dan niet van nog veel meer belang, dat
onze jonge burgers, onze aanstaande soldaten een dergelijk vertrouwen verkrijgen ?
Zou het overigens niet prachtig zijn,
*« zoons- van groote Amsterdamsche
kooplieden, Rotterdamsche ree ders,
"aagsche departementambtenaren samet jongens uit de provincie, met
nge
boeren en arbeiders „ergens" in
5°
of in Gederland, in het Noorden of in het Zuiden, aan een rivier of
aan de kust medewerkten aan de verwaarin het leger wellicht eens
hun ouders, hun broers en zusters, hun
'teden en dorpen zullen moeten verdedi€n- ? Zou het vertrouwen van het Volk
71 onze stellingen niet stijgen als de
3°ngens op Zondag thuis zijnde, konden
Vertellen wat zij in de afgeloopen week
eer tot stand hadden gebracht en hoe
sterk of de stelling, hun stelling, nu wel
as geworden ? Heel ons Volk zou hoobegrijpen en wellicht gaan zien,
fte tgeen nu de pers na een officieel be°ek den menschen moet duidelijk ma-

Brabant

werkingen,

en.

ken.

Moet nu de arbeidsdienstplicht uitsluiftd worden benut om verdedigingsweretl tot stand te brengen ?
Allerminst!
Hoewel het ons in begin1
Sewenscht vooi'komt dat de arbeidse nstplicht in kampen zal worden verom onze jeugd van de natuur en
an het buitenleven te doen profiteeren,
wij in de tegenwoordige bijzonomstandigheden en zoolang nog
let voldoende kampen zijn georganis
er geen bezwaren tegen zien, als
Q °k
het werken in bepaalde, voor de
eerm
v er acht noodzakelijke bedrijven, als
vuilmg van rion artbeidsplicht zou

"j

ft ere

e^"d,

W(Jden beschouwd.
stanapunt

zou ingenomen

enen te worden ten aanzien van werkvoor den landbouw, waarvan
eamheden
Standhouding een levensvoorwaarde
voor land en volk Hierdoor zouden
v
dienstplichtigen beSe°b''ik'°aar
V'de kunnen blijven
die thans land
weermp-cht

b

zullen moeten krijgen, waar
de paraatheid en de geoefendheid
geschaad.
Venlien zouden wIJ het werKen op
land als een groot voordeel beschoue
voor hen die in den regel daartoe
'n de gelegenheid ziin Deze aanra' rlg met het landleven zal. ook op in°r

ftet°i
j,.^

t\
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Een on-nationaal gedoe.
Hoewel door den drang der groote buitenlandsche gebeurtenissen de binnenlandsche politiek in Nederland vrijwel
stil schijnt te liggen, moge niet uit het
oog worden verloren, dat er naast de
sympathieën en antipathieën in sommige kringen jegens het buitenland ook
hier te lande onderstroomingen bestaan
van binnenlandschen aard.
Met name de Katholieke staatspartij
heeft zich rekenschap te geven, dat er
van verschillenden kant thans, min of
meer verdoken, tegen haar gestookt
wordt.
Dat is reeds vóór den oorlog begonnen,
toen „de zaak Oss" werd opgeblazen tot
een rel, waarbij. minister Goseling het
hoofd van Jut moest vormen, doch die
In werkelijkheid werd aangewend om er
een antipapistlsch vuurtje mee aan te
blazen.
Nadien is prof. Telders, de voorzitter
der liberale partij, komen verkondigen,
dat het geen pas gaf voor 4e twee groote protestanrtsche partijen om in zoo
goed mogelijke verstandhouding te leven
met de Katholieke Staatspartij, en dat
ze deze liever den rug moesten toewenden om als derde-man de liberale partij
te aanvaarden, die immers als de vrijzinnig-protestantsche kon worden aanmerkt.
Vervolgens is er een brochure verschenen, waarin betoogd werd, dat de
Katholieke partij niet als goed-Nederlandsch kan beschouwd worden, omdat
ze haar richtlijnen uit Rome toegezonden krijgt.
Hetgeen den indruk moet wekken, dat
ze eigenlijk niets beter is dan de communisten, die hun orders uit Moskou
krijgen, of de nationaal-socialisten, die
zich naar het kompas van Berlijn richten.
De nationaal-socialisten zelf weten «
weer wat anders op. Nu Hitler en Mussolini elkaar aan den Brenner ontmoetten, spreekt Mussert in zijn „Volk en
Vaderland" van nationaal-socialisme „en
fascisme", waarop het politiek katholicisme, vooral in de Nederlanden, „zijn
verderfelijken invloed ongestoord kan
wat meniuitoefenen". En hij ziet
gen katholiek ongetwijfeld verbaasd zal
doen opzien
het katholicisme „innig
het Jodendom en
verbonden" met
de Vrijmetselarij.
We voelen er niets voor, thans de
dwaasheid dier beweringen te gaan uiteenzetten. Daargelaten, dat zulk een
betoog alleen Indruk zou maken op degenen, die te goeder trouw dwalen en niet
het minste effect zou bereiken bij dezulken die dergelijke ophitserijen bevorderlijk achten aan de door hen voorgestane doeleinden.
Wat ons land thans behoeft in deze
ernstige ure der wereldgeschiedenis, is
de meest mogelijke eendracht van het
Nederl^arische volk Het zaaien van on.
derling wantrouwen Is een daad, die nu

—

—

11.40 PER FLACON

Z

FAMILIEVERPAKKING f 2.75

(Recl.-adv.

no. 9004)

Uit de Pers.
Boter of margarine ?
HET HANDELSBLAD schaart zich aan
de zijde dergenen, die voor verstrekking
van ons nationale boterproduct aan de
troepen pleiten. Zeven jaar is de regeering nu al aan het overwegen, of ze het
'doen zal of niet. Het blad stelt zich
allereerst op economisch standpunt;
Wat zou er nu gebeuren, wanneer, de vijf
millioen kilo soldaten-margarine zouden worden vervangen door boter? Dan zou het
buitenland 51 in plaats van 56 millioen kilo
„boter voor halven prijs" van
ons ontvangen
Maar op een vermindering van onzen boter-export naar Engeland zullen wij toch
moeten rekenen, aangezien dat land, ter
besparing op zijn deviezen, sedert korten
tijd het verbruik van boter tot op de helft
van het normale gemiddelde verbruik heeft

DE MIJNWERKERSLOONEN
Overleg

de Regeering over
de kolenprijzen

met

—

In de Maandag gehouHEERLEN.
den vergadering der Contact-Commissie
deelden de directies mede, dat zij
ernstig hadden overwogen hetgeen de
vertegenwoordigers der vakbonden in
de vorige vergaderingen hebben aangevoerd, doch dat deze nadere overweging
geen wijziging had gebracht in haar
overtuiging, dat de positie van de mijnwerkers, zoowel wat de loonen als de
overige arbeidsvoorwaarden betreft, bevredigend moet worden genoemd. Bij
de loonpolitiek moet bovendien het algemeen landsbelang in het oog worden
gehouden. De directies stelden derhalve
voor, de bestaande loonen en toeslagen
onveranderd te laten, met dien verstande, dat de tijdelijke toeslag van 5 % in
de contractueele loonbedragen zal worden opgenomen.
______________*
DE PENSIOENEN
pensioenen
betreft herhaalWat de
den zij de reeds in de vorige vergadering gedane mededeeling, dat zij bereid
zijn na te gaan, in hoever verbetering
noodig is.
VERHOOGING DER KOLENPRIJZEN
De directies voegden hieraan toe, dat
omtrent de nieuwe kolenprijzen nog
niets met zekerheid kan worden gezegd.
Alleen staat nu reeds vast, dat, indien
de kolenprijzen eenige verhooging zouden ondergaan, de hieruit voortvloeiende baten niet zonder meer aan de mijnen ten goede zullen komen, doch dat
over de bestemming daarvan nader
overleg met. de Regeering zal moeten
plaats hebben. Te dezer zake is overleg
met de Regeering gaande, waarvan de
resultaten zullen moeten worden afgewacht.
TELEURGESTELD
De vertegenwoordiger van den R.K.
Mijnwerkersbond verklaarde, door deze
mededeelingen der directies te zijn teleurgesteld. Hij herhaalde het voorstel
zijner organisatie om thans een bedrag
beschikbaar te stellen tot verbetering
van de pensioenen der mijnarbeiders, in
afwachting van den uitslag van he onderzoek, dat de Oud-Inspecteur-Generaal der Mijnen in opdracht van den
Minister van Waterstaat omtrent de
pensioenen der arbeiders instelt.

DE RESULTATEN VAN 1939.
vertegenwoordiger
De
van den Ned.
Mijnwerkersbond betoogde, geen verband te kunnen zien tusschen de verklaring der directies en het verzoek van
de arbeiders om een aandeel in de gunstige resultaten der ondernemingen over
het jaar 1939. De arbeiders verwachten
loonsverhooging van ten minste.
een
gerantsoeneerd....
bijzonder aanWe zouden uit Engeland vier millioen gul- 5 %; daarbij ware in het
positie der
te
besteden
aan
de
dacht
den minder uit boteruitvoer ontvangen, het- laagstbezoldigden.
Voorts drong hij opgeen echter in het huidige verband geen
op toekenning van een va„doodsteek" zou zijn voor onze betalingsba- nieuw aan
cantie-toeslag.
lans, aangezien wij dan tevens de grondstofOok de vertegenwoordiger van den
fen van vijf millioen kilo margarine niet Prot.
Chr. Mijnwerkersbond sprak zijn
zouden behoeven in te voeren. De 4 millioen teleurstelling uit over de mededeelingen
gulden zouden daardoor dalen tot ongeveer
der directies. Hij verwees naar de gunstige
3 a 3/2
resultaten
der ondernemingen over 1939
De „geldelijke" zijde der zaak heeft echbepleitte o.m. doorbetaling van loon
en
facetten.
we
nog
vijf
ter
méér
Wanneer
die
op Christelijke feestdagen.
millioen kilo boter niet naar Engeland, doch
AFWACHTEN
naar onze soldaten sturen, vervalt de 80 cents
bijslag aan de grens uit het LandbouwcrisisDe directies bleven van oordeel, dat
fonds, doch door de uitschakeling van een thans allereerst dienst te worden afgezelfde quantum margarine vervalt dan tege- wacht, tot welk resultaat het hiervoren
lijkertijd, bij de inkomsten van dat fonds, bedoelde overleg met de Regeering zal
de heffing van 60 cents op die margarine. leiden.
Dit fonds wordt er door de vervanging dus Tenslotte werd overeengekomen, uiterper slot van rekening 20 cents
per kiio lijk 15 April a.s. opnieuw bijeen te ko„b e t er" van, hetgeen bij een quantum van men.
vijf millioen kilo dus neerkomt op èèn millioen gulden......
staat de zaak echter
Bij Defensie
anders. Daar koopt men thans vijf millioen
kilo margarine van waarschijnlijk f 1,08 per
kilo ('inclusief 60 cents crisisheffing), zoodat
aanschaffing van boter ad f 1,60 een stijging van uitgaven met zich mee zou brengen worden nog
steeds geleverd aan f 1.50
van ongeveer 2.6 millioen gulden. Rekent per
week of f 6.— per maand.
men echter niet in afzonderlijke departementen, dan dient van dit bedrag te worVRAAGT INLICHTINGEN
den afgetrokken de één millioen „winst" van
BIJ UW WINKELIER.
Economische Zaken, zoodat de „strop" ten
ongeveer
slotte blijft beperkt tot
(Recl.-adv. no. 7230).
1.6 millioen
per jaar.

.

VICTORIA
WASCHMACHINES

Het blad wijst er dan op, dat onze
regeertng een millioen per jaar aan propaganda voor zuivelgebruik uitgeeft, en
merkt op:

"

VAN HOUTEN'S

'

De eerste hap en U proeft een volle melkchocolade,
die voedzaam maar niet machtig is. Dat is aCTO , de
luchtige, zacht-smeltende, croquante melkchocolade.
U tracteert er oud en jong mee. Alleen Van Houten kan
deze héérlijk smakende 3CPO volgens een gepaten-

teerd procédé bereiden.
Vraag Uw winkelier eens
vorm, het kost maar

In dagen van spanning

Gewestelijk Nieuws

DE THEORIE BETREFFENDE DE
VERVANGINGSWAARDE

DIRECTEUR W. FRANCK
GERIDDERD

Het eerste arrest van den Hoogen Raad
inzake de prijsopdrijving.
Hooge
Raad heeft Maandag arrest
De
gewezen in de zaak tegen een winkelier
te Dordrecht, die vervolgd was wegens
prijsopdrijving en die door den politierechter te Dordrecht deswege was veroordeeld. Het betreft hier de zaak over het
verkoopen van knotten wol voor 45 cent
in plaats van 39.
De Hooge Raad heeft o.a. overwogen,
dat niet is in te zien, waarom een wederverkooper die, om zijn goederenvoorraad
van normale grootte op peil te houden,
regelmatig' in plaats van de daaruit verkochte goederen, andere gelijksoortige
goederen inslaat en die zijn verkoopprijzen aan de inmiddels opgeloopen, hem
door zijn leveranciers in rekening gebrachte fabrieksprijzen aanpast, onredelijk zou handelen, tenzij de aldus door
hem tot richtsnoer genomen fabrieksprijzen met het oo^ op de omstandigheden
als onredelijk zouden zijn te beschouwen,
hetgeen echter in casu niet als bewezen
is aangenomen.
Een bedrijf, dat het aanhouden van
voorraden in zich sluit, zou een niet
te aanvaarden risico met zich brengen indien het, hoewel het onvermijdelijk bij eventueele daling van het
prijspeil de waarde van zijn voorraad zal zien dalen, van een stijging
"an dit peil geen voordeel zou mogen
trekken, en het trekken van zoodanig
voordeel is zeker volkomen verantwoord indien, zooals hier, de hoogere
opbrengst weer noodig is om de voor
aanvulling van den voorraad benoodigde goederen in te koopen.
De Hooge Raad heeft daarom het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard.

„Tommies" onze boter consumeeren, waarvoor ons land slechts de helft der productiekosten krijgt betaald, terwijl onze eigen

„jongens" margarine krijgen voorgezet? Zit
ook daar niet iets scheefs in ?"

Communistisch masker.

—

Bij K. B. van
's-GRAVENHAGE.
29 Maart is benoemd tot officier in de
orde van Oranje-Nassau de zeereerw. heer
W. J. H. Franck, directeur van het Bisschoppelijk College te Weert.

TEGELSCHE PASSIESPELEN
Première op Zondag 2 Juni.
TEGELEN. —De première van de Tegelsche Passiespelen zal plaats vinden op
Zondag 2 Juni a.s.

EEN VAL VAN TWAALF METER
Aan de gevolgen overleden.
SITTARD.

—

Bij het verrichten

van

werkzaamheden op het dak van het gemeentehuis is Maandagmiddag omstreeks
twaalf uur de loodgietersknecht J. Caris

in dienst van dhr. L. alhier naar beneden gestort en terecht gekomen op de
binnenplaats van het naast het gemeentehuis gelegen café en uitspanning van
dhr. V. K.
Het ongeluk had plaats doordat een
cementen dakgoot plotseling afbrokkelde.
C. viel van een hoogte van twaalf meter
en raakte met zijn lichaam en arm nog
een uitstekend muurgedeelte om daarop
juist op de mestvaalt terecht te komen.
Al brak dit eenigszins den val, C. werd
zwaar gewond opgenomen en nadat dr.
van Acker en een militaire roode Kruisman de eerste hulp hadden verleend,
naar het ziekenhuis per ziekenauto overgebracht. Kapelaan Reijnen verleende de
geestelijke hulp.
Het slachtoffer is niet buiten bewustzijn geweest. Inwendig heeft hen door den
val op het muurgedeelte zwaar buikletsel bekomen; zijn rechteroog' en voorhoofd waren gekwetst en zijn rechterelleboog ontwricht en verbrijzeld. C. is 37
jaar oud, gehuwd en vader van twee kinderen; hij is woonachtig te Maastricht.
De afbrokkelende steenen kwamen op
de binnenplaats terecht, gelukkig zonder
de zich aldaar bevindende personen te
treffen. De gemeentepolitie stelde ter
plaatse een onderzoek in.
Om half tien 's avonds is het slachtoffer aan de bekomen verwondingen overleden.

BAEXEM.

—

Het werk aan de bochtaf-

snijding bij Baexem begint goed te vor-

deren. Het strenge winterweer heeft ook
dit werk gestagneerd en toen de vorstperiode voorbij was, moest men eerst aan
den weg groote reparaties doen, tengevolge van het stukvriezen.
Doch nu wordt er weer met man en
macht gewerkt aan de bocht-afsnijding;
een werk dat voor het verkeer van het
grootste belang is, omdat hier een einde
gemaakt wordt aan een hoogst gevaarlijken toestand Doch voor Baexem beteekent het ook een verfraaiing van de dorps
ikern bij de kerk, waarvan de toren zulk
een prachtig monument is. Die toren
komt bij de nieuwe situatie ook beter tot

„Door een wijziging van de Wet op het
recht van Vereeniging en Vergadering komt

een Nederlandsche staatkundige vereeniging in strijd met de openbare orde, wanneer
aan die vereeniging vreemdelingen deelnemen, en ook als zij hare werkzaamheden uitNederland,

munistische partijen moesten worden ingericht overeenkomstig het systeem van den
„cellenbouw". In ons land heeft de cellenbouw nimmer groote resultaten opgeleverd.
Indien de nieuwe statuten worden aanvaard, is de communistische partij Nederland geen gehoorzaamheid meer verschuldigd aan Moskou, tenminste op papier. In
werkelijkheid blijft alles echter bij het
oude.'*

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

DE BOCHTAFSNIJDING TE BAEXEM

De Communistische Partij Nederland
gaat hare statuten wijzigen en aanpassen aan de veranderde wetgeving.
Wat toch is het geval ? zegt HET
LANDSTORMBLAD:

partijen en partijleden geheel onderworpen
moesten zijn aan Moskou
Lenin had ook voorgeschreven, dat de com-

reep*

5 cent.

NEDERLAND

welzijn het wel het allermeest aankomt, n.l.
öe lands-v erdedigers, deze kostelijke
en voedzame boter wordt onthouden
Tenslotte is daar dan nog de „gevoels"kwestie. Doet het zoo op het eerste gezicht
niet wat vreemd aan, dat de Engelsche

welke een afdeeling is van de Communistische Internationale, is een van de eerste, die
met deze nieuwe wetsbepaling in strijd is.
Reeds in 1938 was het besluit gevallen,
om de statuten te veranderen.
Deze statuten zijn ingericht overeenkomstig de voorschriften van Lenin, die bepaald
had. dat de buitenlandsche communistische

zoon stuk aCFO in

(Recl.-adv. no. 9014)

„Gegeven deze kostbare overheids-propaganda moet, het toch wel vreemd aandoen,
dat aan de landsdienaren, op wier physiek

strekt tot het buitenland.
De
Communistische Partij

:;: ■'■■■

zijn

recht.

*

Met het bouwen van de nieuwe huizen
en boerderij met café, welke woningen
allen moesten worden afgebroken in verband met de bochtafsnijding, is men vrijwel geheel gereed. En thans is men druk
aan den weg bezig. Er zit al teekening in
het werk.
Thans blijkt ook noodig het transformatorhuisje te verplaatst
en in
verband daarmee moeten de Jiehtkabels verlegd worden. Deze gelegenheid
In het gebouw van den inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Roerwordt meteen benut, om het lichtnet te
Gruyters
wegens
dienst,
Maandagmorgen,
dhr. G.
afscheid van den
mond nam
het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd. Bij deze gelegenheid gaven Baexem geheel ondergrondsch te maken.
Dit laatste werk houdt het geheel wel
ds superieuren en collega's van den scheidenden ambtenaar op ondubbelzinnige wijze blijk van, hun hoogachting, hetgeen tot uiting kwam in de harteeenigermate op, doch alles wordt in het
lijke huldiging en voorwerpen van aandenken.
Op
bovenstaande foto werk gesteld, om zoo spoedig mogelijk
wenscht de inspecteur, dhr. Versteegden, dhr. Gruyters nog een lange en wel- met dit mooie en noodzakelijke werk gereed te komen.
verdiende niet »ls gepensionneerde.

—

LIMBURGER KOERIER VAN DINSDAG
VERBETERING VAN DE DORPSKOM
TE HEYTHUISEN
HEYTHUISEN. —In voorbereiding is
een plan ter verbetering van de dorpskom der gemeente Heythuisen. Met het
oog hierop is de gemeente overgegaan tot
aankoop van de trambaan, zooals die
vroeger liep van de eerste bocht in den
weg van Roggel, achter de.kerk in schuine richting tot aan de Stationstraat, of
te wel den weg naai Baexem.
Het ligt in het voornemen, om van de
Stationstraat tot den weg naar Roermond
(bij de woning van den gemeente-secretaris) een) nieuwen weg aan te leggen en
ter hoogte van de school een plantsoentje
aan te leggen. Langs dezen nieuwen weg
zullen huizen gebouwd worden.
Wanneer dit plan verwezenlijkt is, dan
zal Heythuisen een heusche dorpskom
hebben en zal de lintbebouwing snel zijn
opgegaan in een fraaie dorpskern.
Binnenkort komt dit plan in den raad.

VERLOFREGELING STAATSMIJN
„MAURITS”

—

GELEEN.
De verlofdagen voor de arbeiders der Staatsmijn „Maurits" zijn
voor dit jaar als volgt vastgesteld:
Zomerkermis Maandag 27 Mei; Vrijdag
16 en Zaterdag 17 Augustus; en Zaterdag
2 November.

ZITDAGEN TWEEDE KAMERLEDEN
De Limburgsche Tweede Kamerleden

zullen*a.s. Zaterdag 6 April de

volgende

zitdagen

houden:
H. G. M. Hermans te Maastricht in de
stichting de Stuers van 9.30 tot 12.30 uur;
Dr. Ir. W. J. Droesen te Venlo in „Nationaal" van 11.30 tot 1230 uur.

De Mijnstreek
Heerlen.
BENOEMD
Tot cursusleider van de werkloozen te
Heerlen is benoemd dhr. C. Mols uit
Kaalheide.
AGENDA.

WOENSDAG 3 APRIL 's avonds 8 uur ver.
gadering van den R.K. Bakkerspatroonsbond
St. Antonius in
Hotel Robertz, Stationsstraat.

DONDERDAG 4 APRIL 's avonds half
negen in het Royal Theater filmkringavond
Hofdfilm: A Farewell to Arms".
ZONDAG 7 APRIL. Vergadering der Kath.
Staatspartij Sectie Schandelen. in het Patronaat aldaar om liy 2 uur. Spreker dbr.
Crombag.

Molenberg.
HEVIGE BOTSING
Zaterdagmiddag om half 2 uur vond
op den hoek Dr. Schaepmansstraat—
Karel v. d. Oeverstraat (Molenberg) een
hevige votsing plaats tusschen een bestelauto van de Gruijter, Heerlen en den
bakkersauto van dhr. v. Bingelen, Heerlen. De botsing was zoo hevig dat laatstgenoemde wagen omsloeg en zwaar beschadigd werd. De chauffeur liep verwondingen op aan het hoofd. Ook de
andere chauffeur kreeg verwondingen
en beiden moesten zich onder dokters
behandeling stellen.

Kerkrade.
ORGELCONCERT TE ROLDUC
Zaterdag j.l. gaf Pierre Zerjen in de
daartoe
oude Abdijkerk van Rolduc
een orgelconcert voor
uitgenoodigd
het convent der paters Redemptoristen
te Wittem, dat zijn traditioneelen wandeltocht in de Paaschvacantie naar Rolduc maakte met het volgende programma: 1) Praeludium und Fuge in fa mineur, G. Fr. Handel; 2) Variaties over:
Mem Junges Leben hat ein End, J. P.
Sweelinck; 3) Symphonie II in 5 deelen,
Ch. M. Widor; 4) Symphonie V in 5 deelen, Ch. M. Widor.

—

—

Nationale Paaschloterij 1940

I

"

van 27 Jan. '40, 2e afd. No.
1158 en 18 Maart '40, 2e afd. A. No. 1138.

Goedgekeurd bij Min. Besl.

M^H

B

ten bate van het Katholiek Comité van actie
„Voor God" en van de R. K. Centrale „Voor Onze
Gemobiliseerden" (V. O. G.)

FL. 24.000 GULDEN AAN PRIJZEN.
30 HOOFDPRIJZEN, 3 0 0 0 ANDERE
FRAAIE PRIJZEN.

I

10 APRIL EN 16 MEI.

"

ZENDT SPOEDIG UW KAART IN
LATER SPIJTEN

A fek

!)

als 't ware tegen het motorrijwiel open
werd tegen den grond gesmakt. Met
een ernstige schedelbasisfractuur werd
hij naar het ziekenhuis te Sittard overgebracht, nadat dr. Nieveen de eerste
hulp had verleend. E. is 40 jaar oud, gehuwd en vader van twee kinderen.

AGENDA.

DINSDAG, 2

""'^feiiV

—

Reeds korten tijd, nadat U Lohse Lelia crème is* gaan gebruiken, zult
U zien, dat U hiermede opvallende resultaten bereikt. Eén blik in Uw
spiegel zal U er van overtuigen, dat Lelia crème door haar bijzondere
samenstelling de huid versterkt en prachtig soepel maakt. Gebruik bij
deze voortreffelijke schoonheidscrême Lohse Lelia poeder. De uiterst fijne
samenstelling en prachtig genuanceerde tinten, geven U een onberispelijke
temt en echte natuurlijke charme.

—

____m

—

——

--

—

—

Hoensbroek.

AGENDA.
DONDERDAG 4 APRIL 8 u„ groote openbare vergadering van de R.K. Schoenmakerspatroons- en Winkeliersvereeniging Maris Stella" in hotel Wouters, Heisterberg 3 A.
Sprekers: H. Bergers te Utrecht; F. Ritzen,
voorzitter R.K. Middenstandsvereeniging te
Heerlen. Tal van organisaties zijn tot deze
vergadering uitgenoodigd.

—

Schaesberg.

genwoordigen Bisschop. In 1919 werd hij be-

noemd tot Pastoor te Amstenrade. Al het vele
goede opnoemen, dat hij hier tot stand gebracht heeft is ons niet mogelijk. Wij noemen
slechts de oprichting van Boerenleenbank,
Groene Kruis en de bijzondere scholen. Maar
onvergetelijk zal zijn naam aan onze parochie verbonden blijvei. door zijn ijver voor de
vergrooting en verfraaiing der kerk.
Hartelijk en massaal was de huldiging in
1936 bij zijn 40-jarig priesterschap. Groot zal
de deelneming zün bij de plechtige begrafenis
Amstenrade kan en zal Pastoor Schrijinemakers nooit vergeten. Zijn oud-parochianen
bidden dat hij moge rusten in vrede.

—

Posterijen.
Met ingang van 1 April is beOpbrengst collecte.
De opbrengst der noemd
tot kantoorhouder van het hulppostcollecte ten bate van den missiepost van on. telegraafen telefoonkantoor alhier dhr. Jos.
zen dorpsgenoot pater Giesen in Afrika,
v. d. Gaar, zoon van den tegenwoordigen kanbracht 155 gulden op.

toorhouder.

Schinveld.

—

Sittard.

■

—

—

—

—

Geleen.

—

De R. K. StaatsparB. K. Staatspartij.
afd. Geleen vergadert Woensdagavond 8
V. gebouw. Hoofdaalmoezeuur in het K. J.spreekt
nier Roncken
over „Kerk en Politiek".
tij

Berg a/d Maas.

—

Zondag 14 April
Bedevaart naar Smakt.
van hier een St. Jozef-bedevaart naar
Smakt. Vertrek per autobus van Beatrixplein om half zes. Degenen, die aan deze
bede-aart wenschen deel te nemen, moeten
zich voor 8 April opgeven bij H. Cuypers,
Hoofd der School.
gaat

Stein.

—

gemeenvan de
Vrijwillige Brandweer werden tot bestuursleden herkozen dhrn. J. H. Aarts en J. Houben,
Graetheide.
Vrijwillige brandweer.
Op de ten
tehuize gehouden jaarvergadering

IPfJDIEIIDIEIIft <m (CIffIIEMIE

I

■*
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—

Spaubeek.

vergaderde
Melkfabriek.
de plaatselijke afdeeling van de Coöp. Melkfabriek „St. Rosa" te Sittard in café Gerits.
ROTTERDAMSCHE VEEMARKT.
Dhr. P. Diederen gaf als doel dezer bijeenROTTERDAM, 1 April. Aanvoer in totaal
aan,
komst
dat verschillende veehouders van
dieren, t.w. 804 vette runderen, 197 vetSpaubeek te kennen hadden gegeven bij „St. 1986
kalveren, 43 nuchtere kalveren, 644 var*
te
Rosa" te willen aansluiten, en meende daar- kens, 282 schapen en 16 lammeren. Prijs per
om goed te doen een korte uiteenzetting' te kg.; vette koeien 74—86 et., 2e soort 58—72
geven over de werkwijze aao. de fabriek. Als
3e soort 46—56 et., vette ossen le soort
hoofdmotief liet hij naar voren komen het et.,
soort 48—
feit, dat reeds melk uit Spaubeek bij „St 74—82 et., 2e soort 60—72 et., 3e
1,30—1,45, 2e
et.,
58
vette
kalveren
le
soort
f
Rosa" verwerkt wordt en dat zal getracht
f 1.05—1,20, 3e soort f 0.90—1, varkens
worden de hoeveelheid melk uit te breiden, soort
lev.
le soort 61 et., 2e soort 60 et.,
gewicht
teneinde te trachten dezen rit rendabel te 3e soort 59 et.,
schapen le soort 64 et., 3e
maken. Over diverse punten ontspon zich snort 57 et., 3e soort 43 et„ lammeren le
een geannimeerde gedachtenwisseling en als soort 67 et., 2e soort 60 et., 3e soort 52 et.,
resultaat van een en ander heeft den heer per stuk: schapen le soort f 40, 2e soort f 30,
Diederen toegezegd, dat een melkrit zal gesoort f 21, lammeren le soort f 30, 2e
formeerd worden naar Sittard, waarvan de 3e
f 22, 3e soort f 15.
soort
veehouders naar believen kunnen gebruik
Vette koeien en ossen aanvoer flink, hanmaken.
del tamelijk prijzen als vorige week, behalve 2e en 3e soort ossen iets stijver, prima
vette kalveren aanObbicht. koe 90 et., pr. os 86 cent,
gelijk aan vorige week, handel redelijk,
voer
Directie harmonie.
Dhr. F. Brouwers prijzen le soort prijshoudend, 2e en 3e soort
heeft wegens vergevorderden leeftijd ontslag iets flauwer, prima's f 1,55. Varkens aangenomen als directeur der harmonie Concor. voer ruimer, handel tamelijk, prijzen on«
dia alhier.
veranderd, prima's f 0.62. Schapen en lammeren aanvoer grooter, handel vlug, prijzen
Nieuwstadt. als vorige week.
..Groene Kruis".
In het patronaat hield
AMSTERDAMSCHE VEEMARKT.
de plaatselijke afdeeling van het „Groene
Ter veemarkt
AMSTERDAM, 1 April.
Kruis" Zondag haar jaarvergadering onder waren aangevoerd: 398 vette koeien, waarvan
voorzitterschap van dlhr. A. Kruijen. In zijn de prijzen waren: le kw. 80—90 et., 2e kW.
openingswoord richtte de voorzitter woorden 66—78 et., 3e kw. 52—64 et. per kg. slachtgevan welkom tot den Z. E. H. Pastoor en Bur- wicht, 85 melk- en kalfkoeien f 180—260 p.
gemeester Haan.
stuk; 45 vette kalveren, 2e kw. 70—80 et.,
39e kw. 58—68 et. per kg. levend gewicht; 268
Tot leden der comptabiliteitscomimissie werden gekozen dhrn. H. Wielders, J. Widdersho- nuchtere kalveren f 6—9 per stuk; 7 schaven en H. van de Bergh Burgemeester Haan pen, 495 varkens: vleeschvarkens wegende
heeft vervolgens een uiteenzetting gegeven van 90—110 kg. 69—72 et., zware varkens 69
over de werking van den bloedtransfusie- —72 et., vette varkens 69—72 et. per kg.
dienst. Spreker achtte dezen dienst van groot slachtgewicht. Aangevoerd 4 wagons gebelang voor iedere plaats. Voor Nieuwstadt slachte runderen uit Denemarken.
meende spreker, dat 15 personen voldoende
AMSTERDAMSCHE AARDAPPELMARKT.

—

—

—

—

—

—

—
—

—

gemobiliseerden.

—

Het plaatselijk comité bestaat uit dhm. Jac.
Susteren.
Collard, Jos. van Gennip en Jan Peters als
Schietwwedstrijd.
groote
belangOnder
secretaris. Klachten betreffende vergoeding stelling hield de kruisboogschutteri.i
Hu..St.
voor kostwinnerschap van georganiseerde le.
den, kunnen door belanghebbenden aan dit bertus" het koningschieten. De koningseer
viel te beurt aan dhr Jan Leunen met 15
comité worden overgedragen.
punten in 4 schoten. Hierna had een schietBestuursverkiezing.
L.
Aftreden dhrn.
plaats met den volgenden uitslag:
Houben en Th. Beckers. Laatstgenoemde wedstrijd
le prijs Hari Omloo met 12 punten in 3 schowenscht niet herkozen te worden. Gekozen ten; 2 prijs Willy Bohnen met 12 punten in 3
worden P. Bours voor den bouwvakarbeiders- schoten; 3 prijs Jan Leijnen met 11 punten
bond en L. Houben. De zeereerw. heer pas- in 3 schoten; 4 prijs Jan Thissen met 11 puntoor Houben sprak een opwekkend woord tot ten
in 3 schoten; 5 prijs Math. Huizinga met
de arbeiders.
11 punten in 3 schoten; 6 prijs H. Keizer met
11 punten in 3 schoten; 7 prijs Fr. Marx 11
in 3 schoten.
Dicteren. punten
Voor den 3en, 4en en sen prijs had een kavoorzitterschap
R.K.W.V.
Onder
van veling plaats.
dhr. Jan Rutten, hield de R.K.W.V. afd.
Dicteren. Zondagmiddag een matig bezochte
jaarvergadering. Het aantal leden Is in het
afgeloopen vereenigingsjaar
met 7 leden
toegenomen en bedraagt thans 40.
STEIN.
Uit de afd. kas is f 50 beschikbaar gesteld
Zondag 31 Maart 1.1. had in de zaal van
voor de nieuwe parochiekerk. In verband
met het periodiek aftreden van vier be- dhr. H. Vaassen een vinkenconcours plaats
stuursleden zal in de eerstvolgende vergade- met den volgenden uitslag, le prüs N. Bours,
Stem 66 punten; 2e pr. C. Bartels, Stem 54
ring een verkiezing plaats hebben.
p.; 3e pr. L. Kostjens, Stem 48 p.; 4e pr. J.
Vranken, Meers, 39 p.; 5e pr. L. Bours, Meers
Susteren. 34 p.; le eereprüs L. Kostjens, Stem met 63
R.K.M.B.
Onder leiding van dhr Jan punten; C. Bartels 2e pr. met 55 punten en
Neutgens hield de R.K.M.B. afd. Susteren 3e eereprüs L. Bours, Meers met 47 punten.
Zondagnamiddag een druk bezochte jaarverGELEEN.
gacering Dank
De uitslag van het Zondag in café W.
ziJ het goede werk der
plaatselijke propagandisten, steeg het aantal Schmeits te Lindenheuvel gehouden
aa?merkelijk en bedraagt thans 106. concours is: 1. Jansen, Limbricht 67vinkenp.; 2.
uonmen.
propagandist van den R. K. Hendriks, Lindenheuvel 43 p.; 3. P. Paas
i. sprak over
de belangen der arbeiders, Munstergeleen 40 p.; 4. M. Paas, Munsterge,-,' "';
m,net bijzonder over de belangen leen 36 p.; 5. D. Dohmen, Geleen 35 p. Eere"«ï
"'nw£,rkers- Tenslotte sprak dr. G. A.. prijzen: 1. Jansen, Limbricht 51 p.; 2. P.
Packbier > E°S een opwekkend Paas, Munstergeleen 40 p.; 3. -D. Dohmen,

—

—

—
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MARKTBERICHTE.

Vrijdagavond

—

Crisisdienst voor onze

vanaf fl. 0.45

vanaf fl. 0.70

zouden zijn. Uit de vergadering gaven zich
Zondag hield de R.K.W.V. verscheidene personen op, terwijl de dames
R. K. W. V.
haar jaarvergadering. Tot leden van de kas- Moonen en Wielders de nog ontbrekende zulcontrole-commissie werden gekozen dhrn. J. len aanwerven.
Janssen en W. Thewissen. In verband met de
slechte opkomst der leden voor deze vergadeMerkelbeek.
ring werd de bestuursverkiezing aangehouden
tot een volgende vergadering.
Zondagavond hield de
R. K. D. F. C.
R K D F C haar aangekondigden filmavond
J. Kleuters.
Broeksittard. in de goed bezette zaal van dhr.
Naast de hoofdfilm „Met een kwartje de weMen is thans reld rond" oogstte de in kleuren door Z. K.
Uitbreiding electrisch net.
alhier bezig de straatverlichting te verdubbe- H. Prins Bernard zelf opgenomen film „Ons
prinsesje loopt" veel succes. Enkele kluchten
len. Dertien lampen zullen aangebracht worden. Wanneer een en ander klaar is, zal dat brachten de lachspieren ook eens in beweging
een groote verbetering geven.
Jammer dat door 't zoo laat komen van 't
publiek de voorstelling zelf ook zoo laat geGroene Kruis.
Ondanks de crisis heeft ëindigd was.
de Paasehcollecte een gunstig resultaat opgeleverd; ook het ledental neemt gestadig toe.
R. K. W. V. en Mijnwerkers.
Zondag
hield de plaatselijke afd. van de R. K. W. V.
tezamen met den R. K. Mijnwerkersbond na
Elsloo. de
Hoogmis in het patronaat de jaarvergadeVos gevangen.
Het gelukte den jacht- ring. Nadat de cam. van toez. de rekeningen
opziener H. van Hees. in de z.g. Hooge Boscn en bescheiden over het afgeloopen jaar had
goedgekeurd hield de agent van het Centraal
een vos te vangen.
Ziekenfonds een lezing Tot bestuurslid van de
Een pechvogel.
Dhr. R. van alhier, die R X W V werd gekozen dhr. H. Bachars. De
nog niet lang geleden genezen was van een geestelijk adviseur hield een spreekbeurt
ruggegraatfractuur, had het ongeluk met over „Naar de nieuwe Gemeenschap",
waarzijn driewielig rijwiel om te slaan. De ongein hij vooral de nauwere somenwerking tuslukkige brak een been.
schen de verschillende stands- en vakorganisaties bepleitte. Jammer dat van de ongeafwezigheid
Door
van
den
R.K.w.B.
veer 120 leden, die de afdeeling telt, er slechts
jaargehouden
voorzitter, stond de Zondag
een vierde in de vergadering tegenwoordig
vergadering onder leiding van den secreta- was.
ris dhr. j. Petere.

—
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Eén blik in Uw spiegel.

Brunssum.

.
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APRIL van 2.30—4 uur consultatiebureau voor zuigelingen in het Zusterklooster te Lutterade.
Lotkaarten zijn nog tot beperkt aantal gratis en franco
WOENSDAG 3 APRIL 8 u., spreekt hoofdmr
verkrijgbaar POSTBUS 2, HEEMSTEDE.
aalmoezenier Roncken voor de R.K. Staatspartij in het K.J.V.-huis te Geleen, over:
„Kerk en Politiek".
KAN EEN KWARTJE WEL BETER WORDEN BESTEED ?
WOENSDAG, 3 APRIL spreekt hoofdaalmoezenier Roncken voor de R. K. StaatsHET SCHOONE DOEL !
partij in het K.J.V. huis te Geleen over:
„Kerk en Politiek".
ZONDAG, 7 APRIL tooneelavond Jonge
DE ONGELOOFLIJK FRAAIE PRIJZEN l
te Geleen. Opvoering van Gheon's
Wacht
(Recl.-adv. no. 9086)
Mysteriespel: „Gastmaal der kinderen" en
het blijspel „De Boer en zijn knecht".
ZONDAG, 7 APRIL tooneelavond „Bouwvangst hadden opgesteld, haalden de beide meester" in het Volkshuis. Opvoering van
kapelaans Loo en Rijeken, vergezeld van het „Waarom leven wij?" en „Een pootig wijffeestcomité den jubilaris af. Bij aankomst
bij het schoolgebouw, leidde men hem naaiKUNST EN VRIENDSCHAP
den hoofdingang, waar de microfoon der geEinighausen.
Zondag hield de fanfare „Kunst en luidsversterkings-installatie hem reeds opna de treffende toespraken
Fancy-fair.
Vriendschap", onder groote belangstel- wachtte, om
In de zaal van Oppen alhier
ling, in het repetitielokaal haar jaarver- van Dr. Dirken, voorzitter feestcomité; van werd Zondag ten bate der fanfare „Concorhet gemeen- dia" een groote fancy-fair georganiseerd, die,
gadering; behalve het bestuur en vele Burgemeester Houbiers, namens
kapelaan P. Loo, dank zij de medewerking der leden en de
te-bestuur
en
ten
slotte
van
leden van het Comité van Bijstand wa- als oudste kapelaan
ook hier zijn herderjonge dames uit 't dorp, goed geslaagd mag
ren niet minder dan 24 leden aanwezig. lijk woord te laten hooren.
heden. Na een muzikale wandeling door de
In zijn openingswoord herdenkt de De jubilaris dankte het feestcomité, de straten werden de feestelijkheden geopend
voorzitter, dhr. C.'H. v. d. Camp, het be- verschillende vereenigingen, kortom allen, en was het reeds aanstonds zeer druk. In de
die aan het opluisteren van dezen voor hem middaguren was de drukte iets minder, doch
stuurslid dhr. Jos. Orbons, die
ten- onvergeteliiken
dag hun medewerking hadden tegen den avond tot het sluitingsuur was de
gevolge eener hardnekkige ziekte
geIn het algemeen bracht hij dank drukte zeer groot en kwamen er soms hanruimen tijd verhinderd is geweest, de verleend.
al zijn parochianen, voor het stoffelijk den te kort om alle liefhebbers te bedienen.
repetities en vergaderingen bij te wo- aan
huldeblijk, hem in den vorm van een H. Om kort te zijn, de verwachtingen zijn verre
nen en wenscht hem een spoedige be- Hart-monument geschonken, dat op lateren overtroffen, zoowel wat de deelneming als de
terschap.
financieele resultaten betreft en de fanfare
datum geplaatst en onthuld zal worden.
De vereeniging, werd als gevolg van
Tusschen de toespraken in voerde het mag met genoegen terugzien op de feestelijkden internationalen toestand ernstig ge- zangkoor „Harmonia" de in de hoogmis ge- heden, terwijl aan de inwoners een woord
handicapt zooals trouwens ook andere zongen priester-cantate nog eens uit, en van dank toekomt voor den steun aan de
vereenigingen; doch overigens kan de speelden de beide muziekkorpsen „Een- fanfare verleend.
dracht" en „St. Caecilia" eenige marschen
Jaarvergadering.
In de verplichte jaarfanfare tevreden zijn: de vereenigings- en
feestliederen.
vergadering van de leden van den R. K
geest en onderlinge verhoudingen bleNa afloop hiervan geleidde men den judie Zaterdagavond
ven goed, het getal leden is stijgende en bilaris wederom naar zijn pastorie, waarna Bouwvakarbeidersbond,
leiding van dhr. M. Heutmekers gehouonder
bedraagt momenteel reeds 53. waaronde feestelijkheden een einde namen.
den werd, en waarbü tevens de geestelijke adder 31 mijnwerkers of kinderen van
viseur, pastoor Bastin, aanwezig was, werd
mijnwerkers; ook het getal begunstigers
tot nieuw bestuurslid gekozen dhr. J. v. d.
Amstenrade. Bongarth: tot lid der controlecommissie werd
en eereleden is stijgende.
dhr. W. Stevens benoemd en tot zieken-conEen 7 :tal aspirantleden werd als lid
Oud-Pastoor Schrijnemakers overleden.
troleur herbenoemd dhr. J. J. Heutmekers.
aangenomen, terwijl de aftredende begrootse ontsteltenis vernamen we ZaDe z. e. heer Pastoor spoorde de leden aan
Mei
stuursleden dhrn. Jos. Orbons en Andr. terdagmorgen het overlijden van eerw. Pas- trouwe leden hunner organisatie te zijn en
Tilmans bij acclamatie als zoodanig toor Schrijnemaikers. We wisten, dat zijn toe- trouw hun plichten te vervullen, zoowel ten
werden herbenoemd.
stand sinds de Paaschdagen zorg baarde, doch opzichte van hun bezigheden, als in het beleVoorloopig werden de volksconcerten hadden zijn dood nog niet verwacht. Slechts ven van hun godsdienst, opdat allen trouw
mogen blijven aan de christelijke beginselen,
bepaald op de volgende data: op de 'tien maanden mocht hij rust genieten te Made organisatie zoo nauw verbonden
waarmede
Pinkstermaandag
Maastricht.
bij
markt op 30 April. 29 Juni en 31 Augus- riënwaard
Een dankwoord van den voorzitter bracht
is.
Amstenrade,
nam
afscheid
de
hij
1939
van
op
het emplacement van Staats- eenige plaats
tus en
waar hij pastoor was geweest. 't einde.
mijn Hendrik op 25 Mei en 20 Juli.
„Maar" zooals hij toen zeide, „dit afscheid is
niet voor altijd, eenmaal keer ik voor goed
Lindenheuvel.
AGENDA.
terug in TJw midden, want ik wensch bij mijn
DONDERDAG 4 APRIL om 8 uur, verga- oud-parochianen begraven te worden." Wie
oog
Bij
In
het
gestoken.
het spelen heeft
dering van het bestuur der N.V.L. in leslo- had toen kunnen denken, dat dit al binnen
zesjarige zoontje van de familie M. te
het
school).
(voormalige
openbare
lagere
kaal
een jaar zou zijn.
Lindenheuvel zijn 2-jarig zusje met een
ZONDAG 7 APRIL om 11.15 uur in Unitas
Na in 1896 priester te zijn gewijd werd hij scherp voorwerp in het oog gestoken. Op adjaarvergadering van het Groene Kruis.
benoemd tot kapelaan aan de St. Mathias- vies van dr. van E. werd de kleine naar het
kerfc te Maastricht. Hier werkte hij langen hospitaal overgebracht. Het oog zal vermoetiji. saimen met kapelaan Lemmens, onzen tedelijk behouden blijven.
(ANDERS ZOU HET U

Zondag
Feestavond ten bate van O. en O.
31 Maart had het plaatselijk comité voor ontwikkeling en Ontspanning van gemobiliseerden een feestavond georganiseerd in de zaal
NED. ROODE KRUIS
van dhr. A. Piasier. De opbrengst was ten
O. en O. Toen de commandant der
vastgestelde cursus
bate
van
De
hedenavond
BURGERLIJKE STAND.
militairen
den
avond
gestationneerde
alhier
Hulp
bij
Ongelukken
Eerste
kan niet
Geboren: Willem J. J., z. van Mertenswas de zaal propvol en moesten velen plaatsv inden. Het bestuur deelt mede,
Krauthausen J.H.; Antonius W. M., z. van opende,
verzoek
Pestel-Oellers W.; Hendrikus z. van Arnol- teleurgesteld worden. Op veelvuldignog
tot nader order geen cursuslessen
dezelfde Bonte Avond
eens dat
dussen-Klomps E. J.; Anna J., d. van Beke- echter heeft
gehouden zullen worden. Zoodra de curZondag
April
7
op
a.s. De teleurgestelma-Haanraets R.; Gertrud d. van Lotnmen- plaats
sus voortgezet kan worden, zal zulks
Wamper G.H.; Anna M.A. d. van de Boer- den van Zondag j.l. kunnen dan gaan genieten
gemaakt worden
programma
bekend
rijke
geboden
van
dat
zal
het
KuppersPossen P. N.; Andreas J. z. van
worden.
Schafer-Werry
Weijers J*: Caspar J. v. van
Een uitvoerig verslag te geven van dezen
UITBREIDING STATIOSDIENST
S.; Louis G. A. L. z. van Laumen-Bastin L.
Bij de uitbreiding van den stationsJ.H.; Ferdinand J. e. van Krings-Schroeder avond is onmogelijk. We zouden zeker iemand
F.Th.; Agnes d. van Mevissen-Sangen H.; te kort doen zoo rijk aan verscheidenheid was dienst, doordat, zooals reeds gemeld, de
het. Aanwezig was o.m. het onlangs opgerichte groepswagenverdeeling der Staatsmijnen
Jacob H. z. van Engels-Radtke H. J.
Overleden: Buck-Wijnen M.J. oud 52 ja- dansorkest „Argentinia", dat voor het eerst in van Maastricht naar Sittard is overren; Coenjaerts J. M.; oud 57 jaren; van het publieik optrad en dat na iedere uitvoe- geplaatst, zijn nog als onderchefs beder Veen M. A. oud 4 dagen; Berger E., oud ring een daverend applaus ontving. Daar
Utrecht,
76 jaren; Vogelzang W. J. oud 19 maanden; was het ballet-ensemble onder leiding van noemd dhrn. van Soest uit
Hoogeveen
Zwaag
uit
Borne
en
van
der
jaren;
F.
J.
zijn
Handels
Offermans J* J. oud 53
dlhr. J. Sturmans dat door
verrichtingen
ieders bewondering afdwong; het trommel- en uit Lutterade. Leider van genoemden
oud 49 jaren; Hanneman J. J. oud 67 jaren;
Janssen A oud 48 jaren; Hundscheidt F. J. fluitencorps. Er waren leden van de plaatse- dienst Is dhr. van Bunnekom, thans chef
lijke muziekvereenigingen, die solo's ten beste commies te Maastricht.
oud 63 jaren.
Coenjaerts J.J.H, gaven. Er waren voordrachten, duetten, er was
Huwelijks-aangiften:
zang. Er is daverend gelachen en geapplaudisen Simons M.W.; Bischoff A.J. en Engels
BURGERLIJKE STAND.
W. H.; Mijnen A. H. en Flucken M. H.; seerd en de talrijke aanwezigen hebben zich
Geboren: Anna M. H. d. van G. KoningsSteins J. J. en Kemmerling J.; Buck P. kostelijk geamuseerd.
Busch; Leo G. z. van J.J.C. Gruisen-Jessen;
J. en Gillissen M. C. E.
Gertruda W*. d. van K. W. Beusen-Hoenen;
Huwelijken: Geilenkirchen M.J. en Bouw.
Antonie
J. M. d. van K. M. van HinsbergSimpelveld. Geurts, Geleen;
man J. M.; Kupers P. A. en Niessen M. A.;
Joseph H. z. v. P. L. Eijken.
Savelsberg M. J. en Hendriks M. B.; Paffen
boom-Schaf er; Josepha Th. _d. van J. H. Ver.
PRIESTERFEEST PASTOOR
W. en Maassen A. C.
spaget-Mager, Woonwagenkamp; Jozef M.
GRISPEN
Zondagmorgen
het was de dag dat onze G.H. z. van P.H.H. Kusters-Willems.
Overleden: Op den Kamp A., 54 ],., echtg.
AGENDA.
zeereerw. heer Pastoor Grispen vóór 40 jaar
W. Bruis, Neerbeek; Boels M. M., 11
WOENSDAG 3 APRIL, 81 4 uur Film- zijn priesterwijding ontving
van
het
beloofde
voorstelling Filmkring Kerkrade, Hollandia- een zonnige lentedag te worden.
mnd., d. van H. J. Boels-Perebooms, Obbicht;
Theater.
van Ubachs Fr.
Onze dorpsinwoners hebben dezen dag niet Hennen A. M.,H.60 j., echtg.
J.; Kruitz
G. 9 mnd., z. van H. J. A.
onopgemerkt voorbij laten gaan, doch gedoor het Kruitz-van Kempen.
Spekholzerheide. tuigden den geheelen feestdag
Gehuwd: J.P. de Haas en M.A.W. Rutsympathie en
medeleven van allen
van
De weleerw. warme hulde voor hun herder, die nu bijna ten, Dieteren; P.N. Geilen en F.A. Pientka;
Installatie pastoor Grooten.
heer H. C. Grooten. kapelaan te Chèvremont 12 V 2 jaar als zielzorger in hun midden is M. J. Maussen en J. M. A. F. Kleine, Schaes.
berg; G.H.J. Krekels en M.M. Gijssen; J.
benoemd tot pastoor der parochie van O.L. werkzaam geweest.
H. Colaris en G. B. A. van Nispen.
Vrouw van Lourdes, Gracht, zal Zondag 14
morgens
Om
10
uur
des
stelden
zich
half
Voorgenomen huwelijken: K. van IJzenApril als herder dezer parochie worden ge- voor het kerkplein de twee plaatselijke mudoorn,
ïnstalleerd.
Geleen en M. J. P. Erkens.
kerkelijk
zangkoor
ziekkorpsen, het
„Harmonia" en de leden van het gemeente-beAGENDA.
Huldiging en afscheid. —Op initiatief van stuur op, om den jubilaris ter kerke te brenZATERDAG 6 APRIL. R. K. Bond van
Katholiek St. Pietersrade was Zondag een gen. Precies 10 uur trok men onder het spe- Werkmeesters
en Toezichthoudend personeel
huldigings- en afscheidsavond georganiseerd len van vreugde-marschen door de Harmonie
door den W. E. heer H. C. Grooten, kapelaan de kerk binnen om gezamenlijk met den ju- „St. Joannes de Dooper", Kring Sittard. Om
alhier, in verband met zün benoeming tot bilaris een plechtige hoogmis tot dankzeg- half acht in de bovenzaal van hotel I'Ortye
vergadering: bespreking viering eerste luspastoor aan de Gracht. De deputaties van de ging op te dragen.
trum.
parochieele vereenigingen met de vaandels
Bij het binnentreden der priesters uit de
ei banieren kwamen bü de kerk büeen en sacristie hief het zangkoor „Harmonia" het
trokken in optocht naar de zaal Wetzels, met meerstemmige „Haec dias" aan, om vervolden scheidenden kapelaan in het midden. De gens een begin te maken met de uitvoering
harmonie „St. Fhilomena" opende den stoet. van de „Missa secunda pontificalis".
In de zaal Wetzels had een grootsche huldiOnder deze dankzeggingsmis hield kapeging plaats. Het woord werd gevoerd door doklaan P. Loo een prachtige preek.
ERNSTIGE AANRIJDING
ter Limpens voorzitter van katholiek St. PieNa het „Te Deum" werd de dienst beslosprak,
Wehrens,
die
nakapelaan
uitvoering
3-stemmige
tersrade. en
ten met de
van een
Tegen motorrijwiel
mens pastoor v. d. Gaar, die door ziekte afwe- priestercantate, welke mooi gezongen werd
opgeloopen.
Kuypers
zig was en uit naam van kapelaan
en waarbij ook de solisten een goede „parOp den Rijksweg Noord nabij de PasBeide sprekers wezen op de groote verdiensten tij" gaven.
toor Vonckenstraat werd Maandag omvan kapelaan Grooten voor de parochie.
Daar de plechtige hoogmis tot kwart voor
streeks het middaguur de bakker D. E.
aangeboden
herinnering
had,
werden
hem
direct
sloot hierna
Als
twaalven geduurd
een schrijfmachine en een salon-lamp. De de receptie in het K. J. V.-zaaltje aan, waar uit Geleen aangereden door een motor,
nieuw benoemde pastoor sprak een roerend ook gelegenheid was gegeven tot het teeke- bestuurd door een knecht van C. te Lutdankwoord.
nen van het felicitatie-register.
terade-Krawinkel. Deze naderde uit
Van deze gelegenheid werd druk gebruik zuidelijke richting, toen plotseling dhr.
6Tïl3£i,kt
Schimmert. ff Des namiddags te half vijf werd met het E., die links van den weg stond te
praten met klanten den weg wilde overDe eerw. heer M. Eurelmgs, afwerken der verdere feestelijkheden een
Benoeming.
Terwijl
steken, om zich naar zijn bakkersauto
de
H.
plechtige
aanvang
gemaakt.
verschillende
zijn
die op Paaschdag
eerste
te begeven, welke hij aan de andere
groote
speelplaats
de
vereenigingen
zich.op
Mis in onze parochiekerk opdroeg, is' bed«r bijz, lagere iooggesMebopi ter oot- zijde van d«n *wg Had neergezet, E. üep
noemd tot kapelaan te Nevers .(Er.).

—

APRIL:

EEN MOOIE VERBETERING
Door een directe verbinding te maken
tusschen den Spaubeekerweg en de
Daalstraat heeft men een gelukkige oplossing gevonden voor een moeilijk verkeersprobleem. De gevaarlijke hoek nabij de Kluis, die hier een ware sta-inden-weg vormde op het drukke verkeersknooppunt tusschen Geleen—Neerbeek
en Spaubeek—Krawinkel, is hiermede
verdwenen. De Kluis zelf is geheel gerestaureerd en inwendig omgebouwd tot
een intieme en rustige kapel.

■

TWEE TREKKINGEN:

2

Gelee» ?5

fij.

—

AMSTERDAM, 1 April.
Bintjes f 2,30—
260, industrie f 2,20, red star f 3, IJpolder
Bevelanders f 2,50—2.60; IJpolder Bonte
f 2,80; Zeeuwsche Bevelanders f 2,70; Zeeuwsche Bonte f 2,90—3,10, id. poters f 2,40,
Duinzandaardappelen f 3.90 alles per H.L.
Aanvoer 107.000 K.G.
VENLOSCHE VEILINGVEREEN. VENLO.
Veilingvan 1 April.
Bieten 140—1,50, Peen Gele 0.70—1; Idem
Veiling

April.

breekpeen 1,50—2,90; Prei per kilo 8,50—13;
Raapstelen 2,50—3; Schorseneeren 6—7, Uien
roode 1,90; Witlof 10.50—13.50; Komkommers 8—9.50, Idem B 7—B; Idem C 6, Sla
7,80—8.50; Sla 12,10—18,70; Spinazie 16.30—
22,10.

R. K. VEILINGSVEREEN MAASTRICHT
EN OMSTREKEN.

van 1 April 1940.
100 kg* f 2,70—3,20, Boerenkool per 100 kg. f 3—5; Prei per 100 kg. 8—
13.70; Roode Bieten per 100 kg f 1,40—3,10.
Peen per 100 kg. f 1,50—2.90: Spinazie per
100 kg. f 4—15.50, Idem blad per 100 kg.
f 17—22; Schorseneeren B per 100 kg. f 4—
5; Uien dikke per 100 kg. f 1,50—2,80, Uien
Mid. per 100 kg. f 1—1,60; Witlof per 100
kg. f 5—9, Selderij A per 100 kg. i 6—20;
Selderij B per 100 kg f 2,40—8,10.
Veiling

Aard. per

Monsterveiling van 1 April 1940
per 100 kg.

Uien 2,70—3

COöP. VEILINGVEREEN. VENLO.
VENLO, 1 April 1940.

Aangevoerd 3.025.000 eieren.
Kippeneieren van 3 tot 3.60.
Eendeneieren van 2,50 tot 3.—.

COöP. ROERMONDSCHE EIERMIJN G.AROERMOND.

ROERMOND, den 1 April 1940.
Aanvoer 7,000.000 stuks.
Kippeneieren (export) 3.00—3.60 p 100
Eendeneieren 2,80—3.00 per 100 stuks.

KATHOLIEK COMITÉ VAN ACTIE
„VOOR GOD”

In God's Hand....
Het leven is een krijgsbanier,
door goede en kwade dagen,
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,

kloekmoedig

voorwaarts

dragen.

..

Het leven is. . geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen ;
het leven is de Kruisoanier
tot in Gods handen dragen ï

fSezelle.

st.

LIMBURGER KOERIER VAN

DINSDAG
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NIEUWS UIT ZUID-LIMBURG

De stand der Maas.
Maastricht-Borgharen, 2 April, 8
42.67 M. + NAP.
8 c.M. VAL.

Maastricht.

uur vm,

vagende contouren gaf tegen de bleekblauwe voorjaarslucht.
Plechtige koorzang golfde, over de
eerbiedig buigende massa, en er was
Ontslagen aan „De Sphinx.”
doodsche stilte, toen de Bisschop aan
Productie iets geringer dan
allen den zegen met het Allerheiligste
verleden jaar.
gaf.
111 verband met geruchten omtrent
Dan hieven de vele honderden tot bewinter
sluit
van deze indrukwekkende openaan de N.V. Aardewerk- lucht-plechtigheid
't vertrouwde Sterre
en nog
„de Sphinx" voorheen Petrus der Zee-lied aan als een eerbiedig gefte gout, hebben wij ons te bevoegder tuigenis van vertrouwen in de machtige
HOENSBROEK, Maart 1940.
voorspraak van Maria.
«aatse om inlichtingen gewend.
te verEen van de beroepen, die het hard
Men heeft ons medegedeeld, dat men TAAK DER SOCIALE ORGANISATIES.
dezen
gehad
hebben
antwoorden
**»«*■*
deßuizen,
zeker het Schoenmakersvak Doorpaicn
is moeten overgaan tot het
overGeslaagde studiedag van leiders Uit
den en nogmaals duizenden
°r'tslaan van ongeveer tweehonderd
en de veelvuldige
de Katholieke Maastrichtsche
en
rubberlaarzen
schoenen
arbeidersbeweging.
sneeuw, waren vele schoeiimakerspatroons
erknemers. Dit is echter niet geach sinds men
in een toestand geraakt, die
eurd wegens gebrek aan grondstoffen, Het centraal bureau van de R. K.
Geen
voorgedaan.
heeft
schenheugenis niet
een
2°oals beweerd wordt.
Werklieden-Vereeniging heeft met den
wonder dan ook, dat er nu allerwegen wei*.
De oorzaak van het ontslag moet studiedag voor bestuursleden van de
zucht van verlichting opgaat nu.het.
is het gestandsorganisaties, vakbonden en Credo
weer los komt. De teschoenmaker
al
Werin gezocht worden, dat de produc- Pugnoclubs
werken
met
maken
lange
dagen
wend,
te Maastricht een gelukkig
le verleden jaar een toppunt bereikt
stoelen
niet
onder
_en
hij
steekt
het
janken,
initiatief genomen.
stuk brood te verdiedat er geen fatsoenlijk de
"eeft en het is geenszins onrustbarend,
het
Ongeveer 150 organisatie-leiders hebtoestand
van
nen valt. Tenminste
er thans wat minder bestel- ben deelgenomen aan de lessen, waarin
hier in Limburg, is aherbedroevencfct
vak
bepater J. Jacobs, aalmoezenier L. Roumen
Ligt dit nu aan het vak zelf, of aan de
"hgen zijn, in vergelijking
met veileden en hoofdaalmoezenier K Roncken, inteie
seen
antwoord
hierop
?
Om
oefenaars
Jaar.
ven, moeten wij een vergelijking maken met
ressante uiteenzettingen gaven over doel Maandag vond te Maastricht, waar van 11 tot 15 Augustus het Internationaal Maria-Congres wordt gehouden, een bijeenkomst
de overige provincies van ons land. En aan
en het Nederlandsche propaganda-comité, welke beide comités te gast waren bij het Congres-bestuur en
Bovendien betreft het ontslag geens- en werkwijze van de katholieke werklie- plaats van het Belgische(Stichting
der vakkomen wij al direct op het terrem
„het
Graf
Servaas")
Maria-Congres.
Dit met elkander in contact treden ging
het uitvoerend comité
van Sint
van het
in Limbuig zeer
zooveel volwaardige arbeidskrach- den-beweging:
het
waarmee
organisatie,
De studiedag werd gehouden in het gepaard met een geanimeerde vergadering in Hotel Dominicain. In een pauze werd bovenstaande kiek genomen. Op den voorgrond
bestaan
ten, doch voor een zeer groot percen- juvenaat
slecht gesteld is. In geheel Limburg
zijn
Eerw. Broeders aan den zitten van links naar rechts : de Hoogeerw. Heer J. Ingendael, Deken van Maastricht, Mgr. Fr. N. J. Hendrix, vicaris-generaal van
aangesloten
der
afdeelingen,
die
maar twee
tage vrouwen en meisjes en ongehuw- Tongerschen weg, die zich
en
hartelijke
het Bisdom den Bosch en voorzitter van het Nederlandsche Propaganda-comité, Z. H. Exc. mgr. dr. G. Lemmens, Bisschop van
Schoenwinkehers
bü den R.K. Bond van
den.
gastheeren toonden. De dag is ingezet Roermond en eere-voorzitter van het Congres, prof. Fr. Feron, voorzitter van het Congres en de heer H. Bus, voorzitter van het
Schoenmakerspatroons, n.l. te Hoensbroek
bezit een gezonUitvoerend Comité (Stichting „het Graf van Sint Servaas").
met een H. Mis, waaronder vrijwel alle
en Maastricht, Hoensbroek
Maastricht
afdeeling,
maar
bloeiende
de
en
bestuursleden ter H. Tafel naderden.
Limo.
laat nog alles te wenschen over. In onze
Na een gezamenlijk ontbijt ving om
200 leden
wezen
van
kan
een
afd.
zekere H en zekere v. d. 8., beiden ge- Hoofdstad
half tien de studiedag, onder leiding van en Agenten " aar maandelijksche ledenIs het
Vaals. een
stationneerd te Vijlen, in het filiaal aanwe- en er zijn nog geen 20 betalende leden.
dhr. Fr. Giebels, aan met een uiteen- vergadering.
bij een totaal gebrek aan
wonder,
dat
zig
Het
verder
zulke
nu
een
De nieuwe herder onzer pawaren.
onderzoek heeft
Installatie.
Op deze bijeenkomst heeft de Maasbij vele collega s
zetting van pater Jacobs over „Standsde Z. E. H. Prickaerts zal op Zondag aanwijzingen tegen beide soldaten opgeleverd vakorg. de vakbekwaamheid
voor
trichtsche letterkundige Fr. van Olden- rochie
organisatie en kernbeweging".
Vakscholen
peil
staat.
14 April feestelijk geïnstalleerd worden.
dat de politie aanleiding vond dienzelfden beneden alle
te vinden.
burg Ermke een voordracht gehouden
dag door tusschenkomst van de militaire po- schoenmakers zijn in Limburg niet
ook onder de vesTAAK DER KERNEN. over „Humor in de Nederlandsche litteKeuring L. B. "D.
Voor de leden van de litie beide soldaten als verdacht van dezen Het schoenmakersvak valt voor de schoenmatoch
bestaat
tigingswet
JAPONNEN
TAILLEURS
ratuur".
en
Zouden
ingebrandweer en de transportkolonne die
diefstal te arresteeren.
beide veruitzondering te HoensPater Jocobs liet aan zijn betoog over
BLOUSES
In deze voordracht deed spreker niet deeld zijn bij den gemeentelijken lucbtbs- dachten de schuldigen zijn dan is zeker de kers in Limburg, met
JUMPERS
ds kernbeweging voorafgegaan 'n fun- enkel
gelegenheid
tot het volgen van een
geen
„het
verhaal" tot zijn schermingsdienst zal Dinsdag een keuring ge- kans groot, toch nog een groot gedeelte van broek dipl.
VESTEN
gesteld is met de
het
damenteele beschouwing over de betee- recht komen,komische
A.
Zooals
cursus
krijgen,
geld'
dan
gestolen
terug
een
houden
worden.
te
wat
gaf
maar hij
ook
inhet
doet zich voor met
vakbekwaamheid,
hetzelfde
ALLEEN BU :
kenis der Katholieke standsorganisatie, zicht in het geestelijke
politie
der
optreden
zeker aan het
in deze
Nespel tusschen
het gebruik van materialen. Nergens in gewelke als hoogste doel nastreeft de her- werkelijkheid en schijn, een dier hoofdte danken zal zijn.
Mechelen.
materialen
zulke
slechte
worden
derland
kerstening van onze heidensche maatbronnen van
humor. Daardoor kon
bruikt als hier, wat weer verband houdt met
schappij, waarbij in dezen kring de ar- hij een breed allen
R. K. Bouwvakarbeiders.
De afd. Mecheis dan ook
Hulsberg.
register
bij
inschakelen
't
de bestaande reparatieprrjzen. Hetcollega,
de
beidende klasse vooraan in de belang- kiezen van voorbeelden ter toelichting len van den R. K. Bouwvakarbeidersbond „St.
van
iederen
eisch
een
absolute
Joseph" hield Zaterdag haar jaarvergadertaig
stelling staat. Uitvoerig heeft pater Jagroot enthousiasme prijzen grondig te herzien. Er zijn collega s.
Neomistenfeest.
Met
van
zijn betoog, zoodat niet enkel het
In deze vergadering nam dhr. G. Kikken af- maakt Hulsberg zich klaar om Zondag 7 deMAASTRICHT
cobs daarna gesproken over de twee- proza uit Pieter Bas, maar ook de geest
beweren, het publiek wil geen hoogeren
scheid. Acht jaar lang heeft hij de functie zer net neomistenfeest van den weleerw. die
voudige taak der noodzakelijke kernbebetalen en toch is dit niet met de feiten
prijs
Eyck
van
Henriëtte
andere
penningmeester
Wegens
van
en de voorname van
vervuld.
heer P. Rutten te vieren. Wanneer men be- in overeenstemming. Het publiek weet het wel
weging: apostolaatswerk voor de uiterj,l.
geestigheid van een Pater Molenaar tot werkzaamheden, heeft hij zich in Januari
(Recl.-adv. no. 9017) lijke
denkt, dat het ruim 7 jaar geleden is, dat terdege
waardeeren, wanneer het degelijk
en innerlijke versterking van de hun recht konden
elk in hun genoodzaakt gezien voor deze functie te be- Hulsberg een van zijn zonen de treden van werk enteprima materiaal ontvangt, om hierkomen
en
arbeidersorganisatie
katholieke
en het kader zeer konden worden gewaardeerd. danken; welke nadien door dhr. Paulus Ploe- het altaar zag bestijgen, om zijn eerste H.
voor een hoogeren prijs te betalen. Maar wilwaargenomen werd.
uitoefenen van invloed buiten den kring
Mis op te dragen, valt het niet te verwonde- len wij in Limburg komen tot hoogere vakDe causerie vond een aandachtig en rnen
arbeiders,
van
voorzoover daaraan be- dankbaar gehoor; daarna heeft de voorren, dat de plaatselijke vereenigingen aan dit bekwaamheid, dan moeten de schoenmakers
Bidweek voor den vrede.
hoefte bestaat.
neomistenfeest grootschen luister bijzetten. ook zelf willen, m.a.w. moeten zij meewerken
Meerssen.
zitter,
Vroemen,
dhr.
meAsP.
enkele
Ook aan het programma van a.s. Zondag om te komen tot een flinke en gezonde vakHij stippelde voorts uit een schema deelingen gedaan,
Duizenden woonden de pontificale
o.m. over de vertoosluiting bij.
Zondag j.l. wordt veel aandacht besteed.
Hoewel de organisatie. Het parool moet dan ook voor
Jaarvergadering R. K. W. V.
van acties, welke de Credo-Pugno-leden ning van
spoorweg-jubileum-film,
de
vervulling
hield
de afdeeling Meerssen der R. K. W. V. neomist ruim een half uur van de paro- iederen schoenmaker wezen: ,Door vakorg.
bij
van
de
hun
taak
hebben
hebben
op
Honderden Maastrichtenaren
welke
17 April in de zaal van de Paverwijderd woont, wordt hij door
vakbekwaamheid." De uitvlucht:
slecht bezochte jaarvergadering in liet chiekerk
te voeren, zoowel voor eigen vorming als ters Franciscanen aan de Tongersche een
plaatselijke muziekvereenigingen alsmede tot hoogere
de octaaf-week van den feestdag van voor
de
Jonge wachtgebouw.
„Het
wordt
toch niets", kan niet meer aanvormingswerk
in den arbeiders- straat zal plaats
e Lieve Vrouw Sterre der Zee dageMariagrot in de Kookstraat thans he> kerkelijk zangkoor St. Cecilea aan zijn gevoerd worden, sinds de afd. Hoensbroek
j?nz
de
vinden.
Daar
woning afgehaald. Aan den voet van den
*Vjks den bidweg tot intentie van den kring.
Een geanimeerde rondvraag besloot eigendom is der R. W. V. V. zal voor een pas- Zandweg
nieuwe org. plan voor den dag is geACTIE DER STANDS- deze
wordt de eerw. heer Rutten opge- met het Hierdoor
gedragen,
tot
zorg
versiering
*rede meegemaakt; regen en wind, koude
sende
worden
vlot verloopen bijeenkomst.
wordt het de collega's zoo
komen.
'
geestelijkheid
der parochie makkelijk mogelijk gemaakt, lid hunner org.
ORGANISATIE.
welk doel bloemen .kunnen bezorgd worden wacht door de
guur
eiken
weer
trokken
trotseerend,
bruidjes.
J*ond dichte -ijen biddende mannen en Het „gewetensonderzoek", dat pater
en door een stoet
bij dhr. Schulpen Kookstraat.
av
worden. Er is nog een reden, om een ernstig
Na afloop der kerkelijke plechtigheid zal te
bestuursleden,
Janssen,
dhrn.
De
aftredende
appèl
te richten tot alle R. K. schoenmakersvfouwen uit de stad langs den aiouden Jacobs had aangelegd, heeft aalmoeze- »^——at—B—KanII li I lIIWIBMBBBIB Baltis. Op den Camp, en Bindels worden, daar de neomist de parochianen
aan den hoofd- patroons,
zoowel als gezellen, om toe te treden
toespreken,
der
kerk
's
ingang
tegen
■Mweg van de Sterre der Zee, van nier Roumen in zijn betoog over
Avonds
HUIS VOOR
er geen andere candidaten gesteld zijn, her- zes uur wordt den nieuwen priester
de vakorg. Wij, Limburgers, gaan er
tot
°en Hemel afsmeekend de genade, dat, „standsorganisatie als beweging', breed
een sere- grootsch op. als wij onze liefde en trouw aan
benoemd.
nade gebracht.
Perzische Tapijteu
over de heele arbeidersbeweJipor bemiddeling van Moeder Maria, uitgelegd
Als leden van de controle-commissie worVader-Bisischop kunnen uitschreeuwen of aan
Vod spoedig aan deze geteisterde wereld ging. Hij zag de standsorganisatie als 'n
den benoemd dhrn. Kleijn, Magermans en H.
BURY'S Meubileering
de boomen van ons heerlijk Limburg kunnen
4
Janssen.
spijkeren, maar hoe staat het met ons pracGulpen.
vrede zou terugschenken en ons land leger, waarin ook de massa der gewone
'T MODELHUIS
Bondssecretaris Maenen krijgt dan het
R. K. leven? Dat het vak zoo in dei. put
!°u sparen van de ellende van den oor- strijders een belangrijke taak heeft. OnGezellige avond voor de militairen.
Groote Staat, Maastricht
woord tot het houden van een toespraak over
—■'
""og.
De zit, is enkel en alleen te wijten aan onze eigen
vervaard legde de aalmoezenier den
gezellige avond voor de militairen, aangebod beteekenis der Katholieke ArbeidersbeweTelef. 4151
laksheid. Het spreekwoord: „Als het kalf verDe plechtige sluiting met een indruk- vinger op de zwakke plekken in het
ging in Nederland, waarbij hij wijst op de beden door de zangvereeniging „St. Cecilia", dronken is
" heeft ook hier zijn volle bebidweg, onder aanvoering strijdfront der organisatie. Hij liet echreikte verbeteringen op het gebied van de mag in alle opzichten geslaagd heeten.
teekenis. Maar nog is het niet te laat; met
(Recl-adv no 8065)
'ah onzen Maria-bisschop zelf, zou een ter niet na ook de middelen tot versc!iaïe toestanden, arbeidsvoorwaarden èn Hoewel ook de zangvereeniging door mobi- groote krachtsinspanning en de hulp van iedegebeds-actie worden. Honder- betering der fouten aan te wijzen: juiste
-verhoudingen, waaraan ook de R. K. Arbeilisatie van verscheidene leden min of meer ren collega zullen wij ons vak.weer de plaats
jpslaagde
:jen en honderden mannen en vrouwen, wijze van léden-weïving, doeltreffende
dersbeweging alsmede de R. K. Vaklbëwegirig gehandicapt is, mogen we zeggen, dat de geven, die het toekomt. Als Hoofdbestuurslid
zangnummers
goed werden uitgevoerd.
hefeiben gehad. De huiHeer. een werkzaam aandeel
'a,h eiken rang en leeftijd, trokken om' propaganda-methoden, aantrekkelijkben ik in de gelegenheid, kennis te maken
Ook het ensemble Westenberg—Deneke— met onze collega's uit de overige provincies
dige generatiemoet niet gaan neerzitten bij de
;1f uur, onder feestelijk klokgebeier, van heid van vergaderingen, contact van leiZooals we resultaten door hun oudere kameraden be- Hulst uit Maastricht heeft er het zijne toe en als ik van hen hoor, onder welke moeilijke
De H. Familie in 't goud.
?et
O. L. Vrouweplein langs den bede- ders onderling, verdieping van eigen
gouden haald, daar het program nog niet is afgewerkt bijgedragen om dezen avond te doen slagen. omstandigheden door de gemengde bevolking
berichtten,
had
Zondag
reeds
het
e
S;
indrukwekkende,
godsdienstige,
economische, sociale en
?
het was een
de militairen met hun program- zij
de
Aartsbroederplaats
bestaansfeest
van
en nog vele offers zullen moeten worden ge- Zij hebben
moeten werken, om kleine afdeelingen op
?re«de, massale stoet van ingetogen bid- andere vorming.
ma een prettigen en vroolijken avond be- te richten,
bracht.
schap der H. Familie in deze parochie.
dan schaam ük mij, als Limburger,
zorgd.
verwachten,
Dit was wel te
want dhr.
Katholieken uit heel de stad en
Deze herdenkingsdag is geworden .tot een
Deken Krijns richt nog "n opwekkend woord
daar
tusschen
te zitten, daar wij het hier in
Westenbeig
Gulpen
geen
an vèr daarbuiten.
is voor
onbekende. Limburg met een
DE INVLOED VAN DE ware hulde, die zijn hoogtepunt bereikte in tot de aanwezigen en dringt aan op meer kaaaneengesloten kath. bevolDe kapitein sprak aan het einde van den
Men had inderdaad in ruime mate
MASSA.
het Lof, dat door Z.H. Exc. Mgr. Lemmens tholiciteit in het algemeen.
king toch zoo gemakkelijk hebben, om flinke
&
gebodene
avond
woorden
van
dank
voor
het
medewerking
gecelebreerd.
Spreker vraagt de
der nog niet
afdeelingen op te richten en zoodoende onze
j^hoor gegeven aan den oproep van den In de middagles heeft hoofdaalmoe- werd
de algemeene H. Communie onder de georganiseerden om het ziware werk niet door
K. Org. sterk te maken, ja zelfs leiding te
om van heel den omtrek voor zenier K. Roncken. uiteengezet, dat de H.NaMis
R.
van half acht, droeg de zeereerw. hun wei-georganiseerde collega's te laten opgeven. Laat een ieder, die hiermede
Epen.
vorming van de arbeiders-massa door
bidweg naar de stad te komen.
kunnen
plechtige Hoog- knappen en later wel van de behaalde resuleen
heer
Pastoor
om
10
uur
sympathiseert,
die mee wil werken, om ons
T&en de stoet met de dichte drom- de stands- en vakorganisaties ons mis op met assistentie van de beide kape- taten te gaan profiteeren, welke meening geZondag gaf de afd. Jonge
Filmavond.
mooie, maar miskende vak op een hooger peil
flink
bejji'rïl geloovigen bij den terugkeer uit- brengt tegenover een groote groep ar- laans,
filmavond.
De
zaal
was
Boeren een
terwijl het St. Caecilia-koor een meer. heel door den voorzitter gedeeld wordt.
te brengen aan onderget. zijn instemming beop het O. L. Vrouweplein, rijden beiders, welke haar eigenbelang meent stemmige Mis ten gehoore bracht. De apo-s°lfde
De voorzitter der afdeeling Rothem, dhr. zet en het gebodene viel zeer in den smaak. tuigen. De rest zullen wij dan wel in orde
® belangstellenden zich daar aaneen te dienen
Epen
avonden,
zeker
kunnen er voor
met afzijdig te blijven van de theose van de kerkelijke viering bij dit blij- Grispen, spreekt zijn dank uit voor de ver- Zulke
+ 1*
brengen.
de herdenkingsfeest was het Lof. De Bis- kregen samenwerking met de afd. Meerssen nog meer gegeven worden. Vooral het hoofdj*? e&n massa van een paar duizend Katholieke organisatie. Het is noodig schop
W. PETERS
bloed",
„Bruisend
was
schitterend.
nummer
kerkgeen hoopt, dat deze in de toekomst bestendigd
menschen, schouder aan schouder zich deze klaploopers precies te zeggen, bouw, arriveerde om 3 uur aan het
Hoensbroek,
Koestr. 28.
waar hij verwelkomd werd door de zal blijven.
waarop het staat en waarom het gaat!
Schoenmakersbond
K.
PropagandistR.
garend voor het hulpaltaar, waaraan
en Pater van
Dhr. Kerkhofs vraagt tot slot aller medeGeulle.
Anders is het met de groep misdeel- geestelijken van de parochie
Exc. Mgr. dr. G. Lemmens het ponder Lans, die de leden van de H. Familie in werking om de zegening der werktuigen op
*caal Lof zou oelebreeren.
den, die als de economisch en geestelijk het
Benoeming Hoofd der SchooL
Tot Hoofd
Triduüm had voorbereid op de opdracht. 14 April a.s. naar wensch en met groote deelvoorjaarszonnetje milderde de afgezakten zijn te beschouwen. Zij moBijzondere Lagere School „St. Joseph"
Vj.-^n
De bisschop werd met een jubellied ver- neming te doen slagen.
der
rte van dezen laatsten Maartschen dag gen niet overgelaten worden aan
alhier, is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd
de welkomd, waarna het Lof een aanvang nam.
dhr. H. Wintraecken, thans onderwijzer aan
bleek over de bevlagde gevels soms neerbuigende particuliere liefdaNa de korte feestpredicatie had de huldijfLsPeelde
Mechelen.
school.
jubilarissen,
op
plaats
gs
de
die
het
voornoemde
digheid
ging
of
van
plein.
klokgebeier
het
Het
strooide
aan charitatieve vereenigin2 .?
genomen. Nadat
coöperatie.
AMSTERDAM, MAANDAG 2,45 UUR.
gen, die, met hoe goede bedoelingen priesterkoor hadden plaats
De
diefstal
in
de
Werd
aangeestellJke
klanken
de
in
murmeleden, die 50 jaar (of langer) lid waren, vankelijk gemeld, dat er in de Coöperatie
lerirt zee van honderden en honderden ook, vaak onsociaal te werk gaan.
De de
den
bis- „De Eendracht", filiaal Mechelen, een inde gouden medaille uit handen van
Londen 6.70V'2
emmen, die het rozenhoedje baden en arbeiders-standsorganisatie en Credo schop
ontvangen hadden, werden de talrijke braak met
Berlijn 75.60
thans,
werd
na
gepleegd;
diefstal
Pugno
op
het
hebben daar een mooi terrein om zilveren jubilarissen gehuldigd en ook nu een ingesteld politie-onderzoek, dat de gej?t .luider stem antwoordden
Parijs 3,80.
nuttig,
Sterre der Zee, bid voor ons",
"
maatschappelijk werk te doen. stelde de bisschop er prijs op persoonlijk de meente-veldwachter Peltzer, in samenwerking
32,17.
Brussel
"kortdurend voerde de bedetocht De samenwerking van personen uit an- herinneringsmedailles te mogen opspelden. met de marechaussee te Gulpen instelde, is
42,24.
Zwitserland
plechtigheid
Het was een indrukwekkende
Kopenhagen 36.40.
staan,
komen
vast
te
dat
maar
alleen
van
766
toespraak
Barometer
m.M.
huldigde
en in een geestdriftige
Stockholm 44.92*/2
sprake kan zijn.
jubilarissen als de oude, diefstal
Thermometer 11 gr. C.
.de bisschop alle
Oslo 42,82y2
Op
Paasch-Maandag
jufm.
heeft
des
v.
Verwachting: kouder dan gisteren,
trouwe garde, waarop de H. Familie geNew Vork 1,88.
diefstal
M.C.,
dit
filiaal
bedient
den
frouw
die
betrokken, plaatselijk
grondvest is.
zwaarbewolkt
tot
Rome 5.30.
onderzoek
Bij
het
dat toen direct
Hierna traden de jongens, die de opdracht ontdekt.
MARKEN-KOERSEN
eenige regen, meest matige, voornamelijk
politie werd
ingesteld,
door.
voornoemde
moesten doen voor de Communiebank en na bleek,
Registermarken 153/4.
zuidwestelijke
Zaterdag
voorafgaanwind.
op
daaraan
tezamen
met
dat
den Bisde opdrachtsformule
'1
&
Handels Sperrmarken 5 3/8
schop gebeden te hebben, mochten ook zij de, op het oogenblik toen juffrouw C. het nu Lichten op Zon op Zon onder.
Reismarken
312
gesorteerd,
hebben
bedrag,
gestolen
na het te
ontvangen.
Bankpapier 18Vi
de lidmaatschapsmedaillejaar
18.35
19.05
5.33
De mannen boven 18
sloten hierbij in een kast heeft weggeisorgen, twee soldaten
aan en vervolgens werden de vrouwen in de
broederschap opgenomen.
Na het Lof ging de Bisschop alle gouden
jubilarissen persoonlijk feliciteeren en hiermede was de kerkelijke viering ten einde. ■
op
sTAl£ty'
l.
Om 7 uur had in het patronaat een feest,
bijeenkomst plaats die geopend werd met
een welkomstwoord van kapelaan' Brouwers,
(Recl.-adv. no. 9049) directeur der H. Familie, afd. mannen. Hierna bracht de mandolineciub eenige nummers ten gehoore, gevolgd door een zangdere standen dient hierbij echter niet hulde op de jubilarissen door enkele leden
uotjWe rÜen geloovigen aan met de uitgesloten
van de H. Familie. Na een voordracht van
te worden.
die uit alle straten naar
een Jonge Wachter, gaf een jongenskoor
De lessen gaven aanleiding tot een der leiding van dhr. J. Goessens, eenige on.
slotpiechtigheid toekwamen.
j?
lievruchtbare gedachtenwisseling.
deren ten beste en vervolgens hield dhr. J.
iH. e iTgr' Lemmens celebreerde het Lof
De HoogEerw. Heer Deken Ingendael, Piters als oudste prefect een korte toespraak
entie van pastoor Janssen van
Scb a&sist
dit
het slot van den studiedag bezocht, als dankbetuiging.
en
kerkkapelaan
het
Geurts;
kon
Na de pauze werd een tooneelstuk opgenog gelegenheid in een korte toevond
Angelicus;
Panis
Z6tte
met
een
ï>oliV1 en
voerd
en aan het slot vertolkte de zeereerw.
verheugende
spraak
te
van
de
getuigen
verkenners hielden de afscheiheer Pastoor in een
dim» f
toespraak zijn
aj/sslijnen
rond de ruimte voor het en z.i. succesvolle activiteit der Katho- blijdschap over dit feestkorte
en spoorde de leden
"«aar vrij.
lieke arbeidersbeweging in onze stad.
aan goede ijverige leden van de daad te
De studiedag eindigde met een plech- blijven.
het
tijdens
dr.
Féron
heeft
"jrof.
F.
L o eetl
door den Hoogeerw.
Deze imponeerende dag zal een blijvende
toespraak gehouden, welke dank tig Lof, gecelebreerd
mi rt
geassisteerd
door
daarbij
Heer
beteekenis
houden in de geschiedenis van
Deken,
b. 0 °e-luidsprekersinstallatie tot in alle hoofdaalmoezenier Roncken en aalmoe- de door pastoor Timmermans gestichte afVrouweopgepropte
van
O. L.
deeling der H. Familie in deze parochie.
Mem Uidelijk
zenier Roumen.
verstaanbaar was. Hij
over de ellende van den
oorih daarin
Klimmen.
WONINGBOUW IN HET WITTEbange onzekerheid, of
over
de
°ïts 1 '
VROUWENVELD
nd
zou
wereldstrijd
Luchtbescherming.
Wot-rien °°k in den
Dc zeer groote beDe bouwvereeniging St. Servatius langstelling, welke voor de Vrijdagavond
tyer
betrokken en over het vertrouWe voor de toekomst moeten heeft voor den bouw van 45 arbeiders- gehouden vergadering van den plaatsehjken
sten' jn den
getoond werd, heeft
au
H emel; daar troont Maria woningen in het Wittevrouwenveld in luchtbeschermingsdienst
terdege bewezen, dat de bevolking van KlimRaad
'.en
bouwMidOctober
Gods,
als
1938
van
den
als Moeder
men zich ten volle bewust is, van den ernst
de menschen. Hij wekte op voorschot ontvangen van ’99.700,—.
tot oeen- Voor
der huidige tijdsomstandigheden. De bijeenTengevolge van de stijging van mate- komst,
vurig gebed tot de Sterre der
2 ee
werd geopend door burgemeester
grootere
riaalprijzen
wegens
de
kosangstige
en
tijd' rT zi J ons veilig door deze
Kerckhoffs, die nai eerst een propagandisz al leiden. Juist dit jaar is het ten van trottoiraanleg zal een verhoo- tisch woord ten aanzien van de zelfbescherWen ki Haar sterker, nu rn ging van dit bouwvoorschot met ’3000,- ming bij luchtaanvallen te hebben gesproheel'e diocees aan Maria -noodig zijn. b. en W. hebben den Raad ken, er zijn groote voldoening over uitsprak,
*ai w rden
Uf hetopgedragen
bijzonder
zijn gemeentenaren, zoon
en het a.s. Ma- gevraagd hen te machtigen uit 's Rijks dat
groote belangstelling voor het luchtbescherert°e zal bijdragen de groote kas de bedoelde verhooging van het mingsprobleem
bet°, ngres
toonden.
bover, nis van de Moeder Gods in het voorschot aan te vragen en dit bedrag Hierna hield het hoofd van de plaatseNatuurlijk leven te leeren kennen. aan St. Servatius uit te keeren.
lijke afd van de Nederl. Ver v. LuchtbeDr. Dortu. een interessante cauklonk het welsprekend woord R. K. HANDELSREIZIGERSVEREENI- scherming,
serie over de werking van den luchtbescherhonen
hoofden
honderden
der
dewp
mingsdienst. Spreker belichtte hierbij speGING.
Ölftln i aandachtige geloovigen; op het Humor in
ciaal de taak der diensten, welke tot den
litteratuur
de Nederlandsche
zich reeds de eerste schaduw
Vhcrmingsdienst behooren.
i?S.de
11 ""vallenden avond, terwijl het
In „Hotel.du Chêne'' hield Zaterdag- luchtbef
werd in deze vergadering nog
Tenslotte
met 4—5 in Luxemburg zijn meerdere erkennen.
laatst
Van Male, die allesbehalve op dreef
avond de afdeeling Maastricht van de een reorganisatieplan van de plaatselijke Het Nederlandsche Elftal moest ditmaalmisgrijpen.
ÜtfSSï^alê zonlicht_h_et. bovendeel, vaji R.
Feller
deed
de
re5t.......
Luxemburgsche
hier
De
centervoor
was,
men
ziet
K. Vereeniging- van Hondelsreizigers luchtbescherming uitgewerkt.
«^5J^-IroTC-■■^^^ÖTrw^-zßl^siÜr*""Te^>■

INGEZONDEN STUKKEN
De schoenmakers, de
wat!
1939/40
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LIMBURGER KOERIER VAN

TOONKUNST - MUZIEKSCHOOL
-

DINSDAG

2

APRIL

1940

WINKELS VAN

Directrice: M. C. RITZEN Burg. v. d. Kroonstr. 11 b/ St. Emma

HOENSBROEK

Grondig Muziekonderwijs
IN ALLE VOCALE-,

INSTRUMENTALE-, THEORETISCHE VAKKEN en RHYTHMISCHE GYMNASTIEK
Beproefde leerkrachten.
Opleiding voor erkende diploma's en Staatsexamen.
Aanmelding van leerlingen kan geschieden iederen werkdag
vanaf 3 April van 4—6 uur en tijdens de lessen.
9072

_4_^_^^

ONZE
ZEER LEKKERE

Toelatingsexamen MIJNSCHOOL.
De nieuwe
cursussen van het toelatingsexamen 1941
HEERLEN en te BRUNSSUM.
Aangifte voor 12 April bij:
9065

beginnen half April te

u| J! Fc

HANDELSSCHOOL MERCURIUS

HEERLEN, NOBELSTRAAT 18, TELEFOON 3113.
BRUNSSUM. RUMFENERSTRAAT 88, TELEF. 456.

MAASTRICHT.

HILVERSUM 1 1875 en 414,4 M.
NORV-Uitzending. 6.30—7.00 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart
8.00 Berichten ANP. 8.05 Schriftlezing meditatie. 8.20 Gramofoonmuziek (9 30—9 45 Ge-

iukwenschen)

10.30 Morgendienst 1100 Gra-

mofoonmuziek. 11.15 Pianovoordracht en gramofoonmuziek. 12.00 Berichten. 12.15 Gramofoonmuziek (Om 12.30 Berichten ANP ) 1 00
Amsterdamsch salon-orkest en gramofoonmuziek. 2.30 Voor postzegelverzamelaars. 3.00
Zang. piano, cello en gramofoonmuziek. 2.30
voor postzegelverzamelaars. 3.00 Zang. piano,
£ang, piano, cello en gramofoonmuziek. 4.15
Gramofoonmuziek. 4.55 Felicitaties. 5.00 Voor
Gramofoonmuziek.
?-technisch
«Je*^8'd*-, ?*5-4D~
5l en 6/00onderricht.
en
7.00 Betifl,
n
7.45 GraIJ}}1
■ , Frïe^ h£
mcfoonmuzaek. 8.00 Berichten ANP. interna-

tionaal
/?„ n?
St.^Aldegonde.

overzicht, herhaling
ng.yan PhiliPS

SOS-Berichteu.

v»n Marnix van
10.00 Berichten ANP, actueel
103°
Gramofoonmuziek ca. 11.50—
UUT-,
V^
12.00 Schriftlezing.
HILVERSUM II 301,5 M.
VARA-Uitzending 10.00—10.20 v.m. en
7.30—8.00 VPRO
8.00 Berichten ANP. 8.10 Orgelspel, _45 Gramofoonmuziek. 9.30 Keukenpraatje. 10.00 Mor.wijding. 10.20 Voor arbeiders in de Continubedrijven. 11.30 Voor de vrouwen. 12.00
Berichten ANP, gramofoonmiEiek. ,12^5
3.15 Voor de kinderen. 5.30-6.00
Gramofoonmuziek. 6.05 Orgelspel. 6.30 „Dronat

Xira"OIief-

in- 6M
llr"
fT' T ,de" reCh^"
7,V°° V^A-Kalen/er 7 n^^Hft^it10^
S

1

Felicitaties.
1tn^r' ?,'°, Dcauserie.
snijden.
7.30

7.10 „Van streven e n
,.De moderne vergaar '
8-00 Herhaling
R
SOS-Berichten. 8.03 Berichten
ANP. VARAana- S$ R°s>an-orkest. 9.00 VARA-Maand-

nteh^- 75«^

fvpft 4vn -joi

.„

iAtt w

NaS^m^T^M
11.50

11.20 Orgelspel.

n

CT.

10
7

NET DAGMEISJE
gevr. z. k. werken, loon
f 14 p. mnd. Rennemig.str.
588, Heerlerheide.
608
NET DAGMEISJE
R.K. gevr. v. Maastr., voor
burgergezin, met werkzaamh. bekend. Br. o. no
26 dezer.

DEUTSCHLANDSENDER

1571 M.
Omroeporkest en solist. 8.20 Berichten.

DAGMEISJE

tt uï^l^'SÏS.ff
U^ltVwS'^Ix^xtt**'

direct gevr.

Wijker Bnigstr. 31 B, Maastricht.
15

DAGMEISJE

v. halve

dagen, bij echtp.
z. kind. Liefst van buiten.
Aylvalaan 62, Maastr. 34

I*tt,t*
ïffH?*
1"? * ""t* 18Mcent
<* Uejteeken*
"» owrt
Bt] I pla»t*ta*«n
méér
lïVr^. »*****—*
1
berekend-

t
,U
!"* Jrü
CU*
riIiTIINO UITSLUITEND

***

—

pw keu, «roor elke Toigende
wordt toot 0» derde piaat&tng
Voor nummer-kdverUnttèn 18 cent porto extr»
TEO EN
VOORUITBETALING.

2 NETTE JONGENS
gevr. v. verkoop v. chocoFLINK DAGMEISJE
lade enz. Gemidd. verdien." R.K.
gevr. v. direct, n. be:i.
st« tf 6.— p. w. Stationsstations- ' 17 j.
Raadhuisstr. 5, Nuth.
restauratie, Eittard.
9083
9060
gevr.

JUFFROUW

voor lunchroom-be-

'

■

diening. Adr. Lunchroom
„De Prins", Sittard. 9106\>

EERSTE KAPPERS.
KLEERMAKEKSbediende gevr. L. Herinx, knecht gevi-. p. Ziellemans
HUISNAAISTER
gevr.
gevr. Markt 76—77,
Rumpenerstr. 112, Rum76—77, Maas.
12, Heerlen.
Dadelstr.
"
pen
tricht.
9064 Aanm. Woensd. 7 uur. 601 tricht.
21
21
KAPjCERSBED.

gevr. ir Heerensr.lon, goed
Het orkest voor kermissen kunn. scheren en knippen
int., goede beh., loon nad.
is de Charly Band (2 dames en 3 heeren) stem- overeen te komen. Wed.
ming, cabaret, duo's. Reeds Warnar en Zn., kapper,
Asten N.8., Tel. 92. 8766
4 mnd. werkzaam in
„Royal" Wolfstr. 9, Maastricht, Tel. 2084. Te hoo- AANK. OF 2e BEDIENDE
gevraagd. Dames- en Heeren eiken dag v. 7 tot 12 renkapper
M. J. Tuender
nam.
16
Leeuwstuk-Brunssum. 602

H.H.

CAFÉHOUDERS.

CHAUFFEUR
COIFFEURSLEERLING
b.z.a. voor bus of taxi. ook gevraagd
voor terstond. A.
gen. voor expediteur. Br
Koonen, Nuth.
9033
o. no 9102 bur. dezer
FLINKE HUISKNECHT
NET R.K. MEISJE
leeft. 16 jr. v.g.g.v., b.z.a. R.K., gevraagd voor terals leerling winkel juffr. stond voor Hotel-Restau.
rant, Br. o. no 9078 Bijk.
Br. o. no 17 dezer.
L.K. Venlo.
SLAGERSKNECHT
of halfwas gevr. Slagerij
Bromet, Nuth, Nuinhofstr.
15 of Heerlen, Saroleastr.
59.
6ü9

ELECTRICIËN

2e SLAGERSKNECHT
monteur en halfwas gevr. gevraagd
terstond,
voor Maastricht. Br. o. no kunnende voor
wijk bedienen.
8536 dezer.
Flink loon. Br. o. no 9074
CAFE-REST. NATIONAL bur. dezer.
Venlo, Tel. 3613, vraagt v.
BOERENKNECHT
1 Mei bekwaam Restaukunn. m. en m. paar.
rant Kellner en voor di- gevr.omg.
Dorpstr. 1, Overden
rect le kok. jaarbetrek- hoven.
1095
king, en leerling kok. 9076
EENIGE ZELFSTANDIGE
KELLNER
halfwas meubelmakers
gevr. voor Zondag en een en
v. direct gevr. Kerkraaddag in de week. Markt Fri.
sche meubelfabriek A.
ture 67, Maastricht.
29 Buck, No
II str. 60, Kerkrade.
8376
GEVRAAGD
voor direct door goed inBEKW. SCHILDERS.
gevoerde
en uitsluitend
prima kwaliteit leverende knecht gevr. G. H. Geurts,
31, Geleen. 9081
fabriek van bakkerijgrond- Pieterstr.
stoffen een goed ingevoerd SCHILDERS
LEERJONagent (of agenten) bij de gen
gevr. eenigsz.
bakkerij voor de provincie vak. J. Schiepers, bek. m.
GronsLimburg of gedeelte van veld.
12
Limburg. Voorloopig uitsluitend hooge provisie en
SCHILDERSLEERLING
bij gebleken geschiktheid ! gevraagd. Gebroedïrs Van
wat vaste toelage. Bt
Lijf, Jekerweg 648, Maasfranco o. no 9103 bur. dez. tricht.
27
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Alle goederen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Voor degelijk linnen:

Spreek met Loéb en 't komt in orde!

'j*Y/

V^S^ />/

Voor hen, die gaan trouwen, hebben wij zeer mooie
series In Tafel-, Bed- en Huishoudlinnen. Voor uitvoer/ge monstercollectie en linnen prijscourant stuur
onderstaande coupon.

-^

/LOEB
__

4.

m,

Oppert 83, Rotterdam
Telef. 52678-53578

M

"*""*t^\\fJij

*~~*~ZTeer.ty VV«

****************^*^^m*9mmmmmmWÊÊmmmm%m^m*ma^

l^H2?^fnof^nmu-

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod

j

6 Lakens 150 x 230 glad f 2.25 f 13.50
6 Lakens 150 x 235
gefeston. of cordon f 2.45 f 14.70
12 Sloopen gefeston. of cordon f 0.79 f 9.48
6 Theedoeken
f 0.39 f 2.34
6 Keukendoeken (badstof)
f 0.49 f 2.94
3 Baddoeken
f 0.49 f 1.47
3 Baddoeken
f 0.69 f 2.07
" 3 Ontbijtlakens 115 x 145 f 1.45 f
4.35
3 Tafellakens 120x 1 50
f 1.85 f 5.55
6 Servetten
f 0.49 _f_ 2.94
54 stuks
Totaal slechts f 59.34

y.

En toch nog onze 5? korting

amoS

-6„3!!

16 CT.
14 CT.
12 CT.

CT.
CT.
PER POND

12.30
zisk. 4.55 Vocale duetten met toelichtte. 5 20
Het Per Artem-kwartet 605 G

o

BBC-Schot_ch orkest.

VAN 18 AAN
VAN 16 AAN
VAN 13 AAN
VAN 12 AAN
VAN 11 AAN
VAN 8 AAN

99

I

kastklaar gezoomd en gelust
Ö4- stuks voor 59.- (5 Gld. p. maand)

RIJST PRIJZEN

8.50 Omroepsymphonie-orkest. 9.3010.20 Gramofoonmuziek
484 M.: 1120 Gramofoonmuziek 11 S0 P n

vnymo

foonmuziek.

Uitzet

SPECIALE GOEDKOOPE

S

I^io^r_est

PER POND

VOLGENDE 14 DAGEN

De-utschlandsender.

Gramofoonmuziek
'M Omr^psImphonfe-ofkesr^LTenmroepkoor.

Koop nu linnen, dat is de beste
jf r1
raad, dien wij U kunnen geven,
wanf de prijzen stijgen. Onze gemakkelijke voorwaarden maken het ook voor U mogelijk om vandaag
nog een uitzet of aanvullingsvoorraad te koopen.

40 CT.

HEDEN EN

ttptttpj.

BRUSSEL 322 en 484 M
322 M.: 11.20; 12.30—1.20 en 4.20 Gramofoon
muziek. 4.55 Zang en accoitfeon 535
met toelichting. 6.05 en 7 20

et-

VAN 38 AAN 3S CT-

I v E v» L AM E

1220 Berichten. 12.35 Variété. 12.50 Harpkwintet. 1.20 Militair orkest. 2.00 Reportage.
210 Orgelspel. 2.35 Zang. 2.55 De Romantic
Rhythmisbs 3.20 Radiotooneel 3.50 BBC-Theaterorkest, 4.20 Berichten (Welsch), 4.25 Wel£che kerkdienst. 4.40 Kinderuurtje. 5.20 Berichten. 5.35 Variété. 5.50 Actueel en gevarieerd programma. 6.20 Mededeelingen. 6.40
Gevarieerd programn.a. 7.20 Radio-film. 8.20
Berichten. 8.40 Actueele causerie. 8.55 Orgels^ei' 910 Gramofoonmuziek. 9.50 Radiotooneel
10-20 Jack Payn« en zijn Band. 11.05 Declama
üe' n2° Berichten.
RADIO-PARIS 1648 M.
11.10 Harpvoordracht. 11,20 Vocaal concert
(Ij. de pau=ze: Solistenvoordracht) 12
05 Zan"
12.35 Pianovoordracht. 1.05 en 1.30 Cellovoor!
dracht. 2.20 Zang en piano. 2.50 Radiotooneel
3.50 _ar,g. 4.20. Chansons. 4.35 Parüsch instrumentaal kwintet. 5.35 Kamermuziek met toelichting. 6.50 Radiotooneel. 8.05 Zang 9 05 Nationaal orkest. 10.20 Volksliederen mét toelichting. 10.35 Radiotooneel. 11.05 Vioolvoordracht. 11.20—11.50 Kamermuziek
KEULE? a-c
4a6 i_
M.
A c „ „„
4.50 Otto Pncke's orkest. 6.40; 8.30—8 50 em
9=5 Gramofoonmuziek. 10.20 Concert. 1120
Omroeporkest. 12.35 Populair concert.
145
Muzikaal tusschenspel 2.20 Voor soldaten. 4 10
en 605 Gramofoonmuziek. 6.35 Radiotooneel.
7-45 k60 Eysoldt's orkest. 8.50—9.20 Zie

_.

"

VAN 44 AAN

C^l A k^t E

HET RADIO-PROGRAM
Woensdag 3 April
1940.
r

van 55 aan 5°

R.K. KEUKENMEISJE
KLEERMAKERSKNECHT R.K.
voor direct gevr. J. M. v. d. gevr. voor 11 Mei
Mei of
of later,
in gezin met 3 kinBosch, Kouvenderstr. 33a. v.g.g.v., in
kin.
deren, kinder juffrouw
rouw en
Hoensbroek.
9059 deren,
2e meisje aanwezig. Leen
niet ben. 23
jaar. Huize :
23 jaar.
GROOTWERKER
en broek, en vestenmaker „Hoosden", Sint
Sint Odiliengevr. J. Heynen, D.- en, berg bij
bij Roermond.
2062
H.kleerm. Schimmert. 9104
WIJ VRAGEN
KLEERMAKERSKNECHT 2 meisjes voor het leeren ;
Gevr. voor dir. bekwame wikkelen
wikkelen van electro-motoelectrc-motoen halfwas. P. J. Timmers ren. Electro
Electro Vossen. Kemp. "■
Dorpstr. 69, Schimmert.
kensweg 36, Heerlen. Tel.
9105 3518.
9039
9039
AANKOMEND MONTEUR
FATS. 2e MEISJE
boy. 18
voor direct gevraagd. Aan- boy.
18 jr. Intern, direct
melden : N.V. Nijssen's gevr.
gevr. Br. o. no
no 1003 Bijk. '<
Aut.-Ond. Parallelweg 58— L.K. Sittard.
59, Maastricht.
9025
MEISJE
jr. gevraagd van 8,
NETTE BAKKERS^
16-18 jr.
gevraagd
knecht
tot 22 uur op
op alle dagen;
voor di- tot
dagen;
rect. In- of extern. Markt Aanmelden B. Drehmans27 B, Meerssen.
str. 6,
6, Roermond.
9041 str.
9066\
NET EERLIJK MEISJE
BAKKERSKNECHT
v. terstond gevr. Hoenen. gevr. v. alle voork. werk
Munstergeleen.
gen. in de zaak behulp,
looi en gen.
zaam te zijn.
zijn. Br. o. no 9084
2e BAKKERSKN.
Sittard.
gevr. v. gem. bedrijf zoo
spoedig mogelijk. Gebr.
MEISJE
Backus, Bosstraat 36, Echt net en zindelijk, 15
j.,
15 a 16 j.,
opgeleid te wor9037 gevr. om opgeleid
den In
in een banketzaak,
banketzaak,
LEERJONGEN
voor Maastricht. Br. o. no
no
of aankomende bakkers- 27 bur. dezer.
gezel gevr. te Maastricht.
Br. o. no 28 bur. dezer.
HOTEL ROODING
Valkenburg, WilhelminaHOEFSMIÜSLLEKLING laan,
laan, vr. v. dir. meisjes
terstond gevr. Adr. o. no. voor alle werk.
werk.
9075

8921 bur. dezer.
DAGMEISJE
FLINKE JONGEN
16-17 j., gevraagd.
gevraagd. Koning
gevr. voor magazijnwerk Clovisstr. 91, Mstr.
13
en boodschappen met
handwagen. Adr. no. 8922
DAGMEISJE
gevr. 16-17 jaar, Hommerbur. dezer.
terweg 19. Hoensbroek. 606
LOOPJONGEN
FLINK DAGMIEISJE
gevr. Adr. Frusch, Burg.
DAGMILISJE
Janssenstr. 16, Beek. 8027 gevr. in klein gezin te
Maastr., netjes en zelfst.
LOOPJONGEN
werken, niet
kunnende werken,
gevraagd. Zich aan te mei. ben. 20 j. v.g.g.v.
Mevr. jI
den Grand Bazar Maastr.
Willems, Oeverwal 10.
Kantoor le verdieping. 36 Maastricht.
8473
8473

'

»-—aajj^—

IN WELVAREND DORP

IN DE MIJNSTREEK TE HUREN :

HOTEL-CAFE-RESTAURANT
—

aan grooten verkeersweg gelegen.
Borgstelling vereischt,
Adres: N.V. Gulpener Bierbrouwerij, GULPEN.
9022
DIENSTBODE
DAMES. EN HEEREN.
gevr. Adr. Lunchroom „De : kapsalon ter overname
m.
Prins", Sittard.
9107 of zonder inventaris, centrum Maastricht. Billijke
FLINKE DIENSTBODE huur. Wegens
SKODA ADLER
vertrek naar
gevr. kunnende koken
Opel of ander merk, zuini.
buitenland.
Br.
o.
no
14
zelfst. werken. Hoog loon. ■ dezer.
ge wagen, 2 of 4 pers.
Maison Sarton, StationsSport cabr. '38-39 te koop
plein 11, Roermond. 8792
gevr. Br. met beschr. en
STEENPUIN
■
gratis verkrijgbaar. Adres prijs o. no 9030 Agt. Limb.
afbraak huis oud Rooste- Koerier, Geleen.
ren, bij de Sluis.

9029

Ia

*^^^^

FL 800.—
gevr. door heer m. vast) d
positie. Maandel. afloss i i
6%. Br. o. no 1102 Bijk ;.

L.K. Sittard.

-|

R. K. ZAKENMAN,
52 jaar, flinke verseüj

ning, met groot bedrijf**,
goed inkomen, zoekt k$
nismaking met verm. R>
dame, leeftijd 45—55 3 aB'
Brieven liefst met foto S
volledige gegevens, ond5

1

no. 8078 bur. dezer.
R.K. MEER

INKLAP NAAIMACHINE
r. sp. f 49.—. Rennemigstr.

,
59. Heerlerheide.
619 H
32 jaar, zoekt kennism..'!
KKOONKRISTALLEN
VRIJSTAAND LAND.
jongedame of
«'«£
AUTOMOBIELBANDEN
huis te. k. of te h. gevr. ■< R.K.
luchter voor gas of elec- Hoogste
FLINK DAGMEISJE
gebrek geen bezwflr'
VAARSKALF
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381. Zonder enig geluid sluipen Nagi Dass en
zijn mannen naderbij en als Ans van de laatste sport afstapt, springen de rovers op haar
toe. Zij binden haar de handen op den rug

en leiden haar dan, in, een
weg.

oDdexaardsen

gang

382. Het meisje moet met gebogen hoofd
lopen, om zich niet te stoten aan de scherpe
stenen. Juist vraagt zij zich vol verwondering
af, wat men met haar voorheeft, als zij trappen
voor zich ziet, die naar. een sport fcejjpei .leiden.
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Nederlanders streden tegen overmacht

Een klein groepje Nederlandsche renners waarin Sijen,
en

Gommers uitblonken, gaf goed partij

in de grootste Belgische wegwedstrijd.
(Van

onzen

specialen verslaggever).

WETTEREN, ZONDAGAVOND.

Wat

voorzien was Is gebeurd, het is Inderdaad een Belgische overwinning geworden,
zeggen,
verloren
""»
zich kranig heeft ge*«rd. De debacle van 1939 heeft zich gelukkig niet herhaald. Het kleine contingent heeft
uitstekenden koers gereden, maar in het bijzonder moeten we noemen de beide Lim-oUrgers, Seyen en Lambrlchts.
Die renners hebben van het begin tot de laatste kilometers de Belgen kranig partü
Seyen vooral was op zijn best en stak zelfs nog iets boven zijn streekgenoot uit.
Z6 renners is het niet gebleven. Ook Pauwels was zeer strijdlustig en was de eerste
helf*
*"t van den koers een der renners die den toon aan gaf. Verveer deed goed werk
maar
Wn te vroeg met grof geschut, waardoor hij natuurlijk geen kans kreeg om iets te be*en. Gommers reed verdienstelijk, doch Dominicus was de minste van de groep en viel
verhouding tot Chris van Gent eenigszins tegen.
.Van Overberghe was de man die reeds voor Roesselare het geheele peleton uit elkaar
~* en daardoor misschien onbewust oorzaak was dat deze Ronde van Vlaanderen een
verloop kreeg. Te vroeg was de slag gevallen en de uitloopers waren van die kwa«chH Öat Relet °P het Zeer nooge temP° waarin gereden werd, de andere renners geen
Van lta"S kregen- Dat was Ja"""', men had een felle achtervolging verwacht, die
WtM
'Weef. Seyen en Lambrichts deden ernstige pogingen, maar met zijn tweeën was het 'n
"""egonnen taak.
Resumeerende kunnen we besluiten met de opmerking dat onze landgenooten zich
m9im geweerd hebben.
we tot geruststelling van de wielerenthousiasten in ons land dadelijk
*j"*rnetlaten
kleine groepje Nederlanders, dat in de massa
ging,

J*"

gpven.

"

jJJJwnig

Hoc het vroeger was en nu.
w** den vooravond van d« Ronde van
Meren was het altijd voor en In de cajJ*aop
-2" het Pietersplein te Gent een vroolijke
Tegen het uur dat de wegrenners hun
konden afhalen en hun rüwieveten looden, bereikte het geroezemoes
De inschrlj vingslij st volgens
-flagbladen en de officieele lijst werden geom in verband daarmede zijn
yoor den volgenden dag te maken.
alleen In het rennerskwartier was het
1-18 maar ook tn de omliggende cafés
men bespeuren dat er iets op handen
j?*-Talrijke journalisten vonden het te Gent
j/J Prachtige gelegenheid om eens van gete wisselen. De buitenlandsche ver|Jjr*rwoordigers van diverse rljwielfabrieken
11 acte de Presence en waren al vroeg
om hun renners de laatste instructies
*even. Kortom het was een va-et-vient
*"'gezellig aandeed.
cafénouders glunderden, de zaken gin»te Boed,
de hotels waren vol, iedereen was
ju
°ok de renners, die zoo gelukki»
J*1waren voor een of andere fabriek te mo(Jf Jijden, hadden geen zorgen, want de fabetaalde alles.
1 nu
het stationsplein te Gent ligt
;'aten, geen sterveling is te bekennen, de
v **s zijn leeg, de hotelkamers dito. De kellv t zitten suf in een hoekje van de gelagbijeen en zijn blij dat er een sporadiC* bestelling volgt om
wakker te bUj-

jTJ*te.
kjsnumrners

JP

jjjf^P'eegd
Tjjnen

kern*

weldig.
De voorsprong wordt zienderoogen grooter,
zoodat er al eenige teekening in den koers
komt. Lambrichts beseft het gevaar en doet
wanhopige pogingen om bij de leiders te komen. Het gelukt hem echter niet. Het mislukken van die poging moet hij duur betalen,
want het sluit hem uit voor een der eerste
plaatsen.
Hulp van den overwegwachter.
De voorsprong van van Overberghe en zijn
mannen wordt angstig groot. Er Is echter een
kans, de trein nadert, de „bareelen" worden
neergelaten en men rekent er al op dat door
die omstandigheid het geheele peleton weer
bij elkaar zal komen. Men had echter geen rekening gehouden met een eenvoudigen spoorwegwachter, die den "treinenloop ondergeschikt maakte aan de Ronde van Vlaanderen.
Alles glipte er door en toen gaf de seinwachter het teeken dat de baan veilig was. Een
oogenblik dachten we na, hoe men in Nederland daar op gereageerd zou hebben !
De helft van den koers is bijna afgelegd en
we naderen Deerlyk, voor dit jaar de officieele bevoorradlngsplaats. We beleven nu de
sensatie dat Pauwels en van Gent, en vlak
daarachter Lambrichts de leiding hebben in
de koers. De „bergen" zijn in aantocht, zoodat Lambrichts, de man van den Tour de
France, zich in zijn element moet voelen. Het
gaat ook inderdaad gesmeerd. Zelfs Gommers neemt allures aan als bergbeklimmer en
met nog enkele Belgen bestormen die weinige
Nederlanders de eerste groote klim, n.l. de
Quaremont. Een lange lastige klim, die door
onze landgenooten schitterend genomen
wordt. Alleen Pauwels kan niet zoo goed mee,
terwijl Dominicus al aardig is afgezakt en
verder geen rol meer speelt.
De leiders hebben pech.
Van Overberghe en Buysse hadden pech
met hun rijwiel en moesten de leiding afstaan. Vlug werd het defect hersteld, en elk
probeerder weer aan den kop te komen. Het
duurde lang, maar de kwaliteit sprak nu en

na een

teSo**

*
J^ter

J*^ informatie

bij den heer de Baets, de
tj^naar van der bekendste restaurants te
dat volgens zijn meening dit
'Wk blee'c
voorspel van de Ronde moet worden
aan het late startuur, waarjjp* het voor het gros der renners mogelijk
's morgens nog op tijd te zijn voor den
j**t en bovendien kwamen er toch geen buiw
laiiders door de pasformaliteiten en de
fa,v e interesse voor den koers, omdat vele
'net aan den wedstrijd konden

t^hte
geschreven
H**

tW?rleten

gmgen op zoek naar de Nederlandsche
net ujstje der deelnemers wees een
lgend aantal aan maar we ontdekten
>
landgenoot. Wel troffen we
Cijj? ehkelen
haar Van Gent aan Antwerpen, op weg
(3 er 9en*. maar onze speurtocht leverde ver°P- Begrijpelijk was het dat we
gszins somber gestemd
waren. We kwa0,5
toch
om
de
Nederlandsche
coureurs te
üpv,
B°

*OUr

bev»eurs'

Seèn

eentniets

rrjden.

Zondagochtend.
voorbij. Reeds vroeg in
het is juist zes uur en daar koeerste renners opdagen cm hun rugers te halen. Syen gooit achteloos zijn

nachtmerrie is

d^
tw^tend,

**lrnrn
ry»iJ1 tegen

G^,*

den muur en meldt zich present.
8' een Hollander tenminste in den
S'
fl e v, liet bleef er niet bij. Lambrichts volg0p den voet Jan Gommers uit Donge,,
vist ult Antwerpen gearriveerd was,
aas'
Zjj n nlmrner drie. Chris van Gent, had in
duurste hotels
bßiD °nwetendheid een der
«n kwam ook opdagen. De HolJl0fJ*5 ..stroomden" toe; Verveer, Pauwels,
de Maayer. Domlnicus. We wisten
spQg **t we zagen ! We stoven er op af en al
t,leek dat het Br°ePJe Nederlanders
' optimistisch was. Gommers, die
*Hcje
«j^euS nogal zwijgzaam is, hield een heel gee« vertelde dat hü er naar hunkerde
onj
Net
den koers deel te nemen. Het clubje
voelde zich niet klein en maakt« y
geen zorg over de verplettet etirt
oVennacbt.
Het verloop van den wed*'tld v! uitgewezen,
hun zeer brutale
-oPirieier ue6ft tegenover dat capaciteiten
de
van

rtT

'

knoken
*W* '

?Bewoon

w,n

J^hders

LAMBRICHTS
de Belgen, niet zoo heel ver van de waarheid
af waren.
Was de generale repetitie van de Ronde
vrij bedroevend, de uitvoering beloofde veel.
Precies op tijd werd gestart en zette zich
een karavaan van 104 renners in beweging.
We hadden ha»6t vergeten dat ook René van
Hove, de Zeeuwsch-Vlaming, van de partij

was.

Het vertrek uit Gent.

Er schijnt haast achter te zitten, want men
begint kort nadat de vertrekvlag is neergehaald al zoon hoog tempo te ontwikkelen,
dat we al dadelijk de conclusie kunnen trekken, als ze dat zoo volhouden behoeft de
burgemeester van Wetteren niet bang te zijn
dat hy lang behoeft te wachten om zijn welkom aan de renners toe te roepen. Verveer,
de Nederlandsche coureur, rijdt alsof hij aan
zijn laatste sprint bezig is en trekt formidabel. Lambrichts begrijpt er niets van en ziet
zich plotseling aan den staart van het peleton. Ook Pauwcis schudt het hoofd en weet
maar één oplossing n.l. er een schepje boven
op te gooien. We krijgen dan voor Brugge het
merkwaardige geval dat de kopgroep bijna
uitsluitend uit Nederlanders bestaat. Zoo kan
het natuurlijk niet blijven duren. Lambrichts
gelooft het verder wel en laat zich afzakken.
De groote kopstukken trekken zich van die
overmoedige pogingen niets aan en daar
Lambrichts zich zelf daar ook onder rangschikt, negeert hij verder alle uitlooppogingen.
Het geharrewar zoo kort na het vertrek
heeft niets te beduiden, want in Eecloo, na
de eerste etappe, zit alles weer broederlijk
bijeen en heeft het eenige Nederlandsche
coureurs noodelooze krachtsverspilling gekost.
" Weer zijn het onze renners die den toon
aangeven. Nu gaan René van Hove en Hofman er van door en passeeren in de kopgroep
Maldeghem. Ook de Maayer laat zich niet
onbetuigd, maar het is te voorzien dat deze
renner zich niet op het voorplan zal plaatsen. Het hooge tempo heeft hem aardig aangepakt. Hij zakt ten minste aardig terug en
speelt voorloopig een bescheidener rol.
Naar Roesselare.
geheele peleton is

Het
weer rustig bijeen,
totdat van Overberghe een uitlooppoging
waagt. Het werd 50 m., 150 m., 200 m., totdat
het veld begrijpt dat het van dien Belg meenens is. Onmiddellijk wordt er op gereageeid

Tenaninste, zoo stelt men zich als krantenlezer dat allemaal voor. Dan komt er een
man als de heer Schimrnelpenminck aan het
Een tekort aan sport-beoefenaars.
woord en neemt je den blinddoek van de
man, die nauwkeurig het terrein
dag **et „Volksblad" (soc. dem.)' van Zater- oogen. Een
en er zelf met al zijn macht op werkt.
ki- atjT\ tort. wijdt A. B. K. zijn „Oproerige kent
rede Een eenvoudig en sober man, bovendien, dien
*ati ri ditmaal aan een passage uit deBaron
men in de laatste plaats van voorkeur voor
Resident van het N. O. C.
dikke
woorden verdenken kan.
van der Oye.
A. B. K.'s uiteenzetting hieronder
*oi 86n
En deze deskundige spreekt als zijn
■\Vie " «>oals ik,
oordeel uit, dat er ten onzent veel over
woont in de buurt van een
«t^j '
inderdaad
sport
geschreven, maar
heeft een overzichtelijk idee van hetBe*n d'.bel*ngstelling
weinig aan gedaan wordt, tot schade
voor een grooten voetvoor dc lichamelijke ontwikkeling.
a&trijd beteekent.

H^ ?ltstl'°omen van de zee van

,
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WANDELSPORT
W. W. S. V. KRIJGT EEN DAMESAFDEELING.
Zondag 31 Maart hield bovengenoemd vereeniging te Maastricht haar algemeene jaarvergadering. Verschillende plannen voor het
komende seizoen werden onder oogen gezien.
Besloten werd, een aparte dames-afdeeling in
het leven te roepen. Leden voor deze afd.
kunnen zich opgeven bij het secretariaat der

Uitslag.

,

1 A. Buysse, 211 k.m. 6 uur 2
2 G. Christiaans op 500 M.

min. 10 sec.

3 A. Schotte op 20 M.
4 A. Hendrikcx 6 uur 3 min. 15 sec.
5 J. Staeren.
6 A. Gillis.
7 Dubuisson.
8 van Theemse.
9 van Wesemael.
10 van Overberghe.
11 Sy e n (Nederland).
12 van Hellemons.
13 van den Driessche.
14 Lambrichts (Nederland).
24 J. Gommers (Nederland).

Minor laat zich niet overvleugelen. Ook zij
trekken ten aanval en na eenige vergeefsche
pogingen profiteert

de linksbinnen van een
fout van den doelman en maakt gelijk. Herhaaldelijk komen beide doelen in gevaar,
doch het einde brengt 2—2.
GRONSV. BOYS—A. S. V. 3—1.

VOETBALLEN

reeds

ER IS AL EEN KAMPIOEN!
Standaard-jeugd geniet

de eer.

Door een fraaie 3—l overwinning op het
sterke M.V.V.-jeugdteam hebben de Standaard benjamin: ongeslagen en verdiend het
kampioenschap der Maastrichtsche winterjeugdcompetitie behaald.
In den laatst gespeelden wedstrijd op het
voormalige M. Z. M.-terrein zat het Standaard niet bepaald mee, daar bij eenig geluk de score ongetwijfeld hooger zou zijn
geweest, maar M.V.V. stond dezen m^ag
blijkbaar zeer bij Vrouwe Fortuna in de

Nederlandsch

bier gedronken. Trouwens, geen van
inzittenden
van de auto had iets verdc
keerds bij het rijden ontdekt.
Het O.M. hield echter vast aan de verklaringen van den verbalisant en vroeg bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter.
Mr. J. Stroom, Maastricht, achtte geenszins bewezen, dat verdachte onder invloed
van drank was geweest. Hij drong aan op
vrijspraak van zijn cliënt, subsidiair vroeg
hij verwijzing van de zaak naar den Rechter-Commissaris voor een nauwgezet ondervraag, of verdachte „onbezoek naar de
kwaam"' was geweest.
De Rechtbank zal in deze zaak op Maandag 15 Maart uitspraak doen.
glazen

brengen.

hadden zij

Pt?

I L HMO.

HOOFDKANTOOR : WOLFSTRAAT Vi
Tel.: Reaactie en Admin 4941 (3 lijnen)

JULIANA 2—WAUBACH 2 14—2
de gasten een penalty
Spoedig krijgen
toegewezen. Deze wordt in een doelpunt omgezet o—l. Juliana komt er dan beter in.
Vinders scoort den gelijkmaker I—l en J.
Mol geeft Juliana de leiding 2—l. Kort voor
de rust brengt Muizerd den stand op 3—l.
Na de rust heeft Waubach niets meer in
te brengen. J. Frissen maakt er s—l van,
terwijl J. Mol en Muizerd ieder ook 2 puntjes
aan de score toevoegen 9—l. J. Frissen zorgt
voor 10—1, waarna een Waubach aanval met
een doelpunt bekroond wordt 10—2. Vervolgens scoort J. Frissen weer 11—1. Juliana
blijft aanvallen met gevolg, dat Wijkman,
Muizerd en J. Mol de eindscore op 14—2

A. S. V. was direct in de meerderheid en
na vijf minuten knalde Habets langs
keeper Goessens o—l. De gasten bleven nog
een tijdje aanvallen, doch toen verplaatste
de Boys-achterhoede het spel. Spronck benutte een strafschop en het was I—l.
In de tweede helft gaf de thuisclub den
toon aan. Spronck glipte tusschen de backs
door en het was 2—l. De A. S. V. -doelman
Aldus blijken die geweldige stoeten van toeschouwers bij sportwedstrijden niets meer of weerde zich kranig, doch voor een hard
anders dan een variant op bioscoopbezoekers schot van Dormans moest hij zwichten 3—l.
Hiermede kwam het einde van dezen fairen
of op een menigte die zich verdringt bij een kamp.
beetje
tijdverdrijf,
Lieden,
brand.
die op een

bijeengekomen auto's, dat alles
*'"> elk r levert het beeld van iets, dat in het
'Vf
,Volksk leef*da,t dan sleönts een uiterst
&«„»rt van
een beetje spanning, een beetje gelegenheid
de belangstelling, die in het
on
om zich op te winden uit zijn. Maar allerminst
Léén zoon dag aan dït spel gewijd echte
liefhebbers van sport, die morgen zelf
1* °°k overal elders, al spelen daar
b*
beoefenen, wat zij gisteren hebben aanzullen
van net tweede of derde
oj, '
mt een enorme kring van toezieners gegaapt of toegejuiclft.
Och, in ons onderbewustzijn vermoedden
de hartstochten dan oplaaien, ver- we allemaal wel, dat het zoo was, Maar als
de man, die het speciaal weten kan het zoo
mt de breedvoerige beschrijvingen zegt.
n
doet het toch nog pijnlijk aan.
dig:heid gBtuigt het zeker niet
M
des te
daardo°r in
v Bew
~ mendiep
dte
Peilen,
hoe
de liefde
de s P°n
er biJ <& menigte toch in zit.
?*t toch hier schaduwkanten, maar men
SITT. BOIJS 2—MINOR 2—2
rjfene 00k d« goede zijde van deze alge- De Boijs zijn direct in den aanval, maar
die aan de kracht en de Minor houdt stand. Toch weten de Boijs
*» fcoint Van het nieuwe geslacht ten goe- nog voor de rust de leiding te nemen.
Na de rust blijven de Boijs sterker, doch
" " ""

lïau*

hardnekkige achtervolging

ziet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapLEVER-PILmiddelen. U moet CARTERSlever-gal
vrij te
LETJES nemen om deze liter
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch
zacht,
onvoelen. Onschadelijk, plantaardig,
overtroffen om de lever-gal te doen vloeien.
apothekers
bij
Lever-Pilletjes
Eischt Carters
en drogisten, f. 0.75.

De leiders voelen zich veilig.
kleine
groepje
Belgen, dat zich onbeHet
dreigd waande, op meer dan 1 k.m. voorsprong op de volgende ploeg, had zich niet
misrekend. Het ging er nu alleen maar om op
welke wijze de overwinning zou worden uitgevochten. Werd het een sprintje dan hadden
Hendrikx en Buysse een goede kans en zou
Kint zich met de derde plaats tevreden moeten stellen.
Het noodlot wilde echter anders. Kint, de
wereldkampioen, deed een onfortuinlijke val
en kwam in een sloot terecht wat hem tevens
de kans ontnam op een goede plaats. Jammer
voor. den Belg, die zich in dezen wedstrijd
zeer had ónderscheiden en nu zelfs niet in
aanmerking kwam voor een klasseering.
Ninove was al gepasseerd en men naderde
Aalst, niet ver van de finish. Met Syen en
Lambrichts, de eenige Nederlanders, die vlak
achter de leiders zaten, maakten we een goede kans dat ditmaal de uitslag bevredigend
zou zijn. Een oogenblik vreesden we dat Lambrichts den strijd zou moeten opgeven. Hevige krampen deden hem terrein verliezen,
maar gelukkig kon de Limburger zich bijtijds
herstellen en kon hij zich in het tweede peleton handhaven.
Nog weinige kilometers scheidden ons van
de finish en daarom was het zekerheid geworden dat een Nederlander de overwinning
niet zou behalen. Dat hadden we ook niet
verwacht, maar we mogen in dezen zwaren
wegkoers zeer tevreden zijn over hetgeen onze, landgenooten hebben gepresteerd en moeten in het bijzonder roemen het schitterend
rijden van de Limburgers Syen en Lambrichts.

Kijken!...., maar doen?

.aten

uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
is, verdeze stroom van lever-gal onvoldoende
u
teert uw voedsel niet, het bederft. U voelt is
opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam
u
ellendig,
vergiftigd, u voelt u beroerd en
gal in

hun oude plaatsje weer ingenomen.
De bergen waren inmiddels achter den
rug en toen bleek dat er danig huis gehouden was onder de zwakkere broeders. Ook
de Nederlandsche kolonie had veel terrein
verloren, met uitzondering echter van Syen
en Lambrichts, die hun roep als Tour de
France-renners eer aandeden. Pauwels, die
tot dusver een uitstekende koers had geleverd, was het te machtig geworden en hij
geraakte in de achterhoede. Gommers had
tusschen de bedrijven door pech gehad, wat
geen wonder is, daar de Dongenaar daar
een bijzondere voorliefde voor heeft.

j^bten

Yj**

zult 's morgens uit bed springen,
gereed om bergen te verzetten.
Ibderen dag moet uw lever een liter lever-

en

en krijgt van Overberghe gezelschap van Dedonder en Staren. Lang duurt het niet want
in Izegem wordt de leidende groep versterkt
met Kint, van Kerckhoven, Schotte, Christiaans en A. Buysse. Nu bestaat er een redelijke kans voor de afgescheiden groep dat zij
het tegen de rest kunnen bolwerken. Van
Overberghe, de echte treinlooper, jaagt ge-

in

DERONDEVAN VLAANDEREN
Lambrichts
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vereeniging.

RECHTSZAKEN
Rechtbank Maastricht.
MERKWAARDIGE AANRIJDING.
Was de autobestuurder onder invloed
van drank?

—

gezant te

Kopenhagen.
De „N. Rott. Ct." meent reden te hebnemen, dat mr. C. G.
W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, thans gezantschapsraad te Berlijn,
bestemd is om benoemd te worden tot
buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister te Kopenhagen.

ben, aan te mogen

Vierhonderd scholen, voorzien
van

schuilkelders.

In Groot-Londen zijn 400 scholen, voor
in
het geheel 140.000 kinderen, heropend,
DUITSCHER PIKTE EEN AUTO MEE.
meldt United Press. Zij zijn alle voorzien
van schuilkelders. De kinderen, die in
Hij wilde naar België maar reed
deze scholen ingeschreven waren en tusrichting Duitschland!
schen 8 en 14 jaar oud zijn, moeten
De thans gedetineerde thans het onderwijs weer volgen. OngeMAASTRICHT.
timmerman K. W. uit Hamburg had in den veer 6.000 onderwijzers hebben het werk
nacht van 3 op 4 Maart van dit jaar te in hun scholen hervat.
Maastricht, in de Wijker Rechtstraat, een
auto, toebehoorende aan den procuratiehouder L. G. Lieben, weggenomen en was
Stalin's volgende prooi?
ei mee in de richting Heerlen gereden. Daar

—

Bessarabië

prooi ?

kreeg hij pech aan den wagen, hetgeen tot
de ontdekking van den diefstal heeft geleid.
Hij was toen aangehouden en stond thans

voor de Maastrichtsche rechtbank terecht.
Hij gaf toe den wagen te hebben weggenomen.
Hij verklaarde echter niet de bedoeling
te hebben gehad de auto te behouden, maar
hij had', zooals hij vertelde, nadat hij uit
Duitschland de Nederlandsche grens was
overgekomen, zoo veel geloopen. dat hij nu
wat wilde rijden. Zijn bedoeling was naar
België te gaan en daar den wagen onbeheerd
achter te laten.
Hij had zich echter leelijk in den weg
vergist, want hij was in plaats van naar de
Belgische grens te gaan, in oostelijke richting gereden. Zoodoende was hij, voor hij
her, wist, in Heerlen beland, waar zijn avontuur op een weinig romantische wijze een
einde nam.
Verschillende verzachtende omstandigheden in aanmerking nemende, vroeg het 0.M.,
waargenomen door mr. Fabius, teven verdachte veroordeeling tot vier maanden gevangenisstraf.

Mr. Kallen refereerde zich aan het oordeel van de Rechtbank.
De uitspraak werd bepaald op 15 April,

In een commentaar op de rede van
Molotof schrijft de diplomatieke medewerker van de „Daily Herald". dat Stalin
een nieuw en ditmaal diplomatiek offensief zou voorbereiden, dat ten doel zou
hebben Bessarabië van Roemenië terug
te nemen. Dit is de slotsom, zoo vervolgt
hij, waartoe de diplomaten in meer dan
één hoofdstad gekomen zijn na een bestudeering van Molotof's rede en van de
verklaringen, afgelegd door Russische
diplomaten.

Talrijke dooden bij mijnramp
in China.

—

PEIPING, 1 April (D.N.8.).
In de
kolenmijnen van Tsjing Sing op de grens
van de provincies Hopei en Sjangsi,
heeft zich een ontzettende ontploffing
voorgedaan, tengevolge waarvan 134
mijnwerkers werden gedood en 159 gewond.

Bovendien worden nog zeventig perDe 29-jarige aannemer
OIRSBEEK.
sonen vermist.
Th. j. p. uit Obbicht stond Maandagmorgen
voor de Maastrichtsche Rechtbank terecht UITSPRAKEN VAN MAANDAG
1 APRIL.
in verband met een aanrijding op den weg

van Oirsbeek naar Doenrade in den avond
van 10 Februari. Hierbij reed hij een Jonge,
24 jarige vrouw aan, die met een schedelbreuk zwaar gewond in 't ziekenhuis moest
worden opgenomen.
De rijksveldwachter G. Nelissen en de gemeente-veldwachter P. Keulers, legden verklaringen af over de situatie ter plaatse,
waarbij van deze zijde pertinent werd verklaard, dat de chauffeur sterk naar drank
rook.
De daarin vervatte beschuldiging werd
door verdachte met klem tegengesproken en
ook de caféhouder W. B. Esser uit Hoensbroek in wiens lokaliteit de aannemer kort
voor het ongeluk eenigen tijd had vertoefd,
verklaarde niets bijzonders aan den verdachte te hebben gemerkt: P. had bij hem
slechts koffie en Tregawater gedronken.
De chauffeur J. J. Raeven, uit Doenrade,
die de auto had zien naderen, gaf voor de
Rechtbank' toe, dat de chauffeur hard gereden had, ofschoon hij niet pertinent volhield,
dat er met een snelheid van 90 K.M. was gereden, zooals hij blijkbaar voor de politie
had verklaard.
De aangeredene en haar 17 jarige schoonzus hadden niets van de auto gezien of geook
hoord, voordat zij waren aangereden:
het jongste der twee slachtoffers was gewond, zij het dan niet zoo ernstig als haar
schoonzus.
De auto schijnt rechts van den weg te hebben gereden, evenals de aangeredenen; na
de aanrijding is de auto naar links uitgeweken en daarna weer naar rechts geschoven.
Een deskundig onderzoek van den wagen
wees uit, dat de koplampen absoluut onvoldoende licht gaven.
Het requisitoir en het pleidooi van mr. F.
Tripels uit Roermond zullen gehouden worden op 15 Maart a.s.

BROEDER TE HEER DOOR AUTO
AANGEREDEN.
Op 24 October van het vorig
HEER.
jaar, omstreeks zes uur des avonds wandelden de fraters van het St. Jozefgesticht te
Heer van de kom der gemeente naar hun

—

klooster.

heelemaal rechts van den weg.
avond, het wegdek
regenachtige
Het was een
Zij liepen

was glimmend-zwart en reflecteerde heel
sterk.
Het tweetal wandelaars werd aangereden
tengedoor een hen achterop rijdende auto, tegen
volge waarvan frater B. H. Wolkorte
den grond werd gesmakt en verschillende
verwondingen opliep, waaronder een hersen-

Automobilisten leveren
nummerplaat in.

P. J. H. 8., CADIER EN KEER, Jachtwet
bevestigd in hooger beroep; M H B
GULPEN, valschheid In geschrifte, 4 maanden gev. str.; P. H. L. W., BERG EN TERBLIJT, Motor- en Rijwielwet, vonnis bevesKOPENHAGEN, 1 April. (Deensch Tel,
beroep; P. H. 8., CADIER EN
ïi.gd j? hooger
KEER,
De automobilisten in DenemarJachtwet, vonnis bevestigd In hoo- Ag.).
ger beroep; M. F., gedetineerd,
ken zijn ernstig benadeeld door het gediefstal
1
jaar gev. str., met korting voorarrest- W
'c brek aan benzine. De regeering heeft
S., MAASTRICHT, Octrooiwet, vriisDraak-' geen middel gevonden om de
automoJ. J. H. D., MAASTRICHT, Motor- en
bilisten tevreden te stellen, en derhalve
wielwet, vonnis bevestigd in hooger beroephebben ongeveer 8000 hun nummerA. J. H. S., MAASTRICHT, Motor- en Rij- plaat
ingeleverd en hiermede te kennen
wielwet, vonnis bevestigd in hooger beroepH. M. C, gedetineerd, art. 249 Strafwetboek' gegeven, dat zij voorloopig geen gebruik
1 jaar gev. str., met korting voorarrest, waarl van hun auto zullen maken.
van 6 maanden gev. str. voorwaardelijk- G
E., gedetineerd, verduisteringen, 4 maanden
gev. str.. met korting voorarrest; G Fr H v
met
M., WEERT, aanrijding, f 40 boete, subs.'4o
cent
dagen hecht, en f 123.91i/2 schadevergoeEr is een ministerieel besluit afgekoding: J. W. S., SCHINNEN, aanrijdingf 25 men, waarbij den prijs van de melk met
boete, subs. 25 dagen hecht.
vonnis

—

Rii'-

Melkprijs

één

verlaagd.

één cent verlaagd is.

Politierechtbank Maastricht.

INZICHTEN VAN LEZERS

UITSPRAKEN 30 MAART.
F W V., KERKRADE diefstal f 10 of
10
aagen hecht.; J. B. HEERLEN, verduistering
(dagen gev. str.; L. J. H. B„
HOENSBROEK
floof 10 dagen hecflt.; J- «■
scf„?£
HOENSBROEK, huisvredebreuk f 15 of '5
dagen hecht.;A. J. 8.,
HEERLEN, huisvredebreuk f 8 of 8 dagen hecht.; M. T D. KERKRADE, Art. 225 Str. f 20 of 20 dagen hecht ;
J. P. M., HEERLEN, vernieling, f 20 of 20
dagen hecht.; A. Z., HEERLEN,
mishandeling, 1 maand gev. str. voorwaardelijk; J.
E
NIEUWENHAGEN, Art. 188 Str., ter beschikking van de Regeering gesteld- J. W G. T
HEERLEN, heling, i maand tuchtsch. voorwaardelijk; G. D„ HOENSBROEK
diefstal
1 maand tuchtsch. voorwaardelijk- B. E d'
AMSTENRADE, diefstal, 2 maanden tuchtschool voorwaardelijk; E. M. V., NUTH mishandeling f 15 of 2 weken tuchtsch.; L. D
ÜBACH OVER WORMS, diefstal, vrijspraak"'
J. L. D., ÜBACH OVER WORMS, diefstal 8
dagen gev. str.;
T. D ,
ÜBACH OVER
WORMS, diefstal f 10 of 2 weken tuchtsch
J. G.. ÜBACH OVER WORMS. diefstal f 10
of 10 dagen hecht.; H. V., gedetineerd, diefstal, ter beschikking van de Regeering gesteld; A. W.. KERKRADE. diefstal, 3 maanden tuchtsch.

£&.»
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ONDERWIJS
EXAMEN OPTICIEN.

Ruilverkaveling Weerterbosch.
LAND VAN WEERT, MAART 1940.
Lieve Oom Kobus,
Uw brief, welken gij op Paasch-Zaterdag in
dit blad aan mij hebt gericht, deed mij zeer
veel genoegen.
Reeds geruimen tijd geleden mocht ik er mij
van overtuigen, welke wonderen gij door middel van ruilverkaveling in Uwe beemden hebt
verricht. In mijn jonge jaren reeds kende ik
dv „Broekbemden" als een met houtgewas
begroeid veen-moeras, dat vroeger weliswaar
aan de landbouwbedrijfjes die 't moeras in
dubbele rrj omzoomden, een welikom gerief
aan brandhout en strooisel verschafte, doch
later die beteekenis verloor. Met eigen.oogen
mocht ik aanschouwen, hoe dit nietswaardige veenmoeras door nijveren arbeid der
werkloozen en der boerenmenschen werd
herschapen in vruchtbaar akker- en weiland
en gedeeltelijk zelfs in tuingrond. Hier is
nieuw areaal verkregen, verdeeld in goedvormige perceelen, die de omwonende landbouwers zeer te stade komen.
Aangezien ik mij reeds op de hoogte heb
gesteld van dit zegenrijke werk, hetwelk gij
in Uwe woonstede hebt tot stand gebracht,
zult gij het, ter bestendiging van het aangename contact, wellicht op prijs stellen, dat
ik Uwe uitnoodiging tot een bezoek tot de
mijne maak.

Indien gij dan de Weerter landouwen en
de welriekende bosschen zult hebben doorTe Amsterdam werd het diploma opticien kruist,
zult gij ervaren, lieve Kobus, dat de
schudding.
a V.V.0.) toegekend aan P. C. A. Dresen,
De onachtzame chauffeur, P. J. H. E. uit Maastricht en A. H. A. van Els, Hoensbroek. voorgenomen ruilverkaveling in het Weerterbosch een geheel ander aspect vertoont,
Wylré, had zich te dier zake Maandagmordan die der ..Broekbemden". In het Weerverantwoorden,
te
gen voor de Rechtbank
gaat het niet op de eerste plaats
terbosch
beide
maar hij had verstek laten gaan. De en
om bedrijfsvergrooting met op lutte'en afgeen
licht
zij
dat
verklaarden,
stand ge'egen perceelen, doch om de mogefraters
lijkheid te verkrijgen nieuwe bedrijven te
geen signaal hadden opgemerkt, terwijl een
stichten .daar is het geen improductieve boandere getuige vertelde, dat de fraters indergedem,
weg
hadden
doch staat een ruige boschopstand in
rechts
van
den
geheel
daad
den weg; daar is het grondbezit veel meer
loopen.
dan bij U vereenigd in handen van grootere
De verklaring, welke verdachte voor de
eigenaars, daar is de te verwachten kostenELECTRISCH
DROOGSCHEREN
aanpolitie had gegeven over de oorzaak der
druk belangrijk zwaarder dan bij U
rijding was, dat hij door een tegenligger verEen nieuw product der Philips-fabrieken is daar spelen naast de landbouwbelangen, wier
blind was.
het e'.ectrische droogscheer-apparaat „Phili- verzorging mij overigens zeer ter harte gaat.
Een deskundig onderzoek van de auto van Shave" ,dat zoowel thuis, als op reis, een bovendien nog belangen van hoofrere orde
een rol, waarden die met geen geld te betaverdachte had uitgemaakt, dat de remmen groot gemak beteekent.
„scheerlen zijn.
De
heeft
een
..PhiliShave"
rond
werkten.
niet voldoende
(0,08
Lieve, ik ben U dankbaar voor Uw belangdunne
bestaande
uit
een
zeer
veroordeehng
hoofd'
Het O M. vroeg bij verstek
kap van gehard, ver- stelling met mijn zorgen, en blijf,
taxa.) rocetvrije
tot
veertien
chauffeur
van den'nonchalanten
chroomd staal welke van 48 sleuven is voor-,
dagen gevangenisstraf.
zien. Binnen in het scheerhoofd bevindt zich
Uw toegenemen
Uitspraak Maandag 15 Maart.
een drie-armig beiteltje, dat door een zich
in het handvat bevindenden collector-motor
TANTE WERTHA.
BIJNA WAS ER EEN ONGELUK
met een snelheid van 10.000 toeren per migebeurd!
beiteltjes
nuut roteert. Door deze drie
worden
Op 8 December van t de haren niet afgeknipt, maar afgekapt. Om
MAASTRICHT.
ring,
ter
het scheerhoofd bevindt zich een
vorig jaar reed de zetkastelein J. H. S. te bescherming
dit scheerhoofd, welke tegezelvan
een
waarin
zijn
auto,
in
Maastricht
vens als automatische huidspanner dienst
schap van vrienden en kennissen mee uit doet. hetgeen
het scheren nog gemakkelijker
Dinsdagavond 2 April
GREVENBICHT.
was. Op den Wilhelminasingel heeft de wa- maakt.
algemeene vergadering van de K. A. V. O.
waarbij
gemaakt,
slipper
De vorm van het apparaat is zoo gekozen in het Patronaat.
gen blijkbaar een
een angstaanjagend geluid was gehoord; dat het gemakkeüjk en stevig in de hand
voorbijgangers waren van oordeel, dat „hier ligt. Het stroomverbruik is zoo gering, dat
Dinsdagavond om half zes algeHEER.
de stroomkosten geenerei rol spelen. Het meene
repetitie voor ds jongens van de R. K.
bijna een ongeluk was gebeurd".
voor gelijk- als voor Gymnastiekvereeniging in het Patronaat.
Een en ander was voor den agent van po- apparaat, dat zoowel
wisselstroom kan giebruikt worden, is voorlitie G. Zwartjes aanleiding om poolshoogte zien van een steker, waarin verschillende
HEER.
Deze week is het consultatiebudat de weerstanden zijn ingebouwd. Hierdoor is het
te nemen, waarbij hij vaststelde,
autobestuurder onder invloed van sterken mogelijk, het apparaat op normaal voorko- reau voor de zuiglingen geopend. Arts. Dr.
drank verkeerde en niet in staat was een mende netspanningen van 100—260 Volt in te Hoeberechts.

COMMERCIEELE
MEDEDEELINGEN

—

PROV. AGENDA

—

—
—
—

stellen.
De jonge Boeren vergaderen
OSPEL.
Niet allen, dat het electrisch scheren een *Woensdag
3 April om 8 uur nam. in de
belangrijke tijdsbesparing en een groot geLezing door den heer Th. Koppen,
mak beteekent, bij het scheren met de „Phi- school.
technisch-adviseur
over: vruchtwisseling.
liShave" is verwonden van de huid niet mogelijk, zelfs niet bij kleine onregelmatigheMERKELBEEK.
Zondag 7 April jaarden van het huidoppervlak.
vergaderng van de R. K. Kiesvereeniging na
Men kan zich nu overal scheren waar zich de Hoogmis in 't patronaat.
zaak voor de Rechtbank.
een
stopcontact bevindt, waarbij men zich
décharge
bevesVerschillende getuigen a
Donderdagavond 4
van geen enkel kleedingstuk behoeft te ontGREVENBICHT.
den
autobestuurverklaring
de
van
tigden
doen, daar de afgeknipte haren in het April in het. Patronaat opvoering van de
gunst.
niet onder invloed scheerhoofd van het apparaat verzame'd Operette „Schinderhannes" door de militaiHulde aan de jongsten Maastr. K.N.V.B. der, dat hij heelemaal
van drank verkeerde; hij had slechts enkele worden.
6045. rert
2e klasser met zijn kranig jeugdteem!

auto behoorlijk te besturen.
De Kantonrechter te Maastricht had S.
deswege veroordeeld tot 14 dagen hechtenis
met intrekking van het rijbewijs voor een
jaar.
De veroordeelde was van dit vonnis in
hooger beroep gekomen en thans diende de

—
—

LIMBURGER KOERIER VAN DINSDAG

DE MARECHAUSSEE VAN ATJEH

vormt. Het korps heeft een zeer groot
aandeel gehad in de pacificatie van het
gewest Atjeh, doch heeft ook zeer vele
offers moeten brengen n.l. pl.m. 250 dooden en pl.m. 1000 gewonden.
Bij dit 50-jarig jubileum kan het korps
vandaag zijn
terugzien op een hoogst eervollen staat
van dienst. Werd bij het 40-jarig jubileum in 1930, waaraan schrijver dezes
persoonlijk in Atjeh mocht deelnemen,
stander. In den loop der jaren werd het het korps door H. M. onze geëerbiedigde
korps uitgebreid tot 5, later 6, divisies Koningin niet begiftigd met een vaanen verkreeg het een sterkte van 21 offi- del,, gedecoreerd met de Militaire Wilcieren en 1200 onderofficieren en min- lems-Orde?
deren. De marechaussees waren vrijgeHet Korps is in en met Atjeh opsteld van garnizoensdiensten en van het gegroeid
en zal, gezien de mentaliteit
voeren van menage, zij kregen hoogere van den Atjeher, ook immer in Atjeh
bezoldiging dan de infanterie en droe- moeten blijven. Het is nog steeds de
gen speciale onderscheidingsteekenen, leerschool bij uitnemendheid voor onze
n.l. een belegsel op de beide hoeken van jonge Indische officieren en wie er eens
den kraag (de z.g. „bloedvingers") en bij gediend
kan er dan ook met
een platte krul op de mouwen, de min- recht trotschheeft
op zijn, van dat keurkorps
deren van oranje laken en de officieren deel te hebben uitgemaakt.
van goud. De bewapening was karabijn
Dit gouden
zal én in Atjeh
en klewang. De kapiteins-divisiecom- en het overigejubileum
Indië én hier te lande
mandanten werden tevens met het civiel een feest worden, dat klinkt als een
bestuur belast in de streken waar hunne klok. Het zal zijn zooals wijlen Zentdivisies waren gelegerd.
graaff schreef in zijn werk „Atjeh":
De periode 1899—1906 was een glans- „Allerwegen in Indië, Holland en elders
tijdperk voor het korps, waarin de tocht zullen de verspreide ouden zich weer
van den toenmaligen Overste Van Daa- voelen ingedeeld bij het korps, opgelen naar de toen nog totaal onlbetreden nomen in de roemruchte eenheid van
Gaj o-landen wel een der schitterendste voorheen, deelhebbers aan eene glorie,
bladzijden van de korpsgeschiedenis welke onze Atjeh-historie overglanst."

APRIL

1940

Voor het bestellen en propageeren van dit blad te
SITTARD wordt gevraagd:

ACTIEF
AGENT-BODE.

Een keurkorps viert
gouden jubileum.
Een oud-Maréchaussée-officier schrijft
ons:
Bij GouvernementsbesTuit van 2 April
1890 no. 10 werd onder nadere goedkeuring des Konings, machtiging verleend om tot ultimo 1891 boven de formatie van het Koninklijk NederlandschIndische Leger te doen voeren de nooT
dige officieren en minderen voor de opl
richting van een Korps Marechaussee
te voet, ter bevordering van de veiligheid en ter bewaking van de kunstwerken binnen de geconcentreerde linie van
Groot-Atjeh. Aan de Regeering in Nederland werd o.m. bekend gesteld, dat
..genoemd korps te recruteeren uit officieren, onderofficieren en de beste nietEuropeescbe manschappen van 't leger,
de moeilijke taak zal hebben om de
politie binnen de geconcentreerde stelling te handhaven, hetgeen nu tot de
diensten van het bezettingsleger behoort. Dit korps, onder commando van
een kapitein en verder een luitenant en
218 onderofficieren en minderen sterk
zal, blijkens het vorenstaande, voorshands deel uitmaken van 't Leger, doch
het is bestemd om, wanneer de toestanden in Atjeh zoodanig zullen zijn verbeterd, dat de uitoefening der politie
aan het burgerlijk bestuur kan worden
opgedragen, tot een korps gewapende
politiedienaren te worden gereorganiseerd."
De verwezenlijking van dit laatste
voornemen is het korps gelukkig be-

2

Niet beneden 18 jaar. Alleen
personen te Sittard woonachtig, komen in aanmerking.
Aanmelden Woensdag 3 April,
9—lo uur voorm. Bijkantoor
Limburger Koerier, Markt 12,
SITTARD.
8957
gevraagd:

Voor terstond

SMIDSKNECHT
en HALFWAS

bekend met wagen- en smeedwerk. Op de hoogte met
bankwerk en lasschen genieten
de voorkeur. Goed loon. Vast
werk.
Brieven ond. no. 8804
Bijk. Limb. Koerier, Sittard.
Gevraagd per 1 Mei of eerder
voor het a.s. seizoen:

—

KAMERMEISJES
EEN KEUKEN.

WERKMEISJE

m\%

EEN KEUKENKNECHT
EEN JONGSTE

_mm__
w

TWEE TERRASKELLNERS

spaard gebleven.

Behalve de reeds genoemde taak moest
het korps nog den levendigen smokkelhandel- in levensmiddelen en peper, die
ontstaan was door de blokkade der kusten van 't vijandig gebied, belemmeren.
Deze veelzijdige arbeid, toegewezen
aan slechts 1 divisie marechaussee,
moest worden verricht in een streek
waar de bevolking schijnbaar onderworpen was. doch inderdaad om redenen van overtuiging, geldgewin dan wel
door intimidatie door kwaadwilligen met
deze laatsten heulde. Dat er van de
officieren en minderen naast taal- en
adatrechtskennis veel tach werd gevergd
om te midden van een dergeijke bevolking zoodanig vertrouwen in te boezemen, dat men tijdig betrouwbare gegevens verkreeg, om kwaad te voorkomen dan wel te straffen, behoeft geen
betoog.
Van meet af aan heeft het korps aan
de gekoesterde verwachtingen meer dan
voldaan.
Na het verraad van Teukoe Djohan
(ex Teukoe Oemar) besefte men algemeen, dat ons geschokt prestige in
Atjeh tot eiken prijs moest worden hersteld. Het aangenomen stelsel van „concentratie" werd verlaten, de vijand werd
opgezocht en van dit moment af werd
van de marechaussee voor militaire
doeleinden gebruik gemaakt. Het korps
bleek alras een keurkorps te zijn. Door
zijn samenstelling, lichte bewapening
en wijze van verpleging, leende het zich
bij uitstek voor den strijd tegen den
onverzoenlijken doch dapperen tegen-
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Concurrentie uitgesloten !
25 Dubb. Begonias, 100 Grootbl.
jladiolen, 100 Enk. Anemonen, 100
Dubb. Anemonen, 100 Dubb. Ranonkels, 10 Koningslelies,
10
scharlaken lelies, 10 Zilver lelies,
5 Am. Dahlias en 25 Snijbloemplanten in 5 srt. Geheele collectie
v. f 1.50, waarbij gratis pracht
kamerplant (Dieentra). Uitsluitend rembours of na storting
100122,
postgiro
Juffermans'
Bloembollenbedrijf,
Postbus 16,
Hillegom. 14
9096

J

RAD 90 091

>

zeer gunstig gelegen te HEERLERHEIDE a. d. Heerenweg
no. 58 hoek Heideveldweg.
Het ruim gebouwde en van Begonia's, gladiolen, lelies enz.
UW ADRES:
alle gemakken voorziene pand
met mrijpoort is voor ieder
ANDRé
bedrijf geschikt.
Bevr.: kantoor Nots. Kool- MAASTRICHT, Muntstraat 20,
Emmaplein 6.
haas, Akerstraat 63, Heerlen. HEERLEN

BLOEMBOLLEN

IT «OE SLECHTS 6 DAGEN UIVIT ONZE EXPOSITIE!"!!
DE N.V.

van CLEEFF & Co.. ROTTERDAM
houdt UITSLUITEND voor H.H. Winkeliers
en Wederverkoopers een
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volkomen met het vak op de
hoogte.
Br. met uitvoerige
inlichtingen onder no. 9036
Bijk. Limb. Koerier, HEERLEN.

Koeta-Radja.
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OVERHEMDEN TOCH ZO
SCHITTEREND WIT,
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VOOR DIRECT GEVRAAGD :
in groote manufacturenzaak

mr. B. B. C. de Jonge, legde
in Maart 1936 een krans aan den voet van het Marechaussee-monument ■te

U

>^: :«f IJ>Lv

Brieven met afschrift getuigschriften aan Directie BADBOEKELO te Boekelo.
9097

Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal, Jhr.
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FRISSEN

SPECIALE EXPOSITIE VAN AL HAAR
ARTIKELEN IN HET BEDDENVAK, IN

-

GRAND HOTEL te HEERLEN
tot en met a.s. Zondag 7 April.

.: v

Zij fabriceert gestikte dekens, kapok- en vlokmatrassen,
gevulde matrasdekken en kapok en brengt tevens een
uitgebreide sorteering in spiraal-matrassen, opklapbedden

en karpetten.
is deze expositie voor U een uitstekend, gelegenheid om U op de hoogte te stellen van de prijzen onzer
NIEUWE COLLECTIE wollen dekens.
GRATIS REIZEN! lederen bezoeker van deze tentoonstelling wordt de heen- en terugreis geheel vergoed !
GEEN VERKOOP AAN PARTICULIEREN.
ELKEN AVOND GEOPEND, OOK GEDURENDE DE
___\ GEHEELE ZONDAG VAN 7 APRIL.
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Voor directe indiensttreding gevraagd:

EEN PRIMA

tT4

SCHRIJFMACHINEMONTEUR
inlichsollicitaties

Schriftelijke
onder opgave van uitvoerige
tingen en verlangd salaris aan : BLIKMAN & SARTORItTS
N.V., kantoor HEERLEN.

„Nou goed, als 't niet anders kan, neem dan maar een halve
nummer grooter."
(Dublin Opinion

'

9050

CAFE-RESTAURANT met HOTÉÏ
en vergunning, gunstig gelegen te MAASTRICHT, te huur.
Brieven onder no. 9043 aan het bureau van deze courant.

Kijk eens wat hij heft en sjouwt! Ook hij paste de
Brooks' Breukbehandeling toe... HIJ WIERP ZIJN
BREUKBAND WEG. I Waarom U dan niet? Waarom
'aat
z'cn dagelijks noodètoos kwellen door een
o"derwetschen breukband en systemen, die Uw breuk
olleen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weer
werken als voorheen, wacht geen dag langer. "<»"■
ts uitkomst voor UI
Trek voordeel van do

.

ylO dagen gratis proef

. GRATIS INFORMATIE-COUPON __»_
C. E. BROOKS { 66E | Singel 25, Amsterdam
Zendt mij in onbedrukte enveloppe zonder kosten of
verplichting Uw geïllustreerd boek en volledige ïnïïchtingen over Uw Breukbehandelïng.
u...
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Probeer het geheel
voor mijn rekening
imiiETicMnirEK!
VOILE "EN DAGEN
Ik kan U dit aanbod
doen, omdat tk weet
U te kunnen helpen.
Vraag nog heden
mijnrijkgeïllustreerde brochure aan en
$n"'r de 9ratis c<""

Wanneer gijeen matras wenscht aan te schaffen vraag daer een goe«*
matras, eenwaarop Uwerkelijk uitrust, een D.W.U. veerendekapokrna"''''
bi deD.W.U. veerende kapokmatras is de veering van de spiraalve*1*
J
i gecombineerd met de zachtheid
-*
VOOfi
INLICHTINGEN
EN een | aag hva Kapok. Daard**'
BON
, X.12
, ,
VOUWBLAD.
weert deze matras bovendien tifhaidL.
N**M
en is zij li«ht en gemak*»***
hanteerbaar.

...

Z„den Mn> Firm,

VEERENDE

D. WIJZENBEEK,

Leidscheweg 18. Utrecht

’

’

Feuilleton.

DE HAN DIE TERUGKWAM
Naar het

Engelsch

bewerkt door

A. J. HUISMAN
35)

Bates, tot wien deze opmerking ge-

richt was, kwam uit den hoek waar hij
gestaan had, geschuifeld en ging voor.
De detective volgde vlak achter hem
en Richard vormde de achterhoede.
De jongeman was nieuwsgierig of de
dsur aan het einde van de gang Bates
moeite zou veroorzaken. Dit bleek echter niet het geval. De oude man vond
de veer en de verborgen ingang week
terug.

„Welken kant op?", vroeg inspecteur
Withers, toen ze in de gang er achter

waren.
>
„Dat is niets", verklaarde Bates. naar
de doodloopende gang wijzend. „Het
dient alleen maar om menschen die
van den anderen kant komen op een
dwaalspoor te brengen. Kijk!" hij draaide de deur dicht en de effen witte
muur, die in de doodloopende gang liep,
werd zichtbaar.
„Een buitengewoon handige truc"
vond inspecteur Withers. En daarop:
„Dus we moeten den anderen weg volgen?"
„Zeker meneer",

„Rechtuit."

antwoordde

Zij gingen verder, wierpen

luchtgaten

een Wik

Bates.

door de

in den. salon en

zetten den tocht voort. Het geheime
paneel waarin zich een schilderij bevond, scheen de gewezen butler niet te
kennen. De veer moest vlak onder zijn
hand geweest zijn, toen hij stil hield.
Kende hij het paneel, dat in Richards
kamer uitkwam? Ook dat kende hij
niet. Hij ging het voorbij en liep door.
De gang begon nu langs smalle, steile
trappen te stijgen en ze vorderden
slechts langzaam. Inspecteur Withers
liet zijn licht over Bates' schouder spelen, terwijl hij scherp uitkeek naar een
spoor van den vluchteling.
Zij bereikten een klein portaal en Richards hart klopte haast in zijn keel
van angst. Hier gaf wederom een veróorgen deur toegang naar een trap, die
naar een enge schuilplaats in het dak.
nauwelijks ruimte
biedend voor één
flink gebouwd man, voerde. Had Levinge zich daarheen begeven? Richard
hoopte het vurig, want wederom schoot
Bates' kennis te kort en ging hij verder.
Maar Levinge was niet in die schuilplaats. Een paar minuten te voren had
hii besluiteloos bij de deur gestaan. Zou
hij naar die ruimte in het dak gaan of
niet? De plaats had één fataal gebrek:
er was geen uitweg aan de andere zijde.
Als Bates den ingang kende en de de-

’

tective zijn onderzoek ook daarboven
zou voortzetten, zat hij opgesloten als
een rat in een val. Ten laatste besloot
hij het er niet op te wagen en ging verder. Van het portaal voerde een smalle
trap naar boven, eindigend onder zware
eiken balken, die een vloer droegen.
Hier vormde e e n enkele breede plank
een geheime doorgang, die van beneden
gemakkelijk kon worden opengeduwd,
maar die aan den buitenkant buitengewoon handig verborgen was in den
drempel van een deur. Levinge drukte
het luik open, klom er door, sloot het
weer af en keek om zich heen. Hij bevond zich nu op een gang, die over de
heele lengte van het huis lipn; een gedeelte van de Manor dat sinds jaren
niet meer in gebruik was. Op beide zelden van de gang kwamen verschillenkamertjes,
de deuren uit, van kleine
die vroeger door de bedienden werden
bewoond. Zoo statig en vol pracht als
het beneden in het heerenhuis was, z°o
armzalig was het hier: de muren ruw
gepleisterd, de deuren van ongeschaafde planken, die op gekruiste stukken
timmerhout waren gespijkerd
Reeds
vele jaren geleden had men den bedienden een voegzamer huisvesting verschaft en waren deze haast-menschonwaardige vertrekjes in de hanebalken
verlaten. Er hing een diepe schemering
op de lange gang, die slechts licht ontving van een klein raam aan iedere

’

’

liep naar het niet door de familie bewoonde gedeelte van het huls en bereikte eerst de tegenwoordige bedienden-vertrekken, waar hij iemand tegen
het lijf kon loopen, die direct alarm
zou slaan.
Levinge luisterde gespannen en meende, dat hij inderdaad beneden een stem

hoorde.

Hij schudde het hoofd en kwam terug, ging het luik door en bleef een
eind verder staan. Daar rees het bovendeel van den puntgevei omhoog en
versperde hem den weg. Hier bevond
zich in het plankenschot een tweede
uitgang; Levinge gleed er door en sloot
hem achter zich.
Hij was nu in de dikte van den massieven buitenmuur. Hij deed een paar
voorzichtige stappen naar voren en
stond toen stil: het licht van zijn lamp
scheen in een gapenden afgrond aan
zijn voeten. Hij keek neer in de schacht
van een grooten schoorsteen, bijna
twee meter in het vierkant, die recht
naar beneden liep van het blok steen
waarop hij stond. Een halven meter van
den rand van den afgrond stak een
ijzeren staaf uit het metselwerk van
den schoorsteen. Op zijn knieën liggend,
het hij het licht van zijn lamp m eu
duisternis van de schacht vallen, en
staaf na staaf kwam in het gezicht
dc een recht onder de ander. Zij vormden een ladder waarlangs een behendig
en moedig man kon afdalen, al was het
zijde.
dan niet zonder moeite en gevaar.
„Welken weg nu?" dacht de vluchteling. „Hoewel... het lijkt me toe, <*at
Terwijl hij zijn lamp brandend op den
er maar één* is die veiligheid beloof*-" rand van de schacht achterliet, kroop
Levinge terug naar het paneel en hield
Hij ging snel verder en bleef een
zijn oor er tegen. Hij
oogenblik boven aan de smalle v.-mtelwas niet van plan
gaf
tot dezen de riskante afdaling te beginnen, tentrap staan, die toegang
uitersten hoek van dé Manor. De .trap -1 2JJ hij absoluut aeker was dat zijn vijan-
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den dit laatste toevluchtsoord leenden. één ouden man zou hij het wel durv*L
opnemen
had tien volle minuten staan luisdeed een sprong naai'
teren, toen het luik opengegooid werd en bovenste uitstekende staaf van de P'
hij stemmen hoorde.
mitieve en halsbrekende ladder, d
Withers,
terwijl hij Ba„Hallo", riep
door de schacht naar beneden en nl
tes volgde. „Wij zijn er weer uit. Wat gelijk naar veiligheid en vrijheid vQ€
is dit hier?"
ded«
„Het bovenste deel van het huis, me„Neen dat zal niet gaan!", riep
neer, antwoordde Bates. „Vroeger slie- oude man, tot woesten ijver aangevU^ ,
pen hier de bedienden; maar de zolderdoor de gedachte aan zijn vijf P° p
belooning, en voorultschietend
ruimte wordt al jaren niet meer gehij Levinge, toen deze zich °ulcte.fge
bruikt."
„Ik zal maar eens een kijkje gaan nedc eerste staaf te grijpen. kevi°* f
men in die kamertjes", klonk de stem draaide zich om met 't doel zijn
van den detective weer. „jy blijft hier van zich af te slingeren. Maar de °v
buiten staan en waarschuwt als je drinkeboer had nog meer kracht d fl
zijn jeudige tegenstander verwachtte
eenige beweging merkt."
„Jawel meneer", was het
bescheid hield wanhopig vast. Levinge wist &>
van Bates, tot wien dit bevel gericht hand los te werken en een regen v op
hamerende vuistslagen daalde
werd.
Inspecteur Withers ging vlug van kahet gezicht van den ouden butler, w»*f,
mer tot kamer, vergezeld door Richard, door zijn lippen tegen zijn
hoewel laatstgenoemde alleen van deur den opengescheurd en het bloed
0
tot deur meeliep, terwijl de detective stroomen uit zijn neus en langs *'
ieder vertrekje doorzocht. Bates, op wangen gutste. Maar de pijnlijke
,
wacht achtergelaten, begon in zijn nog handeling scheen bij den ouden
J(r
niet geheel ontnuchterde hersens koortsalleen maar een nóg wilder vastb eS e
achtig te zoeken naar de herinnering tenheid wakker te roeper,: I.J
aan een plek hier of daar in de bezijn vingers nog vaster, als >*
kapping, waar hij indertijd een donker, weerhaken, in Levinge's kleeren
gapend hoi gezien had. dat in de diepwijl hij om hulp brulde.
Q
ten van het h--'s daalde.
Levinge hoqrde voetstappen
Waar was dat in vredesnaam toch te snelheid over de zoldergang na geö
geweest? Op goed geluk stapte hij naar
en verdubbelde zijn
vor en en wonderbaarlijk als de wegen om zich te bevrijden. De twee *°l. teef
e
van het toeval soms zijn
hij legde lende mannen zwaaiden heen en
p
zijn hand precies op de veer en het in de nauwe ruimte, beiden zonder
paneel vloog open.
hun razernij ook maar een se
„Hier is hij", brulde Bates, toen een acht te slaan op den afgrond die »&'
HOpt«
donkere gedaante zich tusschen hem en ter hen gaapte. Een van hen sCjLel»
het licht van de lamp, die daar binnen tegen de lamp; die
viei qm en verd
I brandde, afteekende. Levinge, die niet ia de diepte.
.%
a
[ wist wie er nog meer kon zijn —, tegen
{Wordt verooW
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ave van de Limburger Koerier zijn gratis verzekerd tegen ongevallen op voorwaarden, welke wfl <>P aanvraag gratis verkrijgbaar stellen. Verzekerde uitkeeringen voor de gevallen in de bedoelde voorwaarden
f 5.000.—, f 3.000—
2.500—. 1 2.000, 1 1.000.—. 500.— 400—
200.— 1 100.— t 60.—. 50.—. / 40— 1 30—. 1 25—,
20— 15—, f 10— of f s—. Sedert 1 MAART 1927 uitgekeerd f 400.307.50 in 1490 gevallen.
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