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AMSTERDAM EN
LIMBURG

Krijgen ook Limburgsche
architecten een kans?

Het Paleis-Raadhuisvraagstuk.

In Limburg bestaat bijzondere belang-
stelling voor de groote bouwwerken in Am-
sterdam. Dat zal wel niemand verwonderen.
Sedert een beroemd bouwmeester uit ons
gewest de hoofdstad van ons vaderland
heeft verrijkt met een Centraal Station en
met een Rijksmuseum, waarin zooveel na-
tionale kunstschatten zijn ondergebracht, en
dat door kunstlievenden uit alle landen der
wereld is en icordt bewonderd, is er tusschen
Amsterdam en Limburg een geestelijk
contact ontstaan, dat in den loop der laat-
ste aren nog is versterkt.

Wij vragen dan ook de bijzondere aan-
dacht van velen in ons gewest voor het on-
derstaande artikel van den katholieken
wethouder der hoofdstad, mr. Kropman, ver-
schenen in de „Vtrechtsche Courant".

Redactie „Limb. Koerier".

Of eigenlijk is het al geen vraagstuk meer. De
minister van financiën heeft begin der vorige
maand een wetsontwerp ingediend tot goedkeu-
ring van de overeenkomst, houdende afstand om
niet, door de gemeente Amsterdam aan den
Staat, van het Koninklijk Paleis aan den Dam
tp- Amsterdam een uitkeering door den Staat aau
°s gemeente Amsterdam van een bedrag, groot
tien miliioen gulden, voor den bouw van een
nieuw Raadhuis. En betrekkelijk kort daarop, op
S Juni is het Voorloopig Verslag van de Tweede
Kamer verschenen.

Komt de Memorie van Antwoord met even
grooten spoed tot stand, dan zou de behande-
ling nog vóór het zomer-reces kunnen plaats
hebben. In elk geval zal het ontwerp in het be-
gin van het nieuwe zittingsjaar kunnen geschie-
den, en de overeenkomst dus dit jaar nog perfect

■worden.
Het Voorloopig Verslag is gunstig. Men be-

grijpt, dat dit in Amsterdamsche kringen vol-
doening heeft gewekt, en dat dit een aansporing
is geweest tot voortzetting van de voorbereidende
werkzaamheden.

En toch — niet zonder gemengde gevoelens
ziet men dit alles zich voltrekken. Het Paleis oi
liever het Raadhuis aan den Dam zal dus nooit
meer zijn oorspronkelijke bestemming terug krij-
gen; het zal nooit meer uit zijn slaap worden
gewekt; het zal 51 van de 52 weken per jaar
een steenen mausoleum blijven.

Het had anders kunnen zijn: het Raadhuis
aan den Dam had een levend gebouw kunnen
zijn, waar de bevolking in-en-uit had kunnen
gaan, waar huwelijken gesloten hadden kunnen
worden, en in de Burgerzaal recepties plaats

hadden kunnen vinden, — maar de harde prak-
tijk zei: het kan nu eenmaal niet; voor dit alles
zou een verbouwing noodig zijn, welke millioenen
zou kosten, en dan nog zou er bij de tegen-

woordige uitgebreidheid der gemeentelijke admi-
nistratie slechts de kern van het gemeente-
bestuur gehuisvest kunnen worden. En dan nóg

zou 't ongerieflijk zijn en gebrekkig en onvolle-
dig, welke gebreken mettertijd nog zouden toe-
nemen.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft zich
dan ook — althans ten deele — slechts noode
vereenigd met het voorstel om met het Rijk een
overeenkomst, als hierboven aangeduid, aan te
gaan.

" **
Intusschen, het besluit is gevallen, en aller

verwachtingen zijn gespannen. Het terrein van
het voormalige Paleis van Volksvlijt ligt op den
nieuwen Raadhuisbouw te wachten, er zullen
honderden arbeiders te werk gesteld kunnen
worden, beeldende kunstenaars en kunstnijve-

rcn zullen opdrachten krijgen, een monumentzal
verrijzen, Amsterdam waardig.

In het Voorloopig Verslag wordt door sommige
leden de vrees geuit, dat het moeilijk zal zijn
voor den bouw van het nieuwe raadhuis in deze
tijden daartoe geschikte kunstenaars te vinden,
„waartegen vele andere leden opmertken, dat
zij deze vrees volstrekt niet deelden".

Wij zijn het met deze laatsten eens. De bouw
van een nieuw Raadhuis voor Amsterdam is een
groote en verantwoordelijke onderneming ;
eeuwenlang zal het daar staan als het midden-
punt van het gemeentelijk leven; het zal dienen
niet alleen voor deze generatie, doch ook voor
vele volgende. Een mislukkig van den bouw be-teekent een mislukking van eeuwen en een bla-mage voor het huidige geslacht.

Wij zijn niet zoo kleingeloovig, dat wij zouden
vreezen, dat het tegenwoordige geslacht niet
in staat zou zijn een bouwwerk te scheppen
van blijvende waarde. Maar men overhaaste dan
ook niet. Het is zeer aanlokkelijk, met het oog
op de werkverruiming spoed te maken met alles
wat op den bouw van het nieuwe Raadhuis be-
trekking heeft, — het werk is te gewichtig om
net zonder grondige voorbereiding te beginnen,
al zou dit eenige jaren zelfs moeten kosten!

* *
Wij behooren tot hen, die het Raadhuis aan

den Dam liever als Raadhuis hadden behouden,
ot beter: teruggekregen. Doch wij zijn overtuigd.
at de praktijk dezen wensch moest afwijzen.

Toch heeft een belangrijke passage van de Me-
morie van Toelichting ons deugd gedaan. Zooals
men weet, heeft Amsterdam steeds op het stand-
Punt gestaan: het Raadhuis aan den Dam in
eigendom van de gemeente. Daarentegen werd

herhaaldelijk dit standpunt bestreden door Den
Haag. In Juni 1928 heeft de gemeente een juris-
ten-commissie ingesteld, bestaande uit rechts-
geleerden van naam. In de Memorie van Toe-
lichting nu wordt erkend:

„De Commissie kwam op grond van een
historisch-juridisch onderzoek tot de een-
stemmige conclusie, dat het eigendomsrecht
van het Paleis behoort aan de gemeente
Amsterdam. De Regeering, zich niet ont-
veinzend, dat door een en ander de kwestie
in een nieuwe stadium was gekomen, ver-
klaarde zich, na de verschillende kanten der
zaak nader ernstig onder de oogen te hebben
gezien, tegenover het Gemeentebestuur be-
reid... het door het Rijk gepretenteerde
eigendomsrecht op het Paleis niet langer
als uitgangspunt te nemen."

Een erkenning alzoo, welke trouwens na het
voortreffelijk rapport der Commissie nauwelijks
kon uitblijven.

In de ontworpen overeenkomst tusschen Rijk
en Gemeente doet de Gemeente dan ook: „af-
stand van de eigendom van het voormalige
Raadhuis, thans Koninklijk Paleis aan den
Dam te Amsterdam".

In een slot-clausule staat wel vermeld, dat
partijen, indien de wettelijke goedkeuring niet
mocht worden verkregen, nimmer eenig beroep
zullen doen op de overeenkomst ten praejudice
van de rechten, die zij meenen op het Paleis te
kunnen uitoefenen, doch de Memorie van Toe-
lichting is óók een regeeringsstuk, en dit spreekt
zóó duidelijke taal, dat in het Voorloopig Verslag
waardeering wordt uitgesproken jegens de regee-
ring, omdat zij haar standpunt, dat zij in 1910
innam, toen zij dit gebouw als Rijkseigendom
meende te mogen beschouwen, heeft prijsgege-
ven.

Liters finiri oportet. Aan allen strijd dient een
einde te komen. Amsterdam wacht op de goed-
keuring der overeenkomst en ... op haar nieuwe
Raadhuis.

KROPMAN.

Fransche strijdbonden
ontbonden.

Besluit van den ministerraad.
De Fransche kabinetsraad heeft Donderdag-

morgen de door den minister van Binnenland-
sche Zaken, Salengro, voorgestelde decreten
strekkende tot ontbinding van de semi-militaire
organisaties, goedgekeurd.

Onder het decreet vallen de „Croix de Feu", de
„Solidarité Francaise", de „Francistes" en de
„Jeunesses patriotes!"

INTERPELLATIES IN DE KAMER

Xavier Vallat en Ybarne Garay, die bij de de-
batten in de Kamer over de strijdbonden de
aandacht hebben getrokken en verklaringen heb-
ben afgelegd ten gunste van een nationale ver-
zoening, hebben een interpellatie ingediend aan-
gaande de ontbinding van de strijdbonden.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVER-
EENKOMST DOOR SENAAT
AANVAARD

De Senaat heeft met 279 tegen zes stemmen
het wetsontwerp inzake de collectieve arbeids-
overeenkomsten aangenomen.

40-UREN-WEEK EVENEENS

De Senaat heeft het wetsontwerp op de 40-
-urenweek met 182 tegen 84 stemmen aangeno-
men.

Maxim Gorki overleden.

Russische schrijver Maxim Gorki is Don-
h a <T overleden. De bijzetting zal op staats-
derdag « . a s gesChie den op het Roodekosten op -«
Plein in Moskou.

Maxim Gorki.

WATERVERONTREINIGING
Klachten over Zuid-Limburg.

v_r«rhenen is het verslag der werkzaamheden
d Commissie in zake waterverontreiniging,

°V Tr hoofdzaak wordt daarin verwezen naar 't
wns verschenen verslag van het Rijksinsti-

rfn,t voor zuivering van afvalwater. Zij vestigt

echter nog op eenige punten de aandacht. Aan
dit relaas ontleenen wij:

n verontreiniging der beken in Zuid-Limburg

heeft ook in het verslagjaar herhaaldelijk de
aandacht der Commissie gehad.

De rioleering van HEERLEN met installatie
voor 7uivei'ing van 't rioolwater moet liefst zoo
spoedig mogelijk worden tot stand gebracht.

DE STAKINGSKOORTS IN BELGIE
Rond 400.000 arbeiders legden

het werk neer.

OVERHEID HANDHAAFT HET GEWELD DE ORDE

STAKING DUURT VOORT

Tramverkeer bleef Donderdag
lamgelegd.

Militaire troepen in Luik.
(Van onzen redacteur).

LUIK, Donderdagavond.

La lutte continue". De strijd duurt voort! !

Tot twee malen toe wordt dat herhaald en de !

opschriften, welke de redactie van de socialis- :
tische krant „La Wallonië" geeft boven de me-
dedeelingen betreffende het aceoord, dat in
principe is bereikt. Dit is slechts een eerste suc-
ces, zegt het blad. „Wij zullen de wapens niet
neerleggen voor zwart oP wit het aceoord in i
practische uitvoeringsmaatregelen is vastgelegd i
en onderteekend". De besprekingen duren voort
en zeker zal daar spoed achter gezet worden,
want een toestand, als nu in België heerscht,
kan moeilijk lang bestendigd worden, zonder dat
er ongelukken gebeuren.

Het communiqué betreffende de besprekingen
tusschen patroons en arbeidersvertegenwoordi-
gers is niet enthousiast ontvangen. Weinigen ge-
looven, dat Maandag het werk zal worden her-
vat en nu reeds wijst men erop, dat de Regee-
ring de doorvoering der veertigurige werkweek
slechts in etappes wil verwezenlijken. Dat alleen
zou al aanleiding kunnen geven tot moeilijkhe-
den. Het is mogelijk, dat de vakvereenigingslei-
ders tot werkhervatting zuiien aansporen, maar,
zal deze dan ook geschieden? Een open vraag!
De arbeiders zijn de staking begonnen buiten de
vakvereenigingsleiders om Kath en socialisti-
sche vakbonden stonden plotseling voor een
voldongen feit en hebben toen de leiding der
staking aanvaard. Is hun invloed nu weer groot
genoeg om de werkhervatting te verzekeren?
Het antwoord op alle vragen, die oprijzen, zal
binnen enkele dagen door de' feiten worden ge-
geven.

Op het oogenblik brandt de zon andermaal
op Luik. Het is op dezen Donderdag geen pret-
je in Luik te moeten vertoeven. De hitte hoopt
zich op in de straten, zinkt in het zwarte as-
phalt en wordt uit dit warmte-reservoir weer
teruggegeven aan de lucht. Het is benauwd. Dat
zou nog maar half zoo erg zijn, als er taxi's te
krijgen waren, of als er tenminste maar een
trammetje liep. Niets daarvan, wie zich ver-
plaatsen wil, kan dat te voet doen en bij deze
temperatuur valt dat niet mee

Is het daarom zoo rustig in het centrum van
Luik?

De hitte heeft natuurlijk invloed, maar krach-
tiger werken nog de bepalingen, betreffende 't
verkeer, die Donderdagmorgen weer verscherpt
werden. Voor de geheele „banlieue", alle voor-
steden van Luik is bepaald, dat er geen fietsen,
motorfietsen, autobussen, sight-seing-cars enz.
enz. mogen rijden. Geen voertuig, dat voor per-
sonenvervoer zou kunnen dienen mag de straat
op. Wordt het toch op straat gezien, dan wordt
't vastgehouden. Bestuurder èn inzittenden stel-
len zich bloot aan 8 tot 14 dagen gevangenis-
straf Zooals de bepaling Donderdagmorgen
was geredigeerd geldt zü ook voor buitenland-
sche auto-cars. De Valkenburgsche wagens zul-
len dus voorloopig wel uit Luik moeten wegblij-
ven.

Het was — zooals men weet — de bedoeling
Donderdag de trams weer te laten loopen. De
overheid had geen bezwaren, het personeel wil-
de wel rijden, maar nu hield de directeur der
trammaatschappij de hervatting van het ver-
ker tegen. De Luiksche tram is in handen van
een particuliere maatschappij en de directeur
was bang voor vernielingen. Daarom hepen er
Donderdag nog geen trams.

De uitvaardiging van de boven-besproken,
diep-ingrijpende, maatregel wordt medegedeeld
op een conferentie met den hoofdcommissaris
van politie. Een twintigtal journalisten is daar-
bij tegenwoordig. Het gaat er gemoedelijk toe
zonder vertoon van officieele gewichtigheid.— Of hetjuist is, dat 4 compagnieën van het
4e Linie-Regiment in Luik zijn gearriveerd en
bepaalde fabrieken hebben bezet, wordt er ge-
vraagd.— Officieel kan daarover, niets worden mede-gedeeld, is het antwoord. De troepen zijn inder-daad aangekomen, zij zijn ook naar bepaaldebelangrijke bedrijven gedirigeerd maar, formeelgenomen bewaken zij deze niet. Zij hebbenslechte bn de fabrieken hum bivak opgeslagenen houden velddienstoefeningen
JL~ de &loteïl Van een B">ot"aantal brieven-
"„t h-T m deR, afgelo°Pen nacht met ce-ment dichtgesmeerd. Dat heeft de eerste bestel-hng in de war gestuurd.

De verlichting heeft normaal gebrand, omdat
werd

d P6r motorfiets gepatrouilleerd

De twintig journalisten zitten weer in het ca-le, waar zij de gebeurtenissen afwachten. Erwordt een formidabele portie Fransch geprodu-
ceerd, waarvan het Waalsch, dat de Luiksche
persbroeders spreken, onverstaanbaar is. Ookhier alle gemoedelijkheid. Heeft een der kranten
menschen een nieuwtje opgepikt, hij komt naarbinnen om het te vertellen. Dat verklaart waar-om de verschillende kranten voor wat de fei-
telijke berichtgeving betreft, zoo weinig van el-
kaar verschillen.

Op het met politie bezaaide plein gaat het
leven zijn gang. Arbeiders in hun grijs-linnen
jasjes gaan bij groepjes voorbij en de stroohoed
is in Luik nog niet uit de mode. De gedachte
aan de staking overheerscht alles. Als iemand
uit het gezelschap vertrekt, zegt hij: Ik ga eens
kijken, of mijn kapper nog niet is gaan staken!"

Zoon losse opmerking karakteriseert den toe-
stand. De staking breidt zich nog steeds uit.
Donderdagmorgen waren er in Luik alleen weer
4 fabrieken bijgekomen. Onder de krantenmen-
schen hoort men de angst, dat ook de typo-
graphen in staking zullen gaan. Op deze en ge-
ne drukkerij is al een delegatie van stakers ge-
weest om de lypngraphen toe te spreken! Ver-
schillende kleinere baasjes, met 2 en 3 arbeiders
zijn Donderdagmorgen gedwongen hun zaken te
sluiten. De stakingskoorts woedt en iedereen
schijnt erdoor te zijn aangetast.

De politie doet nog aan machtsvertoon. Moe-
ten de posten op de pleinen door nieuwe man-
schappen worden vervangen dan komt de aflos-
sing van 20, 25 agenten met militaire pas aan-
gemarcheerd, een Commissaris of inspecteur
aan het hoofd van de troep.

De gendarmerie heeft het machtsvertoon ge-
staakt, wil blijkbaar niet provoceerend werken.
Zij is echter present en nog versterkt. Om 9 uur
in den morgen trok een sterke groep bereden
gendarmen naar de binnenplaats van het paleis
van Justitie en wacht daar. Wij hoorden nog 'n
twistgesprek over de vraag, of deze gendarmen
wel Walen waren. Veronderstel eens, dat 't Vla-
mingen zou-ier. zijn, werd er gezegd. Inderdaad
zou dat moeilijkheden kunnen opleveren, als
zij tenminste geen Fransch zouden verstaan. Er
zijn veel moeilijkheden in België

De Belgische minister van Binnenlandsche Za-
ken, De Schrijver, heeft Donderdag voor de jour-
nalisten o.a. het volgende verklaard:

Al nemen de stakingen nog niet af, toch wij-
zen de berichten van dezen morgen op een on-
betwistbare ontspanning. De regeering volgt ac
gebeurtenissen van zeer nabij. Zij tracht de be-
volking te begrijpen, doch wenscht niet van voor-
oordeel blijk te geven.

De stakingen hebben zich nog uitgebreid, onder
meer in de textielnijverheid, doch de toestand
blijkt In het algemeen kalm, afgezien van het
optreden van bepaalde groepen.

De minister behandelde vervolgens breedvoe-
rig de incidenten, en wat er gedaan wordt om
deze te bestrijden. Het blijkt, dat de genomen
maatregelen goede resultaten hebben opgele-
verd.

Tot zoover de minister.

Brug in brand.

De stakers hebben in den nacht van Woens-
dag op Donderdag de houten brug van Bernier,
op den weg van Bergen naar Valenciennes, in
brand gestoken. Spoedig werden genietroepen
ontboden, die de brug hebben hersteld, welke
reeds weer voor het verkeer is opengesteld.

Te Brussel
Donderdag werd het werk hervat in verschil-

lende fabrieken te Ukkel en Vrost. Een poging
der stakers om een fabriek in de omgeving van
Brussel te bezetten, werd verijdeld. De stakers
werden door de politie uiteengedreven. Alle sa-
menscholingen en optochten blijven verboden.

In de Borinage.

In de Borinage daarentegen is de staking uit-
gebreid. Het werk werd er Donderdag stilgelegd
o.m. in eenige fabrieken. Te Grand-Leez heeft
een 100-tal stakers gepoogd, de suikerfabrieken
te bezetten, wat echter mislukte door het tijdig
ingrijpen der gendarmerie.

In Vlaanderen.

Te Gent ligt de textiel-nij verheid thans vol-
komen stil. Meer dan 30.000 arbeiders hebben het
werk neergelegd. In de metaalnijverheid worden
14.000 arbeiders door de staking getroffen. Te
Ronsse in Oost-Vlaanderen werd het bedrijf stil-
gelegd in eenige weverijen.

In Limburg.

Voor wat den toestand in Limburg betreft, de
staking is daar algemeen in alle kolenmijnen en
18.000 arbeiders zijn erbij betrokken. Slechts in
het zuiden der provincie doen zich nu en dan
incidenten voor, veroorzaakt door stakers, die uit
Luik komen afzakken. De gouverneur der pro-
vincie heeft er het verkeer per rijwiel op de
openbare wegen verboden, alsmede elk personen-
vervoer met autobussen of vrachtauto's, behou-
dens het vervoer met geconcessionneerde dien-
sten, in alle gemeenten ten zuiden van de spoor-
lijn Haelen, Hasselt, Maastricht.

In het Antwerpsche.

Het personeel der sleepbooten in de binnen-
vaart heeft Donderdag het werk neergelegd uit
solidariteit met de havenarbeiders en tevens ver-
hooging van loon geëischt met 25 'X, en ver-
betering der arbeidsvoorwaarden. Dit betreft niet
alleen de haven van Antwerpen, doch ook die
van Gent en Luik. Hierdoor ligt de binnen-
scheepvaart totaal stil.

Te Brugge is Donderdag staking uitgebroken
in een metaalfabriek, waarbij 700 arbeiders be-
trokken zijn. Men vreest, dat de staking daar op
andere industrieën zal overslaan.

Handhaving der orde.

In de Borinage hebben de gendarmen her-
haaldelijk moeten optreden om samenscholingen
te verspreiden. Te Frameries werden mijnwer-
kers, die een mijn wilden bezetten, door de gen-
darmen in hun pogingen belet.

De gouverneur der provincie Henegouwen heeft
een beroep gedaan op het leger. Troepen bezet-
ten thans de voornaamste punten.

In Brabant worden de gasfabrieken en de elec-
trische centrales door militairen bewaakt.

Pogingen worden aangewend om het personeel
der spoorwegen te bewegen zich bij de staking
aan te sluiten. Er wordt zelfs gedreigd met het
opblazen der sporen.

Te Charleroi werd door de christelijke en so-
cialistische syndicaten de algemeene staking ge-
proclameerd.

Schietpartij te Quaregnon.

Donderdagavond tegen negen uur heeft te
Quaregnon een heftige botsing tusschen gendar-
mes en stakers plaats gevonden. Een staker loste
op dat tijdstip, toen het duister werd, een aantal
revolverschoten op een groep gendarmes nabij
het daar gevestigde volkshuis. Deze staker werd
door een aantal andere stakers bijgestaan. De
gendarmes beantwoordden het vuur met hun
karabijnen, waarop de stakers op de vlucht sloe-
gen. Een hunner werd in den buik getroffen. Een
52-jarige vrouw, die toevallig passeerde en ge-
tuige was van het gebeurde, schrok zoodanig, dat
zij ter plaatse overleed. De gendarmes drongen
vervolgens het volkshuis binnen, deden dit ont-
ruimen en verrichtten verscheidene arrestaties.
Per vrachtauto werden de arrestanten vervoerd.
Onderweg echter werd de vrachtauto door een
aantal stakers overvallen, zoodat de gendarmes
zich ten tweeden male gedwongen zagen van de
vuurwapens gebruik te maken. Zij slaagden erin
de stakers te verdrijven en de arrestanten in
verzekerde bewaring te stellen.

Over het gevecht te Quaregnon wordt nader
gemeld: De arbeiders hadden de toegangswegen
tot deze in de Borinage gelegen plaats met bar-
ricaden versperd en ter belemmering van de gen-
darmes ook glasscherven uitgestrooid. Laat in
den middag werd een afdeeling bereden gendar-
mes naar Monsville gezonden om de orde te her-
stellen. Deze werd met steenen ontvangen. Later
vielen ook schoten.

HET AANTAL STAKERS

Het socialistische dagblad „Le Peaple”
raamt het aantal stakers in geheel België
op 350- tot 400.000 man.

Toenemende spanning.

In de omstreken van Brussel zijn de arbeiders
van een reeks bedrijven in staking gegaan. Ook
in Brussel zelf begint het te spannen, o.m. in de
groote warenhuizen en bij de verzekeringsmaat-
schappijen. Er wordt een krachtige .stakingspro-
pnganda, vooral in Brabant gevoerd. Volgens de
..Llbre Belgique" houden militairen de belang-
rijke fabrieken in de omgeving van Luik beaet.

Kantoorbedienden staken ook.

Het socialistische algemeene vakverbond van
bedienden in het gebied van Charleroi heeft het
parool tot de algemeene staking uitgegeven voor
alle bedienden van handelsfirma's, fabrieken en
banken. De plaatselijke afdeeling van het chris-
telijke nationale vakverbond van bedienden heeft
een dergelijke beslissing genomen. Talrijke taxi-
chauffeurs in de stad staken.

Gendarmerie bezet de barricaden.

Na de incidenten in Monsville en Quaregnon
zijn ook barricades opgeworpen in Jemappes en
Cuesne. De gendarmerie wachtte 'op versterkin-
gen uit Bergen en ging vervolgens over tot be-
zetting van alle barricades.

Zij is den toestand meester. Men is niet voor-
nemens de thans geldendeordemaatregelen te
verscherpen. Verscheidene arbeiders, die uit Wa-
remmes kwamen om de arbeiders van de ijzer-
gieterij te Sint Truiden in Limburg tot staking
op te zetten, zijn gearresteerd. In Luik heeft een
vergadering van mijnwerkers besloten op zijn
minst tot Zaterdag in staking te blijven, d.w.z.
tot den dag, ,waarop de paritaire commissie uit-
spraak zal doen. Van alle punten in het gebied
komen berichten over arrestaties.

s»

Hevige brand bij Brussel.
Eenige dooden en

gewonden.
Donderdagmiddag is een zware brand uitge-

broken in de fabriek van de S. A. de Carburants
et Goudrons de Forest, te Vorst, bij Brussel, ten-
gevolge van een ontploffing.

De brandweer van Vorst en van Brussel rukte
onmiddellijk uit. Een half miliioen liter benzine
bleek in lichterlaaie te staan. Twee arbeiders
ontsnapten als levende toortsen uit den vuur-
poel. Zij liepen zware brandwonden op. Vermoed
wordt, dat zich nog twee leden van het perso-
neel in de brandende fabriek bevinden. Men
vreest het ergste. Het personeel, dat zich in de
kantoren bevond, moest langs de ramen gered
worden, evenals een tiental arbeiders, die in de
fabrieken werkzaam waren.

Voornaamste Nieuws.
BUITENLAND.

De staking in België zou thans 400.000 personen
omvatten. Ernstige botsingen op sommige plaats
sen.
Heftige debatten to het Engelsche Lagerhuis over
de opheffing der sancties.
De Russische schrijver Maxim Gorki is over-
leden.
De Fransche ministerraad heeft besloten tot
ontbinding van de strijdbonden.

PROVINCIE.

Doodelijk ongeluk te Nuth.

Spoojwcgongcluk te Heerlen.



De hervorming van den Volkenbond.

Ten aanzien van een volkenbondshervorming
verklaarde Eden, dat het veel verstandiger zou
zijn de aangelegenheid te verwijzen naar de zit-
ting van September.

Eden bevestigde, dat Groot Brittannië tijdens
het Italiaansch-Abessijnsch conflict nimmer is
opgehouden met op resolute wijze de interna-
tionale actie te leiden ter voorkoming van een
aanval. Voor zoover Eden weet, bestaat nergens
op Abessijnsch grondgebied een Abessijnsche re-
geering. Niets zou dezen toestand kunnen wijzi-
gen dan een militaire actie van buiten af. Is er
één land bereid een dergelijke actie te onder-
nemen?

De oppositie protesteert, wanneer Eden zegt,
dat het nutteloos is de sancties voort te zett».
Er word geroepen: Aftreden!

EDEN MOET ONDERBREKEN

De Britsche regeering zal zich voegen naar de
opvatting van de Volkenbondsvergadering. Het
tumult is zoo groot, dat Eden tien minuten lang
moet onderbreken.

Indien de Volkenbond dus de sancties zou wil-
len opheffen, zal de Britsche regeering zeggen,
dat dat ook haar opvatting is. Zij wil op deze
wijze medewerken aan de tot standkoming van
het vertrouwen.

WACHTEN OP HET DUITSCHE
ANTWOORD

Ten aanzien van Duitschland verklaart Eden te
hopen, dat Duitschland nu spoedig antwoord zal
geven op de Britsche vragenlijst, waardoor voort-
gang bij de onderhandelingen zou kunnen wor-
den bereikt, hetgeen ons voornaamste en eerste
doel is. Het gaat om de handhaving van den
vrede. Wij zullen het hoofd bieden aan de wer-

kelijkheid, zelfs, indien dat zou beteekenen de
erkenning van een gedeeltelijk échec. Eden be-
sloot met te zeggen, dat de door hem uitgestip-
pelde politiek kansen biedt den vrede te waar-
borgen.

De meerderheid van het huis applaudisseert, de
oppositie protesteert en lacht.

Vreemdelingenverkeer
Ingrijpende reorganisatie-voorstellen

in de A. N. V. V.
De reorganisatie van de A.N.V.V. is in de alge-

meene vergadering van de Algemeene Nederland-
sche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer een
belangrijk punt van bespreking geworden.

Het rapport van de door minister Gelissen in-
gestelde staatscommissie, dat juist in druk ver-
schenen is, waarin werd geadviseerd omtrent de
wijze waarop de organisatie ter bevordering van
het vreemdelingenverkeer dient te worden ver-
anderd, was voor het hoofdbestuur aanleiding
geweest om zijn eigen gedachten daarover naar
voren te brengen.

Dit prae-advies was ontworpen door de heeren
Mr. J. P. Bosman te Alkmaar en Mr. J. A. Willin-
ga Gratama te Zwolle. In de morgenvergadering
hield Mr. Bosman een uitvoerige inleiding over
dit praeadvies. De voornaamste bijzonderheden
ervan zijn de volgende:

De algemeene leiding van het vreemdelingen-
verkeer hier te lande blijft in handen van de
A.N.V.V.. zoowel binnen- als buitenlandsch. De
organisatie zal sterker moeten worden gecentra-
liseerd.

Het Rijk geeft aan de A.N.V.V. een jaarlijksche
bijdrage van f 250.000. Rechtspersoonlijkheid be-
zittende vereenigingen, ten doel hebbende het
bevorderen van het vreemdelingenverkeer naar
en in Nederland, die lid wenschen te worden, be-
talen aan contributie 10 pet. der totale bruto
ontvangsten van het lid over het afgeloopen jaar
en voor het eerste jaar een vooraf vast te stellen
bedrag.

De A.N.V.V. stelt twee afdeelingen in, afdeeling
buitenland — die blijft zooals zij thans is inge-

richt — en een afdeeling binnenland, die verdeeld
wordt over drie districten, t. w.:

a. Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht.

b. Zeeland, Ncord-Brabant, Limburg.
c. Groningen, Drente. Overijsel en Gelderland.
Aan het hoofd van elk district staat een tel-

kens voer den tijd van zes jaar door de regeering
te benoemen inspecteur. Deze inspecteur is qua-
litate qua lid van Dagelijksch Bestuur der A.N.
V.V. Eveneens qualitate qua is hij lid van elke
erkende plaatselijke, gewestelijke of provinciale
V.V.V. in zijn district.'

Ook plaatselijke-, gewestelijke- en provinciale
vereenigingen vcor vreemdelingenverkeer moeten
van rijkswege gesubsidieerd worden.

Hoewel h.ei niet in de bedoeling lag dit prae-

advies uitvoerig te bespreken, werd er nog langen
tijd over gediscussieerd.

De groote meerderheid van de vergadering was
van meening, dat de in het prae-advies naar vo-
ren gebrachte ideeën dienen te worden toege-
juicht. De vergadering nam ten slotte zonder
stemming een motie aan, waarin het hoofdbe-
stuur wordt opgedragen het prae-advies uit te
werken.

Te zijner tijd zullen de resultaten aan de goed-
keuring van een buitengewone ledenvergadering
worden onderworpen.

De resteerende agenda-punten waren van on-
dergeschikt belang.

Het aftredend bestuurslid Mr. J. Linthorst-Ho-
man te Frederiksoord werd herkozen, terwijl in
de vacature Jos. Crolla (VALKENBURG) en Jhr.
J. Hora ("Groningen i als hoofdbestuursleden wer-
den benoemd de heeren Th. Dorren (VALKEN-
BURG) en Mr. H. Buwalda (Groningen).

Zweedsch kabinet gevormd.

De kabinetsformateur Pehrsson heeft verklaard,
dat de formatie van een kabinet gereed was. Heden
zal hij den koning de nieuwe ministerli.jst voorleggen.

Openbaar consistorie.

Door trompetgeschal aangekondigd, hield de Paus
Donderdagmorgen in den Sint Pieter een openbaar
consistorie om den rooden hoed te overhandigen aan
de zes nieuwe kardinalen. Het bij het Vaticaan ge-
accrediteerde diplomatieke corps woonde de plechtig-
heidbij.

EDEN OVER DE SANCTIES
Groot tumult in het

Lagerhuis.

SCHERPE CRITIEK VAN DE OPPOSITIE.
In het stampvolle Lagerhuis heeft Eden Don-

derdagmiddag een verklaring afgelegd, waarin
hij o.m. zeide: „Wij moeten toegeven, dat het
doel, waarvoor wij sancties hebben uitgevaar-
digd, niet bereikt is. Het is nutteloos verder
sancties toe te passen als middel van pressie op
Italië."

Indien de Volkenbond het doel wil bereiken,
dat hem oorspronkelijk werd gesteld, moet hij
bereid zijn maatregelen te nemen van een ge-
heel verschillenden aard, dan die, welke tqt nu
toe zijn toegepast. Er is geen sprake van, dat onze
opvatting, dat het vonnis, dat de Volkenbond in
den vorigen herfst heeft uitgesproken over een
agressieve handeling, zou moeten worden gewij-
zigd of in tegengestelden zin zou moeten worden
veranderd.

Uit hoofde van de ervarins in de laatste maan-
den opgedaan heeft de regeering bepaald, dat
het noodzakelijk is, dat wij in de Middellandsche
Zee permanent defensieve strijdkrachten sta-
tionneeren van grooter sterkte dan er geweest
zijn vóór het begin van het geschil.

KORTE BERICHTEN
UIT BINNEN- EN BUITENLAND.

Loting voor den dienstplicht.
De loting ter,bepaling van den ingeschrevene, die

in elke gemeente of in elke groep van gemeenten het
eerst in aanmerking komt om tot gewoon dienst-
plichtige te worden bestemd, heeft in het openbaar
plaats voor de lichting 1938 op Dinsdag 30 Juni 1936,
des namiddags om 2 uur, te 'sGravenhage in de „rol-
zaal". Binnenhof 8.

SCHERPE AANVALLEN

Na de redevoering van Eden sprak Arthur
Greenwood als woordvoerder van de Labour-
oppositie. Hij diende een resolutie in, waarbij
wordt voorgesteld de begrooting van Buitenland-
sche Zaken te verminderen. v

Lloyd Geqrge, die dan aan het woord komt, is
niet minder fel en beschuldigt de Britsche regee-
ring formeel de eerste bres te hebben geschoten
in het sanctiefront. Hij had liever gezien, dat
een ander land dat zou hebben gedaan. Hij
vraagt Eden, of het waar is, dat Frankrijk zich
bereid verklaart Engeland te steunen bij iederen
maatregel, welke het zou nemen voor de verze-
kering der uitvoering van het pact.

EDEN ANTWOORDT

Eden antwoordde Lloyd George, dat hij her-
haaldelijk met de nieuwe Fransche regeering
heeft gesproken, zoodat hij haar standpunt in-
zake de sancties kent. Zij antwoordde, niet be-
reid te zijn het initiatief te nemen voor het op-
heffen der sancties, maar gaf me nooit eenige
aanwijzing, waaruit haar wensch zou blijken, de
sancties te handhaven. Lloyd George zegt hierop:
Groot Brittannië en het rijk hebben een onder-
neming, welke zij ter hand hebben genomen,
prijs gegeven. Hij noemde het ongelooflijk, dat
de groote Britsche vloot niet in staat is het
hoofd te bieden aan de Italianen. De vloot is
thans gereed aan alle omstandigheden het hoofd
te bieden en ten slotte zijn alle Middellandsche
Zee-mogendheden, behalve Italië, bereid u te
steunen en toch gaat gij op de vlucht.

Wijzende op de regeeringsbank riep
Lloyd George uit: Daar zijn de lafaards!

Lloyd George gaat onder de toejui-
chingen der linkerzijde, die om Baldwin
roept, zitten.

Baldwin verklaart, dat Eden het standpunt
der geheele regeering heeft weergegeven.

MOTIE VAN AFKEURING VAN
LABOUR

De motie van afkeuring van Labour, dieDins-
dag a.s. in het Lagerhuis in behandeling zal ko-
men, zegt, dat de regeering door haar gebrek aan
een vastberaden en openhartige politiek het pres-
tige van het land omlaag heeft gehaald, den
Volkenbond heeft verzwakt, den vrede in gevaar
heeft gebracht en dientengevolge het vertrou-
wen van het Lagerhuis heeft verloren.

DR. ARIENSVEREENIGING

Redevoeringen van Dr. Brom
en Pater Colsen.

In hotel „De Twee Steden" te 'sGravenhage
heeft onder presidium van dhr. P. Voestermans
uit VENLO de 16e alg, jaarvergadering plaats
gehad van de Dr. Ariënsvereeniging, R. K. Ver-
eeniging tot redding van drankzuchtigen.

In den voormiddag werden de huishoudelijke
aangelegenheden afgedaan. Daaruit bleek 0.a.,
dat de toestand van het sanatorium „Schön-
deln" bij ROERMOND minder gunstig is, maar
er zijn perspectieven, die doen verwachten, dat
hier binnenkort een grondige reorganisatie mo-
gelijk zal zijn.
In den namiddagvergadering herdacht de voor-
zitter wijlen Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck.

Prof. Dr. G. Brom en Pater Colsen herdachten
in een rede de groote figuur Dr. Alph. Ariëns.

UIT DE PERS
De reisbelasting.

De schaaf, die de minister van financiën na
het uitbrengen van het voorloopig verslag der
Tweede Kamer nog eens op zijn ontwerp tot
heffing van een reisbelasting heeft aangezet,
heeft er ongetwijfeld eenige gebreken uit verwij-
derd en verzachtingen in aangebracht, consta-
teert de „N. ROTT. CT." (lib.): '

In de eerste plaats is het heffingsta-
rief een kleinigheid lager geworden,
doordat het tarief van 75 cent voor den negenden tot
en met den twaalfden dag vervallen is. De belasting
zal nu worden 50 cent per dag gedurende de eerste
twaalf dagen en vervolgens f 1 per dag: totale ver-
mindering voor hem, die twaalf of meer dagen op
reis in het buitenland vertoeft, f I.—. Een maximum
is echter niet gesteld. Wij herinneren er aan, dat een
dergelijk maximum _ en wel van f 25 — wel voor-
kwam in een indertijd gepubliceerd voor-ontwerp
maar niet was gehandhaafd in het wetsontwerp, zooals
het eenige maanden geleden bij de Tweede Kamer is
ingediend.

Wel is nu een maximum van ’ 24 vastgelegd voor de
zakenreizen, gezondheidsreizen en fa-
miliebezoeken, waarvoor dus niet meer betaald
zou worden, ook al duren zij langer, dan voor een plei-
zierreis van 30 dagen. Verplegers en geleiders van pa-
tiënten worden met deze laatste gelijkgesteld.

Onder zakenreizen, gezondheidsreizen en familiebe-
zoeken worden begrepen resp. reizen uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend ondernomen ter wille van het be-
roep of bedrijf van den reiziger, tot herstel van de ge-
zondheid van den reiziger, en tot het brengen van een
bezoek aan een of meer personen die den reiziger in
den eersten of tweeden graad van bloedverwantschap
bestaan. Bovendien is een lager maximum van ’ 12 in-
gevoerd voor een reis ondernomen uitsluitend of na-
genoeg uitsluitend ten behoeve van een studie voor be-
paalde, nader aan te wijzen promoties en universitaire
middelbare en daarmede gelijk te stellen examens.

Voorts is voor jeugdreizen, georganiseerd door
bepaalde daartoe door den minister erkende vereeni-
gingen het tarief, geldende voor pleizierreizen tot de
helft verminderd.

Met ongeveer 50 pet. zijn, behoudens handhaving
van het minimum ook de naar gelang van "t inkomen,
progressieve tarieven voor de grensbewoners
verlaagd (van ’ 0.50— ’ 10,tot ’ 0.50— ’ 5).

Verhoogd met 50 pet. zijn daarentegen de progres-
sieve tarieven voor de beroepsreizigers van
f 0.50—f 10 tot f 0,50—f 20. Onder beroepsreizigers wor-
den verstaan personen, die zich ter wille van hun be-
roep regelmatig buiten het rijk begeven; zij vor-
men dus een speciale soort van zakenreizigers tegen-
over de incidenteele zakenreizigers, voor wie,
gelijk vermeld, een maximum per reis van f 24
zal gelden.

Reizen naar Ned.-Indië, Suriname en Curacao zijn
vrijgesteld, waarmede een groote steen des aanstoots
uit het ontwerp is weggenomen. Reizen aan boord van
een Nederlandsch zeeschip zullen in tegenstelling tot
wat in het eerste ontwerp was bepaald, wèl onder de
belasting vallen, niet uit vrees voor represailles, doch
omdat is gebleken, dat bepalingen in scheepvaart-con-
tracten het voor de Nederlandsche reeders wenschelijk
maken deze vrijstelling te doen vervallen.

Voorts zijn de administratieve maatregelen voor de
inning van de belasting soepeler geworden. O.a. zullen
de zegels, waarmede de belasting wordt voldaan, op
ruimer schaal verkrijgbaar worden gesteld, zoodat b.v.
een terugkeerende reiziger, mits hij zulks uit eigen be-
weging doet, de zegels nog in de visitatiezaal kan
koopen.

" .
Tot zoover de belangrijkste wijzigingen in het ont-

werp.
Men weet, dat wij deze belasting indertijd vanwege

't fiscale doel — stijving van de slinkende inkomsten —voor de pleizierreizen principieel aanvaardbaar hebben
geacht. Welke, dikwijls op zichzelf gegronde, bezwaren
daartegen ook kunnen worden aangevoerd en hoezeer
wu op matiging van het tarief (o.a. door het stellen
van een maximum ook voor de pleizierreizen) hebben
aangedrongen, velen hebben in dezen tijd van grooten
nood heel wat zwaardere beproevingen te lijden dan
het brengen van een betrekkelijk gering offer aan de
leege schatkist in verband met een uitgave, die toch
altijd als luxe te beschouwen is, of dan het tijdelijk
afzien van een buitenlandsche reis. Wij betwijfelen, dat
zij. die van een ander oordeel zijn, den ernst van
onzen tijd wel voldoende beseffen.

EISCHEN VAN KANTON

Groote financieele
moeilijkheden.

Uit de door de leiders van het Zuid-Westen
gestelde eischen blijkt, dat de financieele moei-
lijkheden van Kanton aanzienlijk zijn. De Zui-
delijke regeering verlangt steun van Nanking bij
het overwinnen dezer moeilijkheden en samen-
werking in de anti-Japansche actie als voorwaar-
de voor eenheid in het land. Verder wordt ge-
eischt, dat de nationale vergadering, die tegen
12 November is bijeengeroepen voor de herzie-
ning der constitutie, wordt uitgesteld.

TELEGRAM AAN TSJANG
KAI SJEK

De leiders van het Zuidwesten, Tsjen Tsji
Tang. Li Tsjoeng Jen en Pei Tsjoeng Hsi, heb-
ben voor het eerst gemeenschappelijk aan maar-
schalk Tsjang Kai Sjek een telegram gezonden,
waarin zij er hun leedwezen over uitspreken, dat
de actie in het Westen door de Nanking-regee-
ring niet begrepen is.

Het Zuidwesten laat zich slechts leiden door
den wil, zich met de wapens te verzetten tegen
den vijand.

De generaals verklaren zich tegen een burger-
oorlog en dringen bij de Nankingregeering op-
nieuw aan op gemeenschappelijken tegenstand,
waarvoor de Zuidwestelijke troepen van Nanking
het bevel tot opmarcheeren verwachten.

RECHTERLIJK AMBTENAAR
EN N.S.B/er

Geen zekerheid verkregen.
De Minister van Justitie heeft o.m. geantwoord

op een vraag van den heer Hermans betreffende
het optreden van den ambtenaar van het O.M.
te Hoorn, de Brueys Tack, die een verdachte on-
der vier oogen zou hebben toegevoegd: „Waar-
óm kom je niet hij ons, bij de "N.5.8.?", dat bij
het onderzoek in deze zaak bedoelde ambtenaar
ten sterkste ontkend heeft, zich te hebben uit-
gelaten als door den steller der vragen aange-
geven. Daar bij het gesprek geen getuigen zijn
tegenwoordig geweest, is niet kunnen blijken, dat
de ambtenaar de hem in den mond gelegde uit-
lating werkelijk heeft gedaan.

INTERNATIONALE ARBEIDS-
CONFERENTIE

Veertig-unge week in de mijnen.

De Commissie voor de 40-urige werkweek in
de kolenmijnen heeft zich met 10 tegen 6 stem-
men uitgesproken voor de veertigurige werkweek
in dat bedrijf.

MOORD OP EEN DIENSTBODE

Dader meldt zich bij de politie.
Doordat de dader, de 26-jarige tuinman Z. zich

te Utrecht bij de politie heeft aangemeld, is een
misdrijf aan het licht gekomen, dat op 17 Mei
j.l. des avonds gepleegd is in de Populierenlaan
te Bosch en Duin (gemeente Zeist).

Vroeg in den ochtend van den volgenden dag
werd het lijk gevonden van de 20-jarige dienst-
bode van de familie Th. aldaar.

Aan een misdrijf werd toen niet gedacht. Thans
echter is door de mededeelingen van Z. komen
vast té staan, dat deze het meisje heeft aange-
vallen en om haar het schreeuwen te beletten,
de keel heeft dichtgeknepen.

Vervolgens is hij, in de hoop, dat zij slechts be-
wusteloos was, op de vlucht geslagen.

De dader is ter beschikking van de Justitie ge-
steld.

VOLHARDING WINT

Over verregende processies en nog wat.
Verleden Zondag hebben duizenden in ons ge-

west, wat men noemt, een slechten dag gehad.
Overal waren de processies met ijver en veel

zorg en vele moeiten voorbereid en bijna ner-
gens heeft men kunnen „uittrekken".

Het weer viel tes;en

Menschelijkerwijze gesproken hadden wij dit
jaar er minder dan ooit mee gerekend. Er vol-
trekt zich langzamerhand een schifting onder de
menschen; de wan, die kaf en koren scheidt, is
dag en nacht in beweging; er worden velen erg
licht bevonden in onze bewogen tijden.

Degenen, die het goed meenen en die goed
willen, en daar iets voor over hebben en in
zware momenten hun beginselkracht voor God
en Kerk ter beschikking stellen, hebben zich op
dezen dag gespitst om getuigenis van hun geloof
en van de geloofsovertuiging van ons volk blijk
te geven. Onwillekeurig dachten zij, dat als God
het meer dan ooit toekwam, Hij ook voor de ge-
legenheid zorgen zou en die konden zij zich
moeilijk anders voorstellen dan bij een triomf-
tocht, schooner en grootscher dan vroegere ja-
ren.

Zij hebben hun zin niet gekregen, maar kre-
gen de gelegenheid om van hun goeden wil een
bijzondere proef af te leggen: de proef van het
offer! En zij zullen ten tweeden male op de proef
gesteld worden, als zij trots dezen tegenslag later
zullen moeten bewijzen, dat zij volhard hebben
in hun goede voornemens.

Wanneer de spijt, dien zij gevoelden, zich niet
alleen beperkt heeft tot de kinderen, die tever-
geefs in het wit gestoken werden en overbodige
krullen in de haren gehad hebben; of tot de niet
tot haar recht gekomen versieringen en kleurige
groepen; of tot de ingestudeerde marsenen en
gezangen, die niet ten gehoore konden gebracht
worden, maar zich tevens richtte naar den Heer.
die nu niet uitgedragen kon worden, om Zijn
openlijken en zegenenden rondgang te doen bui-
ten de kerkmuren, daar waar Hij evenzeer recht
heeft zich te toonen en te regeeren, dan kan uit
de ontgoocheling veel goeds komen, dat zich
uiten zal door een verdubbeling van eerbetoon
binnen de kerk en een vrijmoediger belijdenis er-
buiten. Met offers is het zóó gesteld, dat men
ze lichter brengt, als men eraan went.

Men went er niet aan zonder dat men de gele-
genheid ertoe krijgt.

De vele gelegenheden maken de oefening, die
vroeg of laat van pas kan komen. Ziet eens
naar onze geloofsgenooten in de landen, waar
de Kerk en ïij openlijk en bedekt vervolgd wor-
den. Bij de aanvallen van huiten voegt zich som-
wijlen de ergernis van binnen.

Er worden zieke plekken zichtbaar en voel-
baar in eigen gelederen. Deze komen minder
dan ooit gelegen. Vijanden' spelen ze uit als
troeven, al is dit ook onder hen niet toegelaten
en passend; onze geloofsgenooten hebben som-
wijlen het gevoel, dat zij van buitenaf bestookt,
van binnenuit verraden worden. Wie dan niet
sterk is en een offer weet te brengen en geen
rotsvast geloof en vertrouwen heeft, die kan
bijna geen stand houden.

Toch hebben wij voorbeelden, dat de volhar-
ding het wint en dat de Almachtige hetgeen
tijdelijk bezwijkt, wederom weet recht te zetten.

Het was een droevig tafereel, toen Jezus Zijn
doodvonnis vernam, dat Petrus Hem verloochen-
de en de andere leerlingen zich gingen verbergen.

Het zag er met het Rijk Gods, naar mensche-
lijke opvatting, roemloos en hopeloos uit.

Niemand dorst te vermoeden, dat toch de
grondslagen gelegd werden voor een eeuwen-
durenden, onverwoestbaren bouw, dan alleen Hij,
die wist, waartoe dat leiden zou.

Dat moge ons moed geven en kracht om een
offer te brengen, vooral het offer van trouw ten
koste en ten spijt van alles.

Niet alles, wat ons meegaat, voert het zeker-
ste ter overwinning.

Juist voor Vrouwen!
zijn die "AKKERTJES" een ideaal
middel. Ze helpen verrassend bij
onbehaaglijkheid, maar bovondien /^ï*S.ook bij klachten op gezette tijden U,i^ R ]

AKKER.ÜCHETS W
Volgens racipl von Apothaktr Dumon' "-'^s»

(Recl.-adv. no. 9206)

Hoe word ik snel bruin?
Door AMILDA-zonnebruincrême krijgt Uw
gelaat, armen en hals, direct een gezond,
sportief bruine temt, die tevens volkomen

beschermt tegen zonnebrand.
Flacon 90 et. Tube 60 et. Doos 50 en 25 et.

(Recl.-adv. no. 9202).

De Nieren moeten
zuren verwijderen
De eenige manier, waarop Uw lichaam de gezondheid-sloopende zuren uil Uw bloed kan verwijderen, is door
negen miliioenfijne buisjes of filters, maar .. pas opvoorgoed.
koope drastisch-werkende middeltjes Door slechte werking
van de NIEREN kunt U last krijgen van 's nachts op moe-
ten slaan. Zenuwachtigheid, Pijn in de Beenen, Branding,
Krampen, Duizeligheid, Kringen onder de Oogen, Droge,
grauwe Huid of Verlies van Energie. Het doktersrecept
Cystex ter voorkoming van een minder goede werking
der NIEREN, brengt aegarandeerd in 48 uur nieuwe
levenskracht en doet U zich in 8 dagen 10 jaar jonger ge-voelen, of U krijgt Uw geld terug. Neem vandaag nog
Cystex, Uw apotheker of drogist heeft het. Het moet volle-dige voldoening geven. De garantie is Uw bescherming.

<Recl.-adv. no. 9205)

SPA BELGIË
Het goedkoopste Hart- en Rheumatiek-
kuuroord van geheel Europa.
MINERALWATER SPA MONOPOLE.
Golf 18 holes — Tennis — Zwembad

CASINO HET GEHEELE JAAR GEOPEND
ALLE ATTRACTIES
Nieuwe Directie: MOENS en MULLER.

jInlichtingen : SYNDICAT DTNITIATIVE, SPA.
(Recl.-adv. no. 4216;.

VRIJDAG 19 JUNI 1936.

6v fmt oUmtfmj2me
Fijn zeg, die Veha-radiatoren ....
Als ik nu 's morgens de kamers schoon-
gemaakt en gelucht heb en ik sluit de
ramen, dan is het in 5 minuten weer
heerlijk warm.
En zulke eenige modellen! Wij hebben

I COUPON— ze hier in huis in gebogen- en hoek-
J. B. VAN HEUST & ZONEN, vorm en ze nemen bijna geen plaats-

DEN HAAG ruimte in .... ook zijn ze vee! gemak-
Verzoeke mij volledige gegevens keiijker schoon te maken.
te willen verstrekken omtrent De mevrouw van mijn vriendin heeft zeVen a-K adiatonn r '
k»

_ 00k.... ik herken ze direct aan dat[Naam

leuke merk Veha .... geperst op de
Adres , .. . . ,

I _ __J onderzijde van de radiator.

\\^Sm NED. FABGIKAAT

r^,,,,,,,,,,, LH OP HET MEBK?

(Recl.-adv. no. 9211)
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Oostrum.SPOORWEGONGEVAL
TE HEERLEN

Neerbeek.Zes goederenwagens uit de rails
bij botsing met rangeermachi-

ne. — Geen persoonlijke
ongelukken.

Munstergeleen

KOMT DE ZEPPELIN HEDEN OVER VENLO?

Stein.

Geijsteren.
Geslaagd, — Onze dorpsgenoot dhr. F. Cuypers be-

haalde het. diploma voor vliegt niciën-vlie \
bestuurder bij het instituut „Meer Baat" te Arnhem.

wijderde K. zich en zakte in een in de nabijheid
legen weiland in elkaar, om kort nadien door voorbij-

rs dood te worden opgenomen.
Geneeskundige- en geestelijke hulp werd spoedig ge-

boden. Dr. Willemse kon echter slechts den dood
constatecren.

Naar men verneemt zou cle overledene lijdende zijn
an vallende ziekte en zijn overlijden zou dan

ook hiermede in verband moeten worden gebracht.
Kringconcours. — Het ruiicrsconcours van den Bond

L. R. en L. L. T. B. van den Kring Wanssum dat Zon-
-14 Juni j.l. alhier gehouden zou worden is door

het niet te gunstig weer afgelast en zal thans zeer
waarschijnlijk 29 Juni a.s. plaats hebben.

Srhultcrsboiid Venraij en omstreken. — Zondag 21
Juni a.s. houdt bovengeoemde Bond haar ■.
Bondsconcours op 't schietterrein van cle schutterij st.
Petrus te Bergen. Door den Bond zijn voor dit. con-
cours, prachtige prijzen beschikbaar gesteld.

Zaterdag 20 Juni a.s. heeft om half zes in het
bondslokaal te HEYTHUIZEN een vergadering plaats
van de afgevaardigden der aangesloten fokvereenigin-
gen.

De agenda vermeldt o.a. behandeling jaarverslagen,
verkiezing van twee leden van het Dag. Bestuur (af-
tredend dhrn. Delhoofen, Heel en Mertens. Neder-
weert), bespreking Fokveedag 1936, bespreking Mas-
sificatie stieren, enz.

Laffe daad. — W( ond stond het schietdo'l
van de oud-schuiterij r>:
was in lokal V/outers, in brand. Men vermoedt dat
hier boos opzet in het spel is.

Neeritter.

AGENDA.
vkwuag 19 JUNI. Contactgroep ..Spon. der K.

J. V. in het Parochiehuis. Beekstraat 8 uur n.m.
VRIJDAG 19 JUNI. R. k Zangverccniging Eupho-

nia. repetitie in zaal Lenders 8.30 uur run.
VRIJDAG 19 JUNI. r. K scherm- en Gymnastiek:

vereeniging Jan van AVcert, oefenavond in het
Jongenspatronaat, 8,30 uur ' n.m.ZATERDAG 20 JUNI. Ork'csiverecniging Musica
repetitie in zaal van Doorcn. Molenstraat, 8,30 uur
namiddag

ZATERDAG 20 JUNI. 830 uur Volksconcert op de
Markt door de Harmonie st Franciscus.

ZATERDAG 20 JUNI r»ondeleidslder K. J. M. in het Parochiehuis. Beekstraat 5.30 uur
n.m.

ZONDAG 21 JUNI Kouiugsvisschcn in het water
rondom het kasteel Biest door de Hengclcluü St. Pe-
trus. 3 uur n.m.

ZONDAG 21 JUNI. Hernieuwing der Parochicelc
toewijding aan het H. Hart op het Julianaplein,
5 uur n.m.

Venlo.

Schadepostje. _ De landbouwer N. verloor te
volge van vlckkenvuur vier vette varkens. De kada-
vers zijn ter vernietiging naar Son opgestuurd. De

. iet verzekerd..

Aanbidding. — De 21ste Juni is als biddag ve-
len, omdat 'n nieuwe parochie elders hem heeft over-
genomen. A.s. Zondag is dus . voor
de parochie.

Helden.
Kermis. — Zondag 21 Juni begint in onze gemeente

de jaarlijksche kermis. Bakker en slager zetten hun
beentje voor ter verzorging van de kcrmisvïcr-

ders. Aan verschillende vermakelijkheden zal het die
dagen niet ontbreken. Voor de eerste maal zal i.
het bekende tooneelgezelschap Piet Vink uit Venlo ge-
durende de kermisdagen voorstellingen geven. Degenen
die hun vermaak elders dan in de dansgelegenheden
wenschen te zoeken hebben dus 'n uitgezochte gelegen-
heid zich op gepaste wijze enkele uren van genot te
verschafte

Arcen.
Melkveehouders. — Op Zondag 21 Juni a.s. zal in het

lokaal van dhr. P. Arts alhier aan het Broekhuizcrveer
om 5 uur nam. eene belangrijke vergadering voor de
melkveehouders worden gehouden. Spreker is de heer
de Wit uit Reuver. Voorzitter van den Bond van Melk-
veehouders Noord-Limburg over het onderwerp: richt-
prijs van de melk.

Offerblok gestolen. — Terwijl Zondag de H. Sacra-
mentsprocïssie uittrok, heeft iemand kans gezien, "n
offerblok in de H. Barbara. van den pilaar
waaraan hij bavest. .d te rukken. Ook
tweede offerblok vertoonde nog sporen va;

De buit zal wel heel gering zijn
offerblokken juist Zaterdags geledigd waren.

Donderdagavond te omstreeks kwart over zeven
is aan den overgang op het goederenemplacement te
Heerlen een rangeerlocomotief in botsing gekomen
met e«n leege kolentrein, die juist in beweging was
en in de richting Herzogenrath reed.

De aanrijding had tot gevolg, dat van den trein
een zestal leege wagens ontspoorde, die allen min oi
meer ernstige materieele schade opliepen. Persoon-
lijke ongevallen deden zich echter bij dit ongeluk niet
voor. De botsing gebeurde op een wisselplaats, die
zoodanig gelegen was, dat de machine opzij tegen den
optrekkenden trein botste, waardoor de wagens vrij

gemakkelijk uit het spoor werden gelicht. Tengevolge
van de ontstane versperring hebben enkele goede-
rentreinen eenige vertraging ondervonden, het per-
sonenvervoer daarentegen kon zonder stagnatie door-
gang vinden. Direct na het ongeval is men begonnen
met de ontspoorde wagen weer in de rails te zetten.
Om 10 uur gisteravond stonden er reeds drie In het
spoor en naar het zich toen liet aanzien zou men nog
voor den nacht met het werk klaar komen. De
inspecteur der Nederlandsche spoorwegen te Maas-
tricht, dhr. Roggen, en de stationschef, waren gedu-
rende de opruimingswerkzaamheden op de plaats van
het ongeluk aanwezig. Omtrent de oorzaak is noc
niets te zeggen; men vermoedt evenwel dat het ge-
beurde te wijten is geweest aan onoplettendheid.

Door de Duitsche kolonie in onze stad werd ruim een
week geleden het verzoek tot.Friedrichshafcn gericht
om het nieuwe Duitsche luchtschip ..Hindenburg", dat
heden — Vrijdag — uit Priedrichshafen vertrekt voor
een reis naar Zuid-Amcrika over Venlo te doen komen.

Bij het afzenden van dit bericht was over een be-
slissing aangaande de route nog niets bekend. De
..Hindenburg" vertrekt Vrijdagochtend en zal, wan-
neer de route over onze stad gaat, in het vroege mid-
daguur reeds kunnen passeeren.

Schutterij. — Evenals in vroeger jaren heeft ook dit
jaar de heropgerichte en kranige schutterij St. Lam-
bertus" in de kermisdagen ook gedacht aan haar over-
leden broeders.

Met vliegende vaandels en slaande trom, do stan-
daard beladen met medailles en eereteekeris, de ko-
ning omhangen met kostbare platen uit lang vervlo-
gen tijden, de sabels en andere emblemen gepoetst dat
ze schitterden in den zonneschijn, werd tweeden ker-
misdag tegen negen uur naar de kerk gemarcheerd,
waar door den ZeerEerw. Heer pastoor een H. Mis
werd opgedragen voor de overleden leden der vereeni-
ging. Nadat na de H. Mis door den Zeereerw. Heer
pastoor op het kerkhof de gebruikelijke gebeden ver-
richt waren, maakte de schutterij nog een rondgang
door het dorp.

Na den middag trok de schutterij in volle uitrusting
naar den Zeereerw. Heer pastoor en den Edelachtb.
Heer burgemeester om den vaandeigroet te brengen,
a!s teeken zich te onderwerpen aan het kerkelijk en
wereldlijk gezag.

De schutterij heeft weer op ouderwetsche wijze ker-
mis gehouden en daardoor de sympathie van alle in-
woners en oud-inwoners gewonnen.

Merkelbeek.
Raadsvergadering. — Naar wij vernemen zal de raad

dezer gemeente in vergadering bijeenkomen op Dinsdag
den 23 Juni a.s. om 3 uur nam.Neeritter.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST.
Het echtpaar P. Stroeken-Berden op den Gasthuishof

aan den Kaldenkerkerweg, hoopt op Woensdag 1 Julia.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren.

DE MIJNSTREEKTegelen.
Politiezaken. — De politie arresteerde F. T. var.

die met. de politie nog een rek'
had. Van het politiebureau is T. naar M
overgebracht.

HET TEEKEN OF DE DEUR.Door personentrein op onbe-
waakten overweg

gegrepen.
Heerlen.

Kerkverfraaiing. — Het bestuur der par
van den H. Clenens besloot, het oude gedeelte der
kerk opnieuw te laten verven. Dit zal het aanzien der
kerk met haar mooie nieuwbouw zeker ten goed'
men.

Vrij ernstig verkeersongeval
Bocholtz.

BEGRAFENIS MIJNSLACHTOFFER

BELASTINGZAKEN
Personalia. Posterholt.

MARKTBERICHTEN

DEENSCHE BOTERNOTEERING.
komende week 197 krónenC

1 voor de
Aken.

MAN DOODGEREDEN TE NUTH

Twee vrouwen aangereden van wie één naar
't ziekenhuis is vervoerd.

Op den onbewaakten overweg, gelegen tusschen de
gemeenten Nuth en Hoensbroek, is Donderdagnamid-
dag een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een zekere
Packbiers wonende te Nuth zoodanige verwondingen

opliep, dat hij. na in 't St. Jozefziekenhuis te Heer-
len ter verpleging te zijn opgenomen, aldaar is overle-
den Het slachtoffer, dat op bovengenoemde plaats

den' overweg overstak, heeft vermoedelijk niet tijdig

"enocg den personentrein noa 3731 die om 17.04 uur
uit Nuth in de richting Heerlen vertrekt, opgemerkt,

zoodat hij werd gegrepen. Naar wij vernamen is de
man met zn hoofd in botsing gekomen met de loco-
motief. De trein had eenigen tijd vertraging. Nadat
de ongelukkige ter plaatse was verbonden is hij naar
't ziekenhuis te Heerlen vervoerd. Te omstreeks 8 U'ir
gisteravond is hij aan de bekomen kwetsuren gestor-
ven.

NEERITTER. — Nauwelijks was kennisdinsdag-
avond per radio in ons dorp de benoeming van den
Edelachtb. Heer Burgemeester tot ridder in de orde
van Oranje-Nassau bekend, of de wethouders, leden
van den gemeenteraad en andere notabelen spoedden
zich naar zijn huis om hem met deze hooge onder-
scheiding te feiiciteeren. Ondertusschen had het be-
stuur der harmonie „St. Lucia" de werkende leden
der harmonie bij elkaar gehaald en tegen tien uur
werd een serenade gebracht. Na het spelen van een
paar muziekstukken, wenschte de heer Schenk, presi-
dent der harmonie, in een treffende toespraak den
burgemeester geluk met de hooge eer, die hem bij
het einde van zijn veertigjarige ambtsvervulling is
te beurt gevallen en hoopte, dat hij nog vele jaren van
zijn welverdiende rust mocht genieten De Burgemees-
ter dankte in gevoelvolle woorden en zei de harmonie
ook in de toekomst allen steun toe.

Ook den volgenden dag kwamen niet alleen inwo-
ners maar ook vreemdelingen, waaronder verschillen-
de burgemeesters uit den omtrek den geridderde fe-
iiciteeren. Zijne Exc. de Commissaris der Koningin
in Limburg had de aardige attentie den burgemeester
Dinsdagnamiddag persoonlijk het eerst te komen ge-
lukwcnschen.

Echt-Koningsbosch.

AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN
Collecte. — De opbrengst van de halljaarlüksche

rondgang ten bate van de kerk bedroeg de mooie som
van ruir* f 758.

Woensdagavond werd in de Schouwburg Piet Vinkïelen de premiere voor het zomerseizoen gegeven
van het tooncelspel ..Het tepken op de deur", van den
Amenkaanschen schrijver C\ianning Polloch. Over dit
stuk zelf kunnen wij slechts vol lof zijn. Het steekthuizenhoog uit boven wat gewoonlijk ten tooneele ge-
voerd wordt. Dit is inderdaad een stuk met inhoud,met een vlotte dialoog, een geweldige spanning, die
volkomen logisch in de oplossing overgaat.

Het gezelschap Piet Vink heeft zich goed in dit stuk
erkt. Nettie Hart. die ook de regie van het stuk

in handen had T goed spel a is mevr. Regan.
ijl Willem Hart een mooie creatie schiep van den

kalmen en emsj n mau Van eer. PietVmk. om wien het stuk eigenlij* draaide, de lichtzin-
nige losbol, deed zich ook van zijn beste zijde kennen.
Ook de minder belangrijke rollen werden zeer goed
afgewerkt. Heel speciaal moeten wij echter nog An-
toon Gerlach noemen, die als bediende ook maar een
klein rolletje te vervullen had, doch toch nog kans zag
hiervan iets bijzonders te mi.

Wij twijfelen er niet aan, dat Piet Vink met dit too-
neelstuk in het komende seizoen veel succes zal heb-
ben, een volkomen verdiend succes trouwens.

NEERBEEK. — De door een auto aangereden heer
D. op den Rijksweg j.l. Dinsdag is gisternacht tenge-

volge van hersenschudding overleden. In het begin

liet de verwonding aan het hoofd zich niet ernstig
aanzien, nadien is in den toestand een verergering in-
getreden met genoemd gevolg. Dhr. D. is niet meer bij

kennis gekomen.

Woensdagvoormiddag te ongeveer 11 uur is op het
hoekpunt Sittarderwcg—Grasbrockerweg een vrij ern-
stig verkeersongeval gebeurd, tengevolge waarvan

vrouwen verwondingen hebben opgeloopcn. De
toestand van één van haar was van dusdanigen aard,
dat zij naar 't St. Jozcfzickcnhuis moest worden ver-
voerd.

Op bovengenoemd uur reed S. R. met een motor-
driewieler van de wasscherij Palthe in de richting
van den Sittarderwcg naar den Grasbrockerweg, ter-
wijl voor hem op het trottoir de beide vrouwen Derks
en Lucas, respectievelijk wonende in de Robijnstraat
en den Sittai pen te wandelen.

Op een gegeven oogenblik was de bestuurde]
meer bij machte zijn motor van richting te verande-
ren, met 't gevolg, dat hij 't trottoir opreed en in bot-
sing kwam met de beide dames. De ruim 50-jarige
vrouw D. werd tegen den muur gedrukt en liep een
hersenschudding op. Zfj is op advies van Dr. Wid-
uershoven naar 't Ziekenhuis overgebracht.

De 53-jarige vrouw L. werd over de straatsteene.n
geslingerd, doch werd gelukkig niet ernstig gewond;
alleen klaagde zij over inwendige pijnen.

De motorrijder kwam met den schrik vrij, terwijl
't voertuig geen noemenswaardige schade opliep. De
politie stelde direct een onderzoek in.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■SH»
j Lunchroom Frans POF.LS j

LUTTERADE
20 JUNI — 20 JULI

j F o t o - Tentoonstelling \
! Mathieu Koch - Roermond !

■BBBHïBHBBBBBBBBBBBBBBSBKBHaBBBSBBai
(Recl.-adv. no. 9216)

Door het Bouwkundig Bureau a. Stikkelbrock te
Venlo werd aanbesteed 't bouwen van een woonhuis
aan den Venloschcnvveg te Tegelen. De uitslag is als
volgt:

Th. Verhaegh, Tegelen f 7089; l. van Gerven Tege-
len f 7380; P. Ververgaert, Tegelen f 7369; L. Gom-
mans, Tegelen f 7285; Jos. Martens, Tegelen f 7841;
G. Baeten Venlo f 6750; Pa. Janssen-Walraven, Blc-
rick f 7240; Gebr. v. d. Velden, Blerick f 6975; Gebr.
Smeets. Blerick; f 7272; G. Dericks, Hout-Blerick
f 6111; Jac. Kesscls Blerick f 7119; Th. Verberkt,
Horst f 7823; Jac. Haaegens Horst f 7785; J.Keyzcrs en
Horst f 7828; Jac. Haegens orst f 7785; J. Keyzcrs en
G. Mooien, Horst f 6945.

UITSLAG AANBESTEDING

POLITIENIEUWS
Tegen zekere S. uit Belfeld werd procesverbaal op-

gemaakt, daar hij in staat van dronkenschap de
openbare orde verstoorde.

Door Z. werd aangifte gedaan, dat hij werd mishan-
deld door M. alhier.

Tegen zekere N. werd procesverbaal opgemaakt ter-
zake belemmering van een ambtenaar in functie.

Woensdag heeft in het rectoraat Nieuw Einde onder
enorme belangstellmg de begrafenis plaats gehad vau
den mijnwerker Boschman, die bij het ernstige mijn-
ongeluk van Vrijdag j.l. op de O.N. 111 om 't leven
kwam. Te kwart voor negen werd het lijk afgehaald
aan het sterfhuis door een buitengewoon groote me-
nigte, waaronder wij o.a. opmerkten Ir. Raedts, als
vertegenwoordiger der Directie der O.N. Mijnen Tal-
loozc kameraden van de mijnen sloten zich bij den

aan. Bij de school in de Anjelicrstraat werd de
stoet door de geestelijkheid afgehaald, waarna in de
kerk een plechtige Requiem-mis met drie heeren werd
opgedragen. Op het kerkhof verrichtte pater Rector
de absoute, waarna Ir. Raedts enkele afscheidswoor-
den sprak.

Diep onder den indruk verlieten honderden het
kerkhof alwaar het jongste slachtoffer van onze mij-
nen neergelaten werd in de groeve.

BOUW VAN EEN KAPELANIE TE STEYL
Door het College van B. en W. dezer gemeente is

aan het kerkbestuur van de St. Rochusparochie te
Steyl vergunning verleend tot het bouwen van een
kapelanie aan de St. Rochusstraat.

SITTARD. — De heer J. L. H. Melis, adjunct-com-

mies ter inspectie der directe belastingen te Tilburg

is met ingang van 1 Augustus a.s. verplaatst naar het
kantoor der directe belastingen en accijnzen alhier en
belast met de functie van kantoor.

WEERT. — Met ingang van 1 Juli a.s. is verplaatst
naar hier de assistent bij 's Rijksbelastingen G. Koop-

man te Overdinkel.
VENLO. — De kommies bij 's Rijksbelastingen H.

L. N. Bcrkelder alhier is met ingng van 1 Juli a.s.
bevorderd tot assistent.

Kerkrade.
MIJNWERKERS ONTSLAGEN.

Met ingang van 1 Juli a.s. wordt op de Domaniale
mijn een 15-tal arbeiders ontslagen, voor het overgroote
deel buitenlanders. Onder de onslagenen zijn arbei-
ders met 20 a 30 jaren dienst.

MOOI SUCCES
Door dhr. W. Dings, lid van de Kynologenclub

„Tegelen" werd met zijn reeds meermalen bekroonde
teef D. H. Lucie vom Grünen Eek, op 14 Juni deel-
genomen an de groote internationale schoonheids-
tentoonstelling voor honden aller rassen in de open
klasse te Crefeld (D.) Onder zeer groote concurrentie
uit 't geheele Rijnland, behaalde hij met zijn hond
den eersten prijs in afd. uitmuntendheid. Deze prijs
bestat uit een mooie plaquette geschonken door de
stad Uerdingen.

Mede door dit resultaat behaalde de z.g. fokgroep
„Grünen Eek" den tweeden prijs. Voorwaar een mooi
succes voor dhr. Dings maar tevens ook voor de Ky-
nologenclub „Tegelen".

R. K. VEILINGSVEUEEMGING
MAASTRICHT EN OMSTREKEN.

Veiling van 18 Juni.
Vr. aardappelen f 5.20—5.50; Idem Driel f 3—4,10;

Idem kriel f 1—1,80: Postelein f 9—12,30; Erwtenf 10—14: Tuinboonen f ■»—5,20; Savoye f 1—1.50:Aardbeien f 26—27; Rabarber f 1.30—2.50; Peterselie
i ,14—1520 per 100 kilogram; Bloemkool I f 10—10.50;_omx, f 3~4: Chineesche kool f 3—4,10; Sla I f 0.50
thl'v, o ? ,appn f °-50—2.30: Komkommers I f 4—4.50;
f * 3~3-10 Per 100 stuks; Peen f 4,30—7,80; Uie n
100 bos

bOEpgroen f 1-2,60; Rabarber f 2-3,80 per

Muziek. — Bi .ren in de mu-
ziekwereld hoog aangeschreven. Er zijn twee mv
korpsen, die op 't gebied van de instrumentale mv
hun sporen glansrijk verdiend hebben. Beide;
enkele jai i-suc-

uperieure bekroond met
:i prijs. En sinds dien hebben beiden door

spannen studie en aanhoudend n
zikale peil niet alleen weten te handha-.
nog weten op te voeren. Geen wonder, da. telken jare muziekfestijnen gehouden worden.
Vooral dit jaar staat Bocholtz in het
muziekfeesten. Te beginnen met a.s. Zonda
gedurende vier ad
feesten voor muziek
met een internationaal
fare- en sanggezelschappen op Zondag 12 Juli

worden.
Hieronder laten we het programma n de

festiviteiten bij gelegenheid van het 50-jang be
der Philharmonie alhier.

Zaterdag 20 Juni, tan 7.30 tot. 10 uur nam.: Ope-
ningsconcert, te geven door het harmonie-orkest ..Wil-
helmina" van Stm. Wilhelmina en het mannenkoor
..David" van Spekholzerheide. Voor de pauze zal door
de ..Philharmonie" een muziekstuk worden aai.
den. dat door het harmonie-orkest ..Wilhelmin;;

zal worden uitgevoerd.
Zondag 21 Juni: 5 uur vm. Reveille door de

boers en hoornblazers der „Phüharmoi.
9 uur vm.: Afhalen van den ..g.ouden" jubilaris, dhr.

Hub. Schroeders. door de Philharmonie met harp le-
den en eere-ledcn en de feest- en

10 uur vm.: Plechtige Hoogmis voor de levende en
□ eerc-leden der ..Philharmor

1.30 tot 2.30 uur nam.: Ontvangst der deelnemen-
de \.- . n in het voreenigingslokaal van dhr.
Joh. Goebbels-Hcn.'

3 uur nam.: Optoi
Na aankomst op b iraak dooi

Edelachtb. Heer Burger.: , den
jubilaris, waarna optreden r

n en begin der volksvcrmakclijkhedon. o.a. schie-
ten, kegelen, hengelen, ei

Van 7.30—10 uur: Avonden: Q door de
harmonie St. Pancratius", Nulland. in samen»r
met de zangvereeniging ..St.. Lambertus", Kerkrade.

Zondag 28 Juni. le Muziek-Tournooi der Zuid-Lim-
burgsche Federatie van Muziekv n.

Harmonie ..St. Ceciiia" Eijsden. K
Maastricht. Harmonie van Heer. Kon. Harmonie Kur-
kapcl Valkenburg, Kon. Fanfare Puth-Schinncn. Phil-
harmonie Bocholtz.

3.30 uur nam. Ontvangst dezer vereenigir.
4.00 uur nam.: Optocht.
Op de feestweide welkomstwoord door den Ede:,

baren Heer Burgemeester.
Hierna wordt door ieder dezer vi

eenvolgens gedurende pl.m. 1 uur
Voor de uit te voeren nummers e ju-

bileumfeesten gelieven men den feestgids te raadple-
gen.

Zondag 21 Juni: Bloempjesd; e op-
brengst bestemd is voor aankoop van niw
memten.

Venraij.LEEUWARDERBOTERNOTEERING.
is voor de wekvnn ri» g 00r Nederlandsche boter
cent per kilogram Juni vastgesteld op 57 OVER DE GRENZEN

DIEFSTAL.
Ten van den landbouwer G. van Venray-

Castcnray werd Woensdag op klaarlichten dag een
portemonnaie met geld ontvreemd. Politie doet ijverig
nasporing naar den dader.

De Raad dezer gemeente vergaderde in openbare
zitting op Donderdagmiddag uur.

Burgemeester Mackelenbergh was wegens ziekte af-
wezig, zoodat als voorzitter optrad wethouder Thegcls.
Ale leden tegenwoordig.

Bij de ingekomen stukken was o.a. een schrijven
van het Roode Km mdc Eerste Hulp bij on-
gelukken; gevraagd werd een subsidie groot f 20 —voor aanschaffing van brancard bij de E.H.8.0. pos-
ten. Dit verzoek wordt op voorstel van B. en W. voor
kennisgeving aangenomen.

De verordening op den keuringsdienst van vee en
vleesch wordt gewijzigd, dat voortaan ook (..deelen")
van afgekeurd vee of vleesch hieronder zijn begrepen.

Benoeming lid van het Burg. Armbestuur.
Het aftredend lid van het Burg. Armbestuur, dhr.

Jos. v. d. Borgh. wordt met 5—2 stemmen herkozen,
terwijly dhrn. Jos. Dirks en Hennckens ieder 1 stem
behaalden.

Ingekomen was een schrijven van den Pensioenraad
inzake M. B. Geerlings-Umels. vroedvrouw te St. Odi-
liënberg. Hierover werd door verschillende leden het
woord gevoerd. B. en W. meenden, dat de vroedvrouw
nooit is aangesteld geweest en ook nooit salaris heeft
ontvangen, maar wc lsubsidie. Wethouder Thegels
meent zich te hermeren, dat wel eens ooit voor de
vroedvrouw pensioen is betaald geworden, dat later
weer van den Pensioenraad is terug ontvangen. Op

voorstel van B. en W. besluit de Raad dan ook. even-
als de aidere betrokken gemeenten, om niet in te gaan

op het schrijven van den Pensioenraad en de gevraag-
de aanstelling niet uit te reiken.

Hierna wordt punt 6 der agenda ..Reclame school-
geld 1935"' verschoven om na de openbare vergadering

in geheime zitting te behandelen.
Van de rondvraag maakt dhr. Jac. Smeets gebruik

om 'te wijzen op den slechten toestand van den weg

naar Vlodrop. De zoorzitter zegt, dat men er binnen
enkele dagen aan zal gaan werken.

Hierna gaat de raad in geheime zitting over.

RAADSVERGADERING.

Door den bliksem gedood. — In Crombach. in de
buurt van Aken. werd tijdeits een onweer de
bouwer M. Schwall die zich in d» d om
het vee in veiligheid te brengen door den blil
gedood.Weert.

Eijgelshoven.
Ernstig ongeval. — De 17-jarige Duitscher, genaamd

Eitrich, wonende te Kerkrade, kwam j.l. Dinsdagavond
per fiets achter een autobus van de Gez. Kemperdick
aanrijden in de richting Eygelshoven. Ter hoogte van
den winkel van dhr. Hennen in de Hoofdstraat schijnt
het den fietser te zijn ontgaan, dat de autobus stopte,
met het gevolg, dat E. met een betrekkelijk flinke vaart
tegen de autobus botste. Met zijn hoofd verbrijzelde
hij de auto-achterruit. Hevig bloedend aan het hoofd,
hals en handen werd E. opgenomen. Een halsslagader
bleek geraakt te zijn. Men vreesde aanvankelijk voor
een oog, doch later bleek, dat E. het oog zal kunnen
behouden. De plaatselijke politie, dr. Willemse en de
verpleegster van het Groene Kruis waren dadelijk ter
plaatse.

Na verbonden te zijn in de verbandkamer op de
Mijn Julia, is E. op advies van dr. Willemse overge-
bracht naar het ziekenhuis te Kerkrade. E. is tenge-
volge van het vele bloedverlies erg zw?.k. Zijn toestand
is evenwel naar omstandigheden redelijk wel. De fiets
is zeer zwaar beschadigd.

De politie heeft van het een en ander proces-verbaal
opgemaakt.

Vaisch geld. — Door de gemecnte-politie werd op
heeter daad betrapt en aangehouden de Duitscher E.,
die bij vijf verschillende plaatselijke neringdoende mid-
denstanders getracht had valsche 20 mark-biljetten als
betaalsmiddel in omloop te brengen.

E. is gcvankelijk overgebracht naar Maastricht.

Plotselinge dood. — J.l. Woensdag stond de 34-jarige. Kleinjans, wonende te Haanrade op den Rimburger-
weg, allrier in gesprek met een inwoner. Plotseling ver-

TURNFEJESTEN.
Door de plaa urnclub St, Christoffcl wordta.s. Zondag een grooie turndag gehouden. O.a. dorp-

loop en kamptcenwedstrijden. indien het weer mee-
merkt, zal deze turndag zeer zeker druk worden be-
zocht.

Eupen.
Pantserauto met 4300 paar zijden kousen. — In de

ueid van I .antoor Tcrnell. nabij Eu
naderde een uit Duitschland komende vrachtauto.
De chauffeur had er blijkbaar op gerekend,
gens den hevigen regen, de slagboomc uden
worden bs de baan
veilig achtte, stopte hij. draaide de

Onverwacht kon de auto niet verder, zoodat
de chauffeur en een helper de auto in den steek lie-
ten. De beambten snelden toe en konden beslag leg-
gen op een sterk bepantserde vrachtauto, waarin zich
4300 paar zijden kousen bevonden, bestemd voor Bel-
gië Alles werd in beslag genomen. Het kei.
de nummers van den wagen waren vaisch.

KERSEN WERDEN DOOR ANDEREN
GEPLUKT.

Dhr. V. alhier kwam tot de minder aangename ont-
dekking., dat zijn kersenboom van de vruchten doorvreemden was ontdaan. Aangifte bij de politie volgde
die spoedig de kersen-liefhebbers wist te achterhalen.Tegen een tweetal jeugdige daders werd proces-verbaal
opgem.

GOUDSCHE VEEMARKT.
-nK^^^^" stuks waar-
-14-15 et. per Pond.'levend me 7 Pct'kmin^C4i«magere varkens f 16-26. 589 biggen f si, T" 4,dersche f 12-15. 4 runderen f lis lon iT« Uo' Gel-
kalveren f 5-9 50 1 schaar, \n TT, ' 138 puehtcre

COOP. VEILINGVEREENIGING. VEELO.
Marktbericht van 18 Juni.r 7-90; K-ie Tin TrV «

4; E«stelingen f 7,802 f 16-^24? TL" 7f r' l f 28-34; Idem?°°nen S„Idem 3 * S"-12; Idem blauw f 16-21;ï 20; Tumb(?n,naal'
(
S ' „2580-27,30; Dubb. Wagenaars

Wem a f S00?" 1 ' 5-7°-7*"; Bloemkool I f 7T20-I3;
be» f 4 50-lrn,;30' Kfombekkcn f 4.30—6,70; Doperw-
-9'B°:8°: Idem 6 c r

Pm]en r 6,10-8,70; Bospeen If 8-f 0.50-17n .2f 5-7'20: Waschpeen f 8,70-11; Sla25: Idem ? f f dVOJc f n-s°-0-80; Aardbeien I f 19--* f 8-17; Kersen f 28-60; Kruisbessen f 7.
VENLOSCHE VEILINGSVEREEN. VENLO.

Veilingvan18Juni.

bek f Ho l 26~37= Idem 2 f 14—21: Erwten Krom-
X li-ii, '40~7'30: Peen bos f 9,20-11.60; Breekpeen". Sla f 0.50—1,10; Aardbeien f 11—15.

BEGRAFENIS VAN ANT. NABUURS.
Hedenmorgen (Vrijdag) om half Hen had te Leu-nen de begrafenis plaats van den verongelukten Ant.

Nabuurs, diezooals we gisteren hebben gemeld, op droe-
vige wijze om het leven is gekomen.

BOERDERIJBRAND.
n nderdagavond, omstreeks zeven uur, is door onbe-

kende oofzaak de woning en schuur van den arbeider
P Stultiens op Hushoven geheel vernield. Voordat men
er goed op bedacht was, stond het met stroo gedekte

"■ebouw in lichter laaie, zoodat vrijwel niets kon wor-
den <*ercd Men bad bovendien alle aatjdacht te .schen-
ken aan een vlakbij gelegen, eveneens met stroo ge-

dekte, woning. , t . ,_ ,
De brandweer was spoedig ter plaatse doch kon te-

gen zulk vuur weinig meer uitrichten. Vrijwel de ge-
heele boedel, eenig kleinvee, een kalf. landbouwwcrk-
tuigen en een partij hooi en stroo werden mede een
prooi der vlammen.

Een en ander is verzekerd.

No. 143.VRIJDAG 19 JUNI 1936.
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ADVERTENTIEPRIJS.
25 cents per regel. Voor advertentiën van plaat-
selijken aard, herkomstlg uit Limburg 20 centa.
Reclame-annonces per regel f I<— (voor Lim-
burg 80 cents).

Advertentie- en Reclame-annonceregels worden
berekend naar de plaatsruimte, gemeten van
afscheidingslijn tot afscheidingslijn.
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ZUID-LIMBURG
Maastricht.

DE AMSTERDAMSCHE POSTHARMONIE.

Kort bezoek aan Maastricht.
Woensdagmiddag heeft de Amsterdamsche Post-

harmonie een kort bezoek aan Maastricht gebracht.
Het 80-man sterke korps heeft in verband met zijn
dertigjarig jubileum een mooien tocht door België ge-
maakt en heeft en passant ook Maastricht aangedaan.

Om half twee had men het groote gezelschap reeds
verwacht, doch door den stakingstoestand in België
was eenige vertraging ontstaan, zoodat het korps pas
om kwart voor drie aan het Emmaplein arriveerde.
Zij waren met vijf bussen in Maastricht aangekomen.

Om half twee was er overigens al groote belang-
stelling te bespeuren, zoowel aan het Emmaplein, als
voor het Postkantoor aan het Vrijthof, waar halt ge-
houden zou worden.

Om kwart voor drie werd tenslotte van het Emma-
plein afgemarcheerd en men volgde ac route: Hertog-
singel. Tongerschestraat, langs het Gouvernement,
Papenstraat, Vrijthof, Groote Staat, Muntstraat. Markt,
Groote Gracht, Statenstraat en zoo naar het Post-
kantoor.

Voor den ingang van het Postkantoor werd front
gemaakt en het korps werd daar hartelijk toegesproken
door den directeur van het Postkantoor te Maastricht,
den heer Prick. die hen hulde en lof bracht voor den
mooien indruk, dien het korps ook in Maastricht ge-
maakt heeft. Hij sprak den wensch uit. dat zij nog
eens in Maastricht zouden terugkeeren en dan voor
enkele dagen, waardoor de mogelijkheid zou bestaan,
om hier ook eens enkele concerten te geven. Er werd
toegezegd, dat men zeker in die richting zou werken.

Voor het postkantoor w-erd met veel succes uitge-
voerd de voor deze harmonie speciaal gecomponeerde
marsch „De Post marcheert".

Daarna ging het korps naar de Monopole, waar het
clublokaal van de vereeniging „De Léste Bos" gevestigd
is. De voorzitter van deze vereeniging. dhr. Van Hedel.
sprak het korps daar toe en feliciteerde allen met het
dertigjarige jubileum. Als aandenken aan het be-
zoek te Maastricht, werd den voorzitter een mooie
houtsnede van de oude Maasbrug aangeboden, waar-
bij de wensch werd uitgesproken, dat het korps bij ge-
legenheid nog eens over deze brug zal marcheeren. om
Maastricht nog eens van de mooie muziek van het
korps te laten genieten. Na een dankwoord was de
korte plechtigheid afgeloopen en vingen de gasten hun
tocht huis-toe aan.

BRAND IN EEN BOERDERIJ

Door tot nu toe onbekende oorzaak brak Woensdag-

avond omstreeks 9 uur brand uit in de boerderij vau
den heer B. aan den Bosscherweg te Maastricht. Het
vuur is vermoedelijk ontstaan boven de stallen en
vond in het daar opgeslagen hooi gretig voedsel. De
brandweer, die met haar commandant ir. Klynen,
spoedig ter plaatse was, wist het vuur tot de stallen
te beperken. Er werd met wagens van de brandweer
naar het terrein van den brand getrokken, waarbij
twee pompen. Met vier stralen werd er water gegeven.
Men heeft voor het blusschingswerk water uit de
Maas gebruikt. Tot half twee is de brandweer met
het blusschingswerk doende geweest.

DE INSCHRIJVING VOOR DE

M. T. S. TE HEERLEN
IS GEOPEND TOT 1 JULI A.S.

iRecl.-adv. no. 8554)

Borgharen.
Bisschoppelijk bezoek, — Dinsdagavond vergaderde

het comité belast met de regeling der feestelijke ont-
vangst en versiering bij gelegenheid van het eerste of-

le bezoek van Vader Bisschop aan onze paro-
chie op 8 Juli a.s.. op welke dag tevens het Vormsel
zal worden toegediend.

In den feeststoet zullen voor het eerst ook weer rui-
ters te paard meetrekken. De versiering dr straten
vanaf de Spckstraat, alwaar Mgr. zal worden verwel-
komd, zal zoo smaakvol en zoo luisterrijk mogelijk
worden uitgevoerd: zoo zullen er behalve de gewone
versieringvan 300 dennen van weerszijden van den weg
geplaatst worden. Vooraf zal Mgr. Lemmens de paro-
chie Itteren bezoeken en omstreeks half zes des na-
middags in onze parochie arriveeren.

Berg en Terblijt.
Bezoek van Vader Bisschop. — Ook ons dorp zal

het geluk hebben, weldra onzen beminden Vader
Bisschop te kunnen begroeten, bij zijn eerste officieel
bezoek. Op 9 Juli zal hier voor het eerst in de nieuwe
kerk het H. Vormsel worden toegediend, aan pl.m. 150
kinderen. Onze ijverige kapelaan Janssen heeft dan
wederom de leiding op zich genomen om onze geliefde
Vader Bisschop zoo feestelijk mogelijk te kunnen in-
halen. Deze week wordt dan ook reeds door de Jonk-
heid een bijeenkomst gehouden om nadere gegevens
en besprekingen. Bedriegen de voorteekens niet dan
moet de versiering en intocht „af" zijn.

Jonkheid, aangepakt, gij kun het, dit hebben wij
gezien met de Mariafeesten, niet te laat beginnen.

Die dag moet een onvergetelijke blijven.

ZILVEREN JUBILEUM BIJ DE
NEDERL. SPOORWEGEN

VENRAY. — Op 1 Juli a.s. is het 25 jaar geleden,
dat d'nr. W. van Bergen, opzichter bij den dienst van
Weg en Werken bij de Nederlandsche Spoorwegen, bij
de voormalige N. B. D. S. in dienst trad. Dhr. van
Bergen werd geboren te Gennep en was ook vele jaren
nadat de N. B. D. S. overgenomen was door de Ne-
derlandsche spoorwegen, aldaar werkzaam. Na de
pensionneering van dhr. Klein trad hij te Venray m
diens functie.

Genlle.
Bezoek van Mgr. Lemmens. — Zooals reeds in dit

blad is medegedeeld, zal op Maandag 6 Juli a.s. in
den namiddag Mgr. Lemmens een officieel bezoek aan
onze parochie brengen en het H. Vormsel toedienen.

Teneinde Monseigneur een hartelijke ontvangst te
bereiden had jl. Maandag in het patronaat een bespre-
king plaats met de vertegenwoordigers der diverse ver-
eenigingen worden beleefd verzocht deel te nemen
doen plaats hebben te Hulsen. terwijl een ruiterclub
Mgr. aan de grens te Moorveld zal afhalen. Alle ver-
eenigingen worden beleefd verzocht deel tcd nemen
aan een te formeeren stoet. De jonkheid der verschil-
lende gehuchten zal voor een passende versiering zorg
dragen. Om hiertoe te komen zal een comité gevormd
worden, bestaande uit eén afgevaardigde van elk ge-
hucht, om mede de onderlinge samenwerking te bevor-
deren.

SPORT
WIELRENNEN

WIELERBAAN „SPORTPARK”
HEER

Charlier-Deneef winnaars. — Mooie
wedstrijd van de Gebr. Vroomen

Zooals te voorzien was, trok de heropening van
„Sportpark" gisteren een groote belangstelling.

Precies op tijd neemt »ie kamprechter het woord tot
publiek en renners, hen aansporend het hunne ertoe
bij te dragen, dat een en ander een ordelijk verloop j

zou hebben. _
,

Hierop verschijnen aan den start: Wals—Pellenaers,
Charlier—Deneef. De Bruycker—Meerschaert, Gebr. c
Vroomen. Clignet—Savelberg, Koumans—Hermans, ,
Vluggen—Muller en de Gebr. Vaessens. ,

Al heel gauw blijkt, dat een juist koersbeeld te geven
een onmogelijkheid blijkt. Van begin tot het einde is
het een aanhoudend gejaag geweest, met tot gevolg
een echte rondenpakkerij. Geen wonder dat de rang-
schikking ieder oogenblik veranderde, en dit de nieuwe
jury bij haar debuut al heel zwaar op de proef stelde.
Van hen mogen wij opmerken, dat zij de orde. ook In
de meest bewogen oogenblikken. goed wisten te hand-
haven, hetgeen niet wegneemt, dat er eenige boetes
werden uitgedeeld.

Het eerste uur werd ontzettend hard gereden (47 km.>
en wisten de Bruijcker—Meerschaert twee. en de overige ''koppels uitgezonderd Wals—Pellenaers en de Gebr.
Vaessen alleen één ronde te pikken. Dit gebeurde zon- »

der betrekkelijk veel tegenstand, alhoewel het aan- ]
houdende wegschieten den strijd zeer levendig en in- ,
teressant maakte.

Eerste klassement: 1 Pellenaers 2 Meerschaert, 3. ,
Deneef 4 Koumans. \

Tweede klassement: 1 Wals; 2 Hermans: 3 Vroo-
men; 4 Vaessen. i

Derde klassement vervallen.
Vierde klassemeent vervallen.
Het tweede uur wordt niet minder hardnekkig ge-

raden (44 km), en dit mogen wij wel het uur van de
Gebr Vroomen noemen. Vooral Willy haalt sprongen
uit die zijn broer mee tot grootere daden opwekt, en
het duurt dan ook niet lang of zij hebben enkele ron-
den genomen, en daarmede de leiding genomen.

Ook Clignet—Savelberg leveren opvallend werk. het-
geen ook van Koumans—Hermans en Vluggen—Muller
gezegd mag worden.

Vijfde klassement vervallen.
6e klassement: 1 Vaessen. 2 Clignet, 3 Meerschaert.

4 Koumans.
_

_ l0... .
7e klassement: 1 W. Vroomen. 2 Clignet, 3 Wals.

4 Koumans. _ _ „ ,,,,„„
3e klassement: 1 Charlier. 2 Saveloerg, 3 Muller,

4 Koumans. ... _, v
Zij opgemerkt, dat gedurende het tweede uur K.

Vaes«ens wegens ziekte en Pellenaers wegens een val
opgaven en zoodoende Wals en A. Vaessens een
nieuw koppel vormden.

Het derde uur zetten Charlier—Deneef het beslis-
sende offensief in. Deze slimme Belgen zorgden steeds ,
niet te ver van de leiders te blijven, al had het hun
in het tweede uurin een harde, lange jacht, heel wat

moeite gekost om in de voorste gelederen te blijven.
Direct, na het achtste klassement zetten zij weder-

om alles op haren en snaren. Het moment was bui-
tengewoon gekozen, want de Gebr. Vroomen. Kou-
mans—Hermans. Vluggen-Muller en Clignet—Savel-
berg, hadden met afwisselend succes gepoogd hun
positie te verbeteren.

Ware het niet. dat de Gebr. Vroomen nog een
kracht in reserve hadden. Charlier—Deneef zouden
vrij gemakkelijk in hun opzet geslaagd zijn. maal

nu werd het, dank zij bet taaie werken der Heene-
naren, slechts af en toe een handje geholpen door
de overigen, voor de Belgen een harde k.vii. die zrj
echter nog niet baas konden worden, want toen
daarop Wals—Vaessens, enfin, al de overigen om
beurten wegspurtten, op zoek naar een succesje,

bleek duidelijk dat zij aan' kracht hadoen ingeboet.
Het pleit wel voor hen, dat zij toch verder onheld
hebben weten te voorkomen, al bezorgde de feu-

rieuze uitvallen van Wals hen soms kippenvel. Vaes-
sen stelde hun spoedig gerust, want die ondervond
de weerbots van de wijze waarop Wals diens kracn-
ten uitbuitte. '

Voor een fraai moment zorgden een twintigtal
ronden voor het einde, de Gebr. Vroomen, door in
een oogwenk bijna een halve ronde te nemen. Vlug-
gen komt dan te vallen en blijft midden op de baan
liegen, waardoor afbellen noodzakelijk bleek en zoo-
doende een fraaie kans voor de Vroomens verloren
ging.

9e klassement: 1 Deneef. 2 Hermans, 3 Vroomen,
4 Savelberg.

10e klassement: 1 Deneef. 2 Savelberg, 3 Vluggen,
4 Vroomen. „ _ . _

lic klassement: 1 De Bruycker, 2 Deneef. 3 Vroo-
men, 4 Savelberg.

12e klassement: 1 Wals, 2 Vroomen. 3 Deneef, 4 Sa-
velDerg'

UITSLAG.
1. Charlier—Deneef 22 pnt.
2. Gebr. Vroomen 15 Pm
3. Clignet—Savelberg 15 pnt.
4. Koumans—Hermans 10 Pm.

Op 1 ronde :
5. Wals—A. Vaessens 1" P".
6. De Bruycker—Meerschaert 10 Pnt.
7. Vluggen-Muller 4 P»»t.

In totaal werden afgelegd 131.200 KM.
Als wij even releveeren, dat de winnaars, de Bel-

gen Charlier—Deneef tot tweemaal toe een harde
strijd hebben moeten leveren om een rende, en ver-
der flink hun deel deden, dan blijkt wel genoeg, dat
zij de zege verdienden.

Dat de Gebr. Vroomen als tweeden, mede een ene-
ronde reden, zegt reeds voldoende. Vooral hee isyje-
taculaire rijden van Willy vier zeer in den smaak.
Hun strijdlust viel te roemen.

Clignet—Savelberg reden een regelmatige koers. De
wijze waarop zij soms van leer trokken, stempelt hen
tot de beste Limburgsche renners. Trouwens, dat zou-
den wij ook kunnen opmerken van Koumans—Her-
mans en Vluggen—Muller. Wie er buiten de Gebr.
Vroomen het best of het slechtst heeft gereden zou
moeilijk weer te geven zijn. AUen namen flink hun
deel in de rondenpakkerij. allicht heeft het geluk den
doorslag gegeven.

Van Koumans vielen de snelle rushes aan te stip-
pen, terwijl Hermans vooral in de klassementen op-
vallend reed

Muller—Vluggen verrichtte stoer werk. hun plaats
doet niets ai aan hun prestatie.

Van De Bruycker-Meerschaert valt een felle eer-
ste helft aan te stippen met daarop eenige verzwak-
king om tegen het einde weer naar voren te komen,
maar toen was er geen ontkomen meer aane.

Wals gaf den indruk het niet geheel en al au se-
rieux te nemen. In de jachten reed hij steeds enkele
tientallen meters minder dan Vaessens. die er op 't
laatst graggy van werd. hetgeen niet wegneemt, dat
hij goed heeft gereden. Pas tegen het einde kregen
wij van enkele venijnige spurts van Wals te genie-
ten.

Tot slot. een wedstrijd, zocals wij er meerdere op
„Sportpark" wenschen bij te wonen.

EEN NIEUWTJE VOOR MAASTRICHT.

Grasbaanwedstrijden op hel Kimbria-terrein

A. s. Zondag wordt op het Kimbria-terrein te
Maastricht „gegrasbaand" hetgeen voor de provin-
ciale hoofdstad een nieuwtje is. waarvoor men niet
geringe belangstelling hebben zal.

De wedstrijden, die er c ider auspiciën van de M.
R. C. „Rennersbelang" zullen verreden worden, kon-
den j.l. Zondag niet plaats vinden vanwege het
slechte weer.

Overigens gelden deze wedstrijden als inleiding
op de groote Ronde van Maastricht die op 18 Juli a.s.

BURG. DRIESSENS

40 jaar burgemeester van Neeritter.

De cdclachtb. heer burgemeester Petrus Mathijs
Hubertus Driessens heeft op een door hem ingediend
verzoek, eervol ontslag gekregen als burgemeester .van
de gemeenten Neeritter en Ittervoort. van welke ge-
meenten hij tientallen van jaren de bctuurslciding
heeft gevoerd.

plaats vindt op het weggedeelte rondom de kazerne
(door het park', en waarvan de voorbereidingen
reeds in een vergevorderd stadium zijn.

Burgemeester van Opuen aanvaardde voor de/.e
sportgebeurtenis het presidium van het Eerc-Comitc.

De koppels die voor de wedstrijden van Zondag
zullen starten zijn:

Onafhankclijken: P. van Wunick, Castcrmans,
richt: Te Loo Heerlen: Thomas. Jedamzick en

Paffen Kerkrade: Kcmpeneers. Olrsbeek en Huck
Geul!.".

Amateurs: N. Jansen. H. Jansen, Walstock. Slan-
gen, Bemelmans. v. Doorn en Godding allen Maas-
tricht en Vossen Heerlen.

Beginnelingen en Nieuwelingen rijden persoonlij-
ken en afvalwedstrijd.

VOETBALLEN

L. V. B.
AFD. 1 (VENLO, ROERMOND, WEERTE.O.)

Algemeene jaarvergadering te Roermond.

Op Vrijdag 19 Juni a.s. wordt te Roermond in
Hotel Croncs. Hamstraat 2Ca. de algemeene Jaar-
vergadering van afdeeling I t Venlo. Roermond, Weert
e.o.i van den Limburgsehen Voetbal Bond gehouden.

Op deze vergadering zullen verschillende belang-
rijke aangelegenheden worden besproken

De agenda vermeldt 0...1. opening, notulen, taar-
ag van den secretaris, Bestuursverkiezing we-

gens periodieke aftreding, verkiezing van een woord-
voerder ter Algemeene vergadering van den Bond,
bespreking der agenda van dez.e jaarvergadering en
behai voorstellen der afdeeling voor de
Bondsvergt

Tenslotte zal de organisatie vri een jeugddag
worden besproken.

Ook de K. N. V. B. en L. V. B. .scheidsrechters,
consuls en officials zijn tot bijwoning dezer verga-
dering uitgenoodigd.

De vergaderint; vangt aan om 8.00 uur nam. ter-
wijl de aangesloten vereenigingen D. E. S. O. Maas-
niel. M. G. S. Roermond. V. O. S. Weerl. Tegelen,
V. V. V. verplicht, zijn zich op deze nfdcclingvcrga-
dcring te doen vertegenwoordigen.

ONDERWIJS
REUVER, 17 Juni. — Bij het heden gehouden exa-

men vooi Nuttige Handwerken aan de Kweekschool
van het H. Hart zijn geslaagd de Dames: I. H. Ar-
pots te Eijsden; P. G. van der Beuken Helden-Par-
mingen; H. Beumers Schiedam; H. M. M. Boekholdt
Venlo: P. Th. J. M. Buning Amsterdam; H. Noldus
en T. Noldus beiden te Venlo.

EINDEXAMEN GYMNASIUM.

ROLDUC. — Bij het gisteren gehouden herexamen
(afd. B) werden geëxamineerd en slaagden J. Smits
Maastricht; E Jaspers Klimmen en J. Martens Val-
kenburg.

GESLAAGD.

Mej. M. van Hoof behaalde te Maastricht de acte
van onderwijzeres en tevens die van nuttige Hand-
werken.

KWEEKSCHOOL EXAMENS.

Voor de op Vrijdag en Zaterdag gehouden kweek-
school examens aan de R- K. Kweekschool der Zus-
ters Ursulinen te Maastricht slaagde o.m. mep. P
Dinjcns te Maastricht, dn een vorige opgave was
deze naam verkeerd gezet.)

EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN.
REUVER, 18 Juni i!)3G. — Aan de Kweekschool

van het H. Hart zijn heden voor Nuttige Handwer-
ken geslaagd de dames: H. A. J. Hamans Roer-Roer-
mond; Th. van der Kallen Reuver; A. Hendriks
Tegelen: C. H. Elshof Schiedam; A. H. M. Frietman
Scheveningen; J. M. W. Kloos Schiedam en J. cle
Lcppcr te Amsterdam.

AKTE LAGER ONDERWIJS.

ROERMOND 18 Juni. — Geslaagd arm de Bis-
schoppelijke Kweekschool alhier dhrn. W. J. Barten
HORN: J. H. Bongaarts BEESEL: C. J. M. Bongaerts
MAASNIEL: W. J. L. Arts WEERT en W. Boumans
SPEKHOLZERHEIDE.

R. K. Kweekschool Maria uegina te Blerick
Geslaagd voor Akte L, O. d Mia Den

BLERICK; Carolien van Duynen BLERICK; Zus
Disfeld Leut; Lies Franssen SPEKHOLZERHEIDE;
Jeanne Heynes Ba a van Horen VENLO.

De examens duren voort.

EINDEXAMEN GYMNASIUM
ROLDUO 17 Juni. — lstc groep geëxamineerd 8

A-candidaten. Geslaagd: P. Clacsscns Gronsvcld; P.
Coenen Sittard: H. Moors Tungelroy-Weert; M.
Schijns Mechelen-Wittcm; E. Vallen Ottersurn; P.
van Wersch Heerlen.

2e Groep. Geëxamineerd 9 B-candidaten. Geslaagd
J. van den Berk, Holtum-Born; E. Jaspers Klimmen;
J. Martens Valkenburg; P. Paulussen Maastricht; J.
Smits Maastricht; W. Tegelaers Ammerzoden.

ECHT. 18 Juni. - d aan cle R. K. Kweek-
school der Zusters Ursulinen de dames: L. Hilkens
St. Odiliënberg; M. Packbicr Voerendaal; M. Rey-
naerdts Roermond; G. Salemans Amstenrade; T.
Schoffelen Sittard, M. Smcur Roermond en E. Thcu-
nissen Echt. Afgewezen geen.

GESLAAGD.

BUDEL. — Bij hef te Boxtel gehouden examei
nuttige handwerken slaagde o.m. onze dorpsgenoot
mej. B. Roothans.

EINDEXAMENS MIDD. MEISESSCHOOL.
VENRAY — Bij de gehouden eindexamens der

Midd. Meisjesschool der Eerw. Zusters Ursulinen
slaagden alle zes candidaten. de dames: Tiny Ver-
maten Venray; Kcrssemakers Helmond: L. v. Glad-
beek Eindhoven; N. de Leeuw Utrecht; B. Jaspers
Gouda en C. de Bruyn Tilburg.

De Amsterdamsche Posthannonie, bestaande uit 80 leden, bracht Woensdag 17 Juni een bezoek aan Maas-
tricht. De foto werd genomen op de markt te Maastricht.
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(Recl.-adv. no. 9207)

ZILVEREN ONDERWIJZERSJUBILEUM

OIRLO. — De hoofdonderwijzer, dhr. Peters, hoofd
van de bijzondere school alhier, hoopt op Dinsdag
23 Juni a.s. zijn zilveren jubileum als onderwijzer te
vieren. Alhoewel de jubilaris, die wars is van feest-
betoon, dien dag liefst ongemerkt zou willen laten
passeeren, gelooven we toch, dat die dag èn voor den
jubilaris èn voor zijne familie niet ongemerkt voorbij

zal gaan.
De jubilaris, die geboortig is uit Sambeck. is reeds

22 jaar in ons dorp als onderwijzer werkzaam, eerst
aan de openbare en met haar overgang aan de bijzon-

dere school. Daarbij heeft hij zich doen kennen als
een bekwaam paedagoog en een toegewijd vriend van
den boer, hetgeen reeds blijkt uit het feit, dat hij

voorzitter is van den Onderwijzersbond in den kring
Venray en voorzitter van den Boerenbond Oirlo, be-
nevens directeur van de Boerenleenbank.

Dhr. Peters heeft indertijd zijn best- voor-
gezet ten aanzien van de ontsluiting der Peel.Hij heeft
een krachtige propaganda gevoerd voor de on'

ring van i loeien
schetste, welke Gp meer-
dere plaatsen hield hij over dat ondi preek-
beurten. Temeer sierde het hem, dat hij daarmede
geen poging v n om in dit opzicht oo den
voorgrond te treden», maar omda
lang ervan voor den boer en lam I nzag. Mede
door zijn optreden Bad het groote werk der onl
ring van cle Peel plaats. Zijn goed inzicht in de ma-
terie kwam steeds van pas.

Doch niet alleen tot en met cle uitvoering van liet
belangrijke werk in de Peel heeft hij zich voor cle be-
langen van rien boer beijverd, doch zijn' heele kennis
is erop gebaseerd cm de boerenbevolking ten dienste
te zijn. Zoo bezit hij zn ac iuw en zn acte
tuinbouw inderdaad om anderen de vruchten ervan te

doen plukken; hij geeft oama ook cursussen aan de

landbouwschool te Oostrum en hij geeft les aan de

Landbouwhuishoudschool te Venray. Verder is hij nog
bestuurslid van de fanfare „Ons Genoegen" te OUIO
en staat hij iedereen met raad en daad bij.

Moge het hem gegeven zijn nog lange jaren in het
tig van»Oirlo en omgeving in zijn huidige functie

werkzaam te blijven.
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AGENTEN ALS INBREKERS.

Terwijl er voldoende voedsel
aanwezig is.

SCHUSCHNIGGRapport Van Intern. Arbeidsbureau.
(Van een V. P. B. -correspondent). Als Tyroler geen vriend

der Italianen.
(Van een K. W. P.-correspondent).

BROEIKAS INGESTORT.CHRISTELIJKE „WRAAK” DER ZUSTERS
VAN LIEFDE

BRIEF UIT WEENEN

Het Internationale Bureau voor den Arbeid te
Genève heeft dezer dagen een rapport uitge-'
bracht over de voeding van de arbeiders en de
sociale politiek, waarin op de verschrikkelijke
uitwerking werd gewezen, die ook heden nog
periodieke hongersnooden en stelselmatige on-
dervoeding op groote bevolkingslagen hebben.

Het rapport, dat onder leiding van Dr. Lewis
L. Lorwins, den economischen raadgever van de
Vereenigde Staten bij het Internationale Bureau
voor den Arbeid, werd samengesteld, houdt zich
niet slechts met de troostelooze positie van de
gekleurde arbeiders, maar ook met de voeding
van de arbeiders in eenige Europeesche en Ame-
rikaansche landen bezig.

In dit verband wordt er in het rapport ver-
klaard: „Er wordt niet over het hoofd gezien,
dat er landen in Europa en het Amerikaansche
werelddeel zijn, die aan een chronischen toe-
stand van ondervoeding lijden. Het is niet noo-
dig, deze feiten te verheimelijken of te trachten,
op een of andere wijze de bedreiging te verklei-
nen, die daaruit voor de beschaving in de twin-
tigste eeuw voortvloeit."

wel in het bijzonder in den tijd na de laatste
economische crisis is, zoowel van staatswege als-
ook van particuliere zijde een streven merkbaar
geworden naar verbetering van oen voedings-
standaard der arbeiders. Er is veel gedaan, om
de volksgezondheid te beschermen. Door onder-
steuningsmaatregelen van allerlei aard heeft
men getracht, in het bijzonder de gezondheid
van kinderen, moeders en werkloozen op een
hoog peil te houden. Maar er is nog oneindig
veel meer te doen; er zijn nog voldoende mid-
delen, om de volksvoeding in de moderne sta-
ten te verbeteren op een wijze, dat de volksge-
zondheid op een zeer vaste basis gesteld wordt.

Over den aard van de levensmiddelen, die in
de verschillende landen gebruikt worden, zegt
het rapport nog: „In het algemeen gesproken,
is het verbruik aan brood en aardappelen in
arme landen zeer groot. Beziet men landen met
een hoogeren levensstandaard, dan is een hoo-
ger verbruik der betere levensmiddelengroepen,
zooals vleesch, visch, melk, melkproducten en
eieren, vast te stellen. Dierlijke en plantenvetten
daarentegen vertoonen geen bijzondere tendenz,
wat ook voor groenten en fruit geldt — intus-
schen, voor wat versch fruit betreft, met de be-
perking, dat het verbruik daarvan over het al-
gmeen ook in landen met een hoogeren levens-,
standaard grooter is."

Soëtö mst v)ot qoedJb
poets dus met °IVOROL

De Nederlandsche *ancjpasta
(Recl.-adv. no. 9201)

OP ZOEK NAAR
PETROLEUM

Wegenbouw in
Abessynië.

Bondskanselier Mgr. Dr. ignace Seipel — zoo
vertelt men — verklaarde op zijn doodsbed aan
hen, die hem omringden:

„Weent niet. Ik laat U een dauphin achter:
Schuschnigg, de kleine Schuschnigg. Hebt altijd
vertrouwen in hem!"

Deze kleine Schuschnigg was een degelijke jon-
geman, een echte sportliefhebber, die in den we-
reldoorlog dapper had meegevochten.

Gesproten uit een oude Tyroolsche familie, was
hij door zijn vader, generaal Arthur von Schusch-
nigg, voorbestemd om zijn carrière te maken in
de rechten, maar de oorlog verraste hem in Inns-
brück, waar hij zijn studiën 'op schitterendewijze
voltooide. Met bewonderenswaardigen moed ging
hij den oorlog in en verzamelde zoowel verwondin-
gen als onderscheidingen, wat 'n oud-generaal, be-
roemd om zijn scherpe opmerkingen, deed zeggen:

„Deze advocaat heeft meor bloed vergoten voor
zijn vaderland, dan al de officieren van mijn ge-
neratie tezamen".

In 1918 werd Kurt von Schuschnigg krijgsge-
vangen genomen aan de Piave.

„Door de Engelschen?" voegt hij er altijd
aan toe, wanneer hij deze gebeurtenis vertelt.
Want — en dit feit is niet zonder belang voor de
huidige gebeurtenissen in Oostenrijk — de kanse-
lier isinOostenrijksch Tirol geboren en heeft den
Italianen nooit veel sympathie toegedragen. Ook
zijn echtgenoote, die het vorig jaarbij het bekende
auto-ongeluk om het leven is gekomen, was een
Tiroolsche, en. ofschoon zij buitengewoon goed
Italiaansch kon spreken,, heeft zij na 1918 geen
woord Italiaansch meer gezegd en herhaaldelijk
verzekerde zij, dat zij er geen woord meer van
verstond.

Toen president Miklas, na den moord op kanse-
lier Dollfuss, den eenigen minister van den over-
leden staatsman, die al de moeilijkheden van de
Oostenrijksche politiek had meegemaakt, Kurt
von Schuschnigg, opbelde, en hem vroeg, of hij de
plaats van Dollfuss wilde innemen, antwoordde
de toenmalige minister van justitie:
„Ik moet eerst den toestand bestudeeren alvorens

U een antwoord te kunnen geven".
„Maar de tijd dringt!" hernam president Miklas.
„Ik zal geen tijd verliezen", beloofde de jonge

minister.
Nog geen twintig minuten later meldde hij den

president.dat hij de zware taak aannam. De in-
tiemste vrienden van den kanselier verzekeren,
dat hij den tijd had doorgebracht in gebed, om
Gods wil in deze omstandigheden te leeren ken-
nen.

Want — men moet dit weten om Schuschnigg's
daden van gisteren te kunnen begrijpen en die
van morgen te voorzien — de nieuwe Oostenrijk-
sche dictator is een even vurig katholiek als een
uitgesproken monarchist.

In de loopgraven zeide WJ eens aan een jong
officier, die een mitrailleur bediende, en die een
van de schitterendste Weensche journalisten is
geworden: „Oostenrijk kan onmogelijk blijven be-
staan zonder den koningsscepter en zonder het
Kruis!"

In „The journal of Education" deelt W. A. Mc
Keever, oud-leeraar in de psychologie aan het
Kansas State College mede, dat hij directeur is
van een school voor ouden van dagen, mannen
en vrouwen boven de zeventig, te Oklahama City.

Er zijn op die inrichting meer dan 900 leerlingen,
de oudste mannelijke is 111, de oudste vrouwe-
lijke 102; 40 zijn er in de negentig en 300 in de
tachtig. Schoolgeld wordt er niet geheven, alles
wordt door particulieren betaald.

Van deze school heeft McKeever zijn levens-
werk gemaakt; hij meent, dat de ouden van da-
gen de meest veronachtzaamde laag uit de maat-
schappij zijn. Practisch gesproken sterft, zoo zegt
hij, van die zeer ouden geen een natuurlijken
dood, zij gaan' heen aan ziekten ontstaan door
gebrek aan belangstelling en een verkeerde le-
venswijze.

Wat het laatste betreft bespeurt hij spoedig de
genezende werking van een „alkalisch dieet",
voornamelijk bestaande uit fruit en groenten,
wat de eerste stap is voor een psycho physische
beterschap.

Om de saaiheid en eenzaamheid, gewoonlijk
verbonden aan den ouderdom, weg te nemen,
geeft hij regelmatig klassikaal onderwijl. Begon-
nen wordt met licht werk of stokpaardjes der
leerlingen; aangemoedigd worden gezelschap-
spelletjes, bezoek van schouwburg en sportwed-
strijden, uitstapjes te voet of per auto. Gezamen-
lijk wordt de krant gelezen, worden de wereldge-
beurtenissen besproken. Vriendschap wordt aan-
gemoedigd, onderlinge bezoeken georganiseerd,
aangespoord wordt tot deelneming aan het ker-
kelijk leven. Kortom, alles wordt naar voren ge-
bracht, wat helpen kan in belangstelling voor het
leven, de menschen en de zaken.

Onder de leerlingen is er een van 93, die regel-
m?.tie als schoenmaker arbeidt. Een 98-jarige
moeder doet het huishouden van haar 80 jaar
oud zijnden „zoon Johnny", zooals zij zegt. Ze
heeft nog niet afgedaan, meent zij. Anderen ma-
ken gedichtjes of muziek, onderhouden den tuin
of renden ach bezig met naaldwerk.

Het wachtwoord der inrichting is: „Voor ieder
wat te doen. Allen beteekenen wat, naar eigen
meening en roannen zich in.De schooi heeft reeds
zooveel hoop en zooveel levenskracht gegeven,
dat het percentage sterfgevallen onder de leer-
lingen beneden het normale is.

Het rapport komt tenslotte tot eenige alge-
meene gevolgtrekkingen, die in de navolgende
vi-if Punten kunnen worden samengevat:

1- Een aanzienlijk deel van de werkende be-
volking, niet slechts in de verarmde of door de
crisis zeer gevoelig getroffen gebieden, maar ook
in de meest moderne industrieèle landen, wordt
°P het oogenblik onvoldoende gevoed;

2. de ondervoeding van de arbeiders is in ze-
keren zin een gevolg van de onkunde der huis-
vrouwen, om het verdiende loon op de juiste
wijze te besteden. De hoofdoorzaak echter is na-
tuurlijk het geringe Inkomen en het gebrek aan
koopkracht, die op het oogenblik in vele arbei-
dersfamilies vast te stellen zijn;

3 de aanwezige productie-capaciteit van den
landbouw is op het oogenblik zoo groot, dat de
verzorging van de arbeiders in de meeste lan-
den volkomen verzekerd zou kunnen worden,
indien deze capaciteit geheel zou worden benut.

De omstandigheid, dat er van het Voorhanden
zijnde nog misbruik wordt gemaakt (verbran-

den van graan, wegwerpen van groote hoeveel-
heden groenten, enz.), verergert den toestand
nog.

ian van een
doeltreffende voeding der arbeiders, zooals dit
door medici is uitgewerkt, hangt van sociaal-
economische omstandigheden af, die hun in-
vloed op de levensmiddelenmarkt uitoefenen. De
meest beslissende factoren zijn die, welke prijs
en inkomen bepalen. Betrekkelijk lage prijzen
voor levensmiddelen hebben tot voorwaarde —
opdat niet de koookracht van de producenten
verminderd wordt — daling der productiekosten,
het opheffen der handelsbelemmeringen en het
uitschakelen van zekere belastingen. Anderzijds

is de stijging van de vraag naar meer en betere
levensmiddelen afhankelijk van de hoogte van
het volksinkomen en van de verdeeling daarvan,

die kunstmatig beïnvloed kan worden door
maatregelen zooals werkloozenondersteunmg so-
S verzekering en rechtstreekser* verdeeling

van levensmiddelen onder behoeftigen.

5. In den loop der laatste tientallen jaren, en

De officier van Justitie, de rechter-commis-
saris en verschillende vooraanstaande functio-
narissen van het Amsterdamsche politiecorps
houden zich sinds eenigen tijd bezig met een in-
braak, die eenige weken geleden in een kiosk aan
het Mercatorpleinwerd gepleegd en van welk mis-
drijf — het klinkt haast ongeloofwaardig — twee
politieagenten worden verdacht, aldus meldt de
„Telegr.".

Er zijn zooveel pertinente en bezwarende ver-
klaringen tegen beide mannen ingediend, dat de
officier van justitie daar aanleiding in heeft ge-
vonden een grondig onderzoek in deze zaak te ge-
lasten.Tegen beide politiemannen is procesverbaal

opgemaakt, nadat beide verdachten door ver-
schillende autoriteiten zijn gehoord. Woensdag
a.s. zullen verschillende getuigen nader door den
rechter-commissaris in verhoor worden genomen.

Het was in den nacht van Woensdag op Don-
derdag, nu enkele weken geleden, dat een be-
woonster van het Mercatorplein een merkwaar-
dige ontdekking deed. Zij kon niet slapen en was
daarom maar voor het raam van haar woning
gaan zitten om den ochtend verder af te wach-
ten. Toen zij door haar raam keek, zag zij plotse-
ling voor de kiosk een agent van politie, terwijl
de deur van de telefooncel, die aan de kiosk
grenst, open stond. Haar verbazing werd nog
grooter, toen zij even later uit de geopende deur
een tweeden agent zag komen, die de deur ach-
ter zich sloot en zich bij zijn collega voeg-
de. De vrouw had inmiddels haar man en een
buurman gewaarschuwd, die eveneens voor het
raam kwamen staan en een deel van dit nachte
lijk gebeuren zagen. Toen een der bewoners hier-
op een raam opende en vroeg wat er aan de hand
was, zou een der agenten hem hebben toege-
schreeuwd: ..Ga naar je nest". Kort daarop
verdwenen de agenten.

Den volgenden morgen ontdekte de kiosk-juf-
frouw, dat er dieven in haar huisje waren ge-
weest. Wel is waar was de deur gesloten, doch
ditmaal was de sleutel blijkbaar slechts eenmaal
omgedraaid, terwijl zijn steeds het slot tweemaal
omdraaide. In de kiosk vond zij een leegen geld-
zak, waarin zij den vorigen dag negen gulden 85
ets. en twee rolletjes centen en eenige kwartjes
in totaal een bedrag van ongeveer twaalf gulden,
had verborgen. Zij had den zak in een kas neer-
gelegd.

De zak, waaraan een slot was bevestigd, lag nu
opengesneden op den grond. Toen de politie den
volgenden dag. direct na de aangifte., begon met
de instelling van een onderzoek, kwamen vrij
spoedig de getuigen opdagen, die s nachts voor
het raam de agenten hadden ontdekt. De bewus-
te agenten werden hierop verhoord en ontkenden
niet in en bij de kiosk te zijn geweest. Zij ont-
kenden echter den diefstal te hebben gepleegd.
De deur van de kiosk zou hebben opengestaan en
omdat men onraad vermoedde, zou een van hen
een onderzoek in het huisje hebben ingesteld.
De autoriteiten achtten het e :-r beden-

keiijk, dat een der politiemannen tn dien bewus-
ten nacht in een geheel andere wijk moest sur-
veilleeren en dus op deze plaats niet thuis hoor-
de. Voorts zijn nog eenige, voor beide mannen
zeer bezwarende feiten aan het licht gekomen.
Het is met dit al een pijnlijke affaire, en met
spanning wordt gewacht, welke beslissing de jus-
titie-autoriteiten zullen nemen.

De te Rome ingestelde commissie voor den op-1
bouw van Addis Abeba zal daar binnenkort aan-
komen, teneinde het door haar opgestelde en
door de regeering goedgekeurde plan te doen uit-
voeren.

Een delegatie van de Italiaansche industrie-
en landbouw-organisaties is daar reeds aange-
komen om de industrieèle en landbouw-mogelijk-
heden van het nieuwe gebied te bestudeeren.

Het bureau voor petroleum-onderzoek is met
zijn werkzaamheden begonnen en heeft in de
buurt van Dankali en Harrar de aanwezigheid
van petroleum vastgesteld. Boringen tot op 100
meter diepte zijn reeds met succes beloond.

Het stratenbouw-plan zal ook gedurende den
regentijd worden doorgevoerd. In begin Juli wor-
den leger-specialisten verwacht, onder wiens lei-
ding het 3000 kilometer groote stratenijet zal
worden aangelegd.

Op verzoek der Italiaansche regeering heeft
een onderzoek plaats gehad naar de achtergela-

ten schatten van Haile Selassie, van zijn familie
en gevluchte belangrijke persoonlijkheden.

Naar verluidt zouden reeds aanzienlijke schat-
ten zijn gevonden.

DE SCHATTEN DER RASSEN

Tentoonstelling van Limburgsche
Kunst te Aken

(Van onzen Akenschen correspondent.)

BRAND IN PRINSELIJK SLOT BIJ
KOPENHAGEN

Woensdagmorgen is het slot Bernstorffshoej in
de nabijheid van Kopenhagen, dat bewoond
wordt door prins Axel. een neef van den Koningvan Denemarken, en eere-voorzitter van hetDeensche Olympische Comité, door een brand
geteisterd.

De brand werd door de beide zonen van denPrins 's morgens om half vijf ontdekt, nadat zij
door den rook, die hun kamer binnendrong, wak-ker waren geworden.' Zij wekten hun moeder,prinses Margareta. een zuster van wijlen Konin-gin Astrid van België, en slechts gedeeltelijk ge-
kleed konden moeder en zoons zich in veiligheid
brengen.

Door den brand is dc eerste verdieping vanhet gebouw verwoest. Aan het blusschingswerk
werd. behalve door vele brandweerlieden, doorongeveer 200 in de nabijheid gekazerneerde gar-
disten deelgenomen. Na een uur was men denbrand meester. Het grootste deel van den inven-taris van het slot kon in veiligheid worden ge-
bracht.

..Eigentümlichkeit des Ausdrucks ist
Anfang und Ende aller Kunst". (Coethe)

DE GEHEIMZINNIGE „ZWARTE HAND”
AANGEHOUDEN.

Herhaaldelijk kwamen in den laatsten tijd bij
de politie in Amsterdam menschen met dreig-
brieven, die zij in hun brievenbus of op andere
plaatsen hadden gevonden en waarin zij gesom-
meerd werden ,op een vastgesteld tijdstjp een
bedrag aan geld of een bankbiljet te deponee-
ren op een nader aangegeven plaats, meestal een
telefooncel, waar het bankbiljet dan volgens den
brief op een nader aangeduide bladzijde in den
telefoongids moest worden gelegd.

Deze epistels waren gewoonlijk geteekend met
een zwarte hand en hielden dikwijls bedreigingen
met hevige wraak In, waaraan dan kracht werd
bijgezet door primiteve teekeningen van messen
of dolken: In alle buurten van de stad heeft deze
geheimzinnige „zwarte hand" geopereerd en hoe-
wel de recherche de bedreigingen niet al te ern-
stig nam en geruimen tijd wel eens geloofde in
een kwajongensstreek, werden toch ijverige na-
sporingen naar den dader gedaan, temeer' toen
bleek, dat hij zich ook schuldig maakte aan het
aftrekken van brandalarmschellen. Eenige malen
werden ter plaatse van een loos alarm pakjes of
briefjes gevonden, die gericht waren aan den
brandmeester van het uitrukkende voertuig en
waaruit bleek, dat deze baldadige alarmeeringen
eveneens het werk van de z.g. „zwarte hand" wa-
ren.

Dinsdagmiddag is de centrale recherche er in
geslaagd den dader aan te houden op 't kantoor,
waar hij werkzaam was. Hij werd nar het hoofd-
bureau van politie overgebracht en reeds bij het
eerste onderzoek bleek, dat de man, een 31-jarige
kantoorbediende, hoewelhij zijn dagelijksch werk
naar behooren verrichtte, in overspannen toe-
stand verkeerde, waaruit waarschijnlijk zijn
merkwaardig optreden als de geheimzinnige
„zwarte hand" moet worden verklaard.

Hij is ter nadere observatie nog in den loop
van den avond naar de Valerius-kliniek overge-
bracht.

Bij den tuinder A. W. K. te Naaldwijk is eenkas ter grootte van 2200 ramen plotseling inge-
stort.

Gelukkig bevond zich op het oogenblik der in-
storting niemand in de kas, zoodat persoonlijke
ongelukken uitgebleven zijn. Omtrent de oorzaaktast men in het duister. De kas is 12 jaar oUd en
werd vijf jaar geleden verplaatst. De schadedoor de verwoesting aangericht, schat men totaalop 2 a 3000 gulden. In de kas waren tomaten ge-
plant.

(K.W.P.) De Zusters van Liefde, die na de
laatste verkiezingen in Spanje uit talrijke zie-
kenhuizen, o.a. te Madrid, Zaragossa, Toledo en
Murcia zijn verjaagd, hebben'dezer dagen op
christelijke wijze „wraak" genomen. Toen verle-
den week het leeken-personeeld er rijksklinieken
te Madrid wegens een loonkwestie in staking is
gegaan, zoodat er niemand was om de patiënten
te vorzorgen, hebben de Zusters, op verzoek der
stedelijke autoriteiten, die haar zelf onlangs op
straat hebben gezet, opnieuw de bediening der
ziekenhuizen op zich genomen.

WOEDENDE STIER TAKELT VEEHOUDER TOE
Bij het vastzetten van een twee-jarigen stier

in een weiland te Numansdorp (Z.H.) werd de
48-jarige veehouder M. Kalis door het woest ge-
worden dier zoodanig toegetakeld, dat hij aan
den kant van een sloot bleef liggen met ern-
stige inwendige kneuzingen en eenige gebroken
ribben. Een dokter vervoerde den man per auto
naar zijn woning. Zijn toestand baart zorg.

KIND ONTVOERD TE BONN.
Dinsdag is te Bonn het kind van een zaken-man ontvoerd, met het doel van den vader eenlosgeld te eischen.
De vader, die per brief ingelicht was over deeischen van den ontvoerder, stelde onmiddellijkde crimineele politie hiervan in kennis, welke erin slaagde den schurk te arresteeren. Het ont-

voerde kind werd op aanwijzing van den ont-
voerder in een schuilhoek gevonden, waar hetzes uren gebonden had gelegen. Het werd onmid-
dellijk naar de ouderlijke woning teruggebracht.

De ontvoerder bleek een reeds verscheidene
malen veroordeeld 32-jarig man te zijn, die o.a.
ook reeds wegens ontvoering van een kind twee
jaar in het tuchthuis had gezeten.

TWEE JONGENS DOOR WINDBUKS-KOGELS
GETROFFEN

TUSSCHEN SLUISDEUREN GERAAKT
EN VERDRONKEN.

Bij de sluiswerken te Vreeswijk is een doodelijk
ongeval gebeurd.

De 27-jarige tiqmmerman J. van Veen is
dens het werk — men was bezig met het opvullen «
met zand van de ruimte tusschen de sluisdeuren
—in de sluis gevallen en verdronken. Na een half
uur dreggen werd zijn lijk opgehaald. V. was ge-
huwd.

Een 19-jarige jongen vermaakte zich met het
schieten met een windbuks op een terrein ach-
ter den Adm. de Ruyterweg, te Amsterdam. On-
gelukkigerwijze troffen twee kogels een negen-
en een elfjarigen jongen. Een kreeg een kogeltje
in de borst, terwijl de ander in'het achterhoofd
werd geraakt. Beide jongens zijn onder medische
behandeling gesteld, terwijl den jongen ,die het
ongeluk veroorzaakte, aan het bureau Adm. de
Ruyterweg een verhoor is afgenomen. De wind-
buks is in beslag genomen.

is ze tegelijk. Daarbij herinneren kleur en penseelvoe-
ring aan het onovertroffen voorbeeld van dien Mees-
ter, die altijd weer de discipelen der kunst onweer-
staanbaar tot zich trekt — ook zonder tijd- en plaats-
begrenzing — Rembrandt.

Ook de beide andere werken „portret" en „zelfpor-
tret" doen even zoo voornaam aan» als ze technisch be-
heerschend en doorwrocht zijn behandeld.

Overgaand tot de tweede groep, zou 'k — als „scha-
kel" — Edm. Bellefroid willen noemen, wiens „batik-
ker" en „zelfportret" door eigendommelijkheid en kleur-
behandelmg, evenals zijne teekenwijze, door persoon-
lijkheid indruk maken. Maar ik moet nu kort zijn,
daarom me verder beperken tot enkele opmerkingen,
hoewel er eigenlijk nog heel veel te waardeeren over-
blijft.

Charles Eyck is hier eveneens mooi vertegenwoordigd;
den sterksten indruk verkreeg ik van zijn „Ventimiglia".
Dit beeld geeft zoo overtuigend die warme, zuidelijke
stemmig weer (in die breede, bijna geheel verlaten
straat), waarin de eenzame wagen og een bijzonder
accent geeft, dat men er werkelijk „is". Van zijn
„gracht in Utrecht" geldt, wat ik reeds tevoren over
dit kapittel meende te mogen uitspreken.

Huub Levigne vordert belangstelling door een vijftal
werken, waarvan in de eerste plaats zijn „stilleven"
mijn aandacht, trok door saamstelling, teekening en
kleur, waaruit een sterk plastisch —en ifrteressant
contrasteerend — geheel ontstaat, waarin de liefdevol-
le behandeling der bloemen aantrekt.

Van Joep Nicolas zien we drie mooie „portretten",
waarvan vooral dat van Mej. v. w, v. d. Gr. sterken
indruk maakte: het schijnt me ten volle „levenswaar"
te zijn, in zijne heldere kleuren, die eigenlijk geen ster-
ke contrasten toelaten, werkt het toch even zoo plas-
tisch als zonnig.

Een prachtig natuurstukje van overtuigende waar-
heid biedt hij ons in zijn „zee in regen" dat zoo ge-
heel ons in die stemming verplaatst.

Jvr. Judy Michiels v. Kessenich boeit hoofdzakelijkdoor hare „portrette", haar „zelfportret" geeft een be-langwekkend beeld van hare schilderkunst, dat van„Mevrouw Gevers", in houding, teekening en kleur stel-lig niet minder.
En nu tenslotte nog heel kort even iets over de„beeldwerken", die voor velen verrassend toonen, hoeLimburg ook hier voortreffelijk te voorschijn komtDaar is Suzanne Nicolas-Nys mefc hare hoogst

aantrekkelijke „kleinkunst", daarnevens met breed op-
gevatte „portretten" in verschillend materiaal, eenprachtstuk is —in techniek en uitdrukking—„ de 'bustevan Vicomtesse dc Hauleville", die ook iets monumen-
taals heeft.

En daar is, de ook hier bekende. Charles Vos metvier zijner werken, om ons opnieuw te overtuigen vanzijn hoogstaand kunstenaarschap.
Hoe „levend" is bijv. de „buste van den schilder Le-vigne", hoe mooi behandeld!—
Elk waar .kunstvriend is stellig dankbaar voor hethier gebodene, en dat met recht.

J. D. L.

schouwt en de plastische werking, die er van uitgaat,
begint te bespeuren onder dc bruine kleur.

Hoe „veelzeggend" is dat gelaat van „Mevrouw J."
ook hier wordt onze blik als-'t-ware vastgehouden. En
dan verder vooral ook bij het „zelfportret", dat ont-
roerend aandoet.

In Paul Kromjongs „zittend naakt" vermeent men
Jonas' invloed te herkennen; ook bij hem die sterke
plastische uitdrukking, maar hier tegelijk groote „Far-
benfreudigkeit", die de zinnen streelt. Echt „levens-
waar" ook ..portret jonge man" en „vrouwenkop;

krachtige modeüeering.
Bij Jef Scheffc-rs' interssant „naakt' in fijne kleur-

schakering begrijpt men, dat na Jonas' invloed, ook
de Fransche meesters hem veel vermochten te geven.
Ook uit zijne andere werken kan men zich voorstellen,

dat deze kunstenaar - van wien ook t titelblad van de
cataloEus is — een krachtig leider is der Maastricht-

sche Kunstnijverheidschool, die eene goede faam ge-

"'nos een van Jonas' discipelen, Harry Schoonbrood,

komt met mooie werken voor den dag: als oud-leeraar
aan eenoeimie school, deze waardig mee vertegenwoor-

digend Zeer overtuigend is zijn „jongensportret", even-
zoo Dortret Mej. Sch." Ook zijn „stadsgezichten" doen
't bijzonder goed. Het wil me trouwens voorkomen, dat
in de stadsgezichten" ter toonstelling i. t. a. daarom
zooveei' waarde schuilt, wijl ze zoo „typisch" zijn. Ze
ademen zoo recht de sfeer, waarin ze zijn ontstaan, ze
ducinen zou oeW ,k Herinner me uit lang ver-
Xer?Vren°dat ik op internationale tentoonstellin-
gen aan zulk een „atmosfeer" - als ik het zoo mag
gen aan^u^ yerre stad_ en landge_
?irht!f,!" rier Nederlanders pleegde te herkennen; pret-
/.ih.ulii u m die oude gedachte weer bij me op.
tig. weldoen* nzeU tot Paul windhausen met zijn

prachtigo"Stadsgezicht in sneeuw": het is zoo echt
pracnug

'^ . arbij toch zoo —'k zou bijna zeggen —:
„winter en

M maf maar trekt aan, gelijk den
gezellig; het schrik »

En
_

S zim blader mooi „liggend naakt" te noemen,
tL ' ZIJ, ,' ln kleur en teekening zoo harmonisch

een werk, dat m
aandoet.

.^ tot de werken, die me het allermeest
En nu kom hebben getroffen, weshalve ik te vo-

rënPookKvnan ontroering sprak. Harry Kooien is verte-
ren ook va werken, waarvan vooral twee die-genwoordigdme^ „kruisafname" en
pen mdruK

d
__

eerstgenoemde ademt een zoo
„moeder e 'geest , dat we aan middeleeuwsche
sterk reug».

rstaanbaar denken. In houding, hoof-voorbeeldenonw«J. . mg nutteloos
schiim er veel over te zeggen; er gaat eene wijding

van nit' die ons doet zwijgen. Zulk een werk is niet aan
tiid noch (in zekeren zin) aan plaats gebonden; er
smeekt eene toewijding uit. die er zich geheel aan gaf.

Hetzelfde gevoel heb ik ook tenopzichte van die moe-
der welker schoone hand zoo teeder ligt op de witte
kleedii (zinnebeeld der onschuld) van haar kindje. Zoo
menschclijk" deze voorstelling is, zoo „monumentaal"

Van de waarheid dezer woorden van den grooten
Duitschen dichter vermag de verzameling, die van 7 tot
28 Juni in Akens stedelijk Suermondtmuseum Neder-
landsch—Limburgsche kunstenaars ons te aanschauwen
bieden, stellig in hooge mate te overtuigen.

Het oordeel der Akensche pers, hoewel — wat trou-
wens even natuurlijk als verfrisschend is — in onder-
deden eenigszins uiteenloopend, bewijst wél, dat deze
indruk, in dit geval sterk en algemeen is: Wc hebben
hier te doen met hoogstaande zeer eigendommelijke
kunst, die overal in de verzamelde werken tot ons
spreekt.

De volop verdiende belangstelling voor deze tentoon-
stelling blijkt zeer groot te zijn, de uitwisseling der per-soon ijke indrukken der bezoekers is levendig, men
or^VE.T8" Uiiing' zoowel van verrassing alsook vanoprechte bewondering.
uiUng^ma^ t"u^wisselin« van kunstopvatting enUrWïï! 7enoemdaat «*** "*" VaSt ~ ■***■

dat deze stemmfn balnet nuchf^ tT**"*kritische beschouwing niet" aX^ Tand "hield" ZZ- serieus - zelfs toenam, is een verschijnsels welwaard is, naar voren gebracht te wordenIn twee grooto en een kleinere, daar 'tusschen gele-gen, zaal is eene collectie van schilderiien kleurtee-kemngen en beeldwerken (grootere en kleinere plas-tiek") bijeen gebracht, die bijzonder frisch aandoetveel verscheidenheid toont, stoer werken en durven eno ook menigmaal vermag te ontroeren
(zoo

e
n. hcrfL hel verheffend gevoel, weer met recht

sche Sch ,hSt verdere verleden) van eene „Limburg-
deze verbi t0 m°gen spreken' en wel eene, die binnen
laat aan !raende omgrenzing tenvolle speelruimte toe-

On\viu-»wre eigendommelijkheid.
groepeerin^hB komt men bij dc beschouwing tot
berken te,

;' komt ook de opstelling der kunst-
ken — ook

et' Het zou veel te ver voeren, alle wer-
volledio- maar wat trouwens dan toch on-
veroorfooM Wijven — te bespreken; daarom zij het

Daar "
eenige '«drukken althans weer te geven.

HenVi j?A}n Cl'C "roote' mystisch aandoende, werken van
gezicht r'

aS D° ''drie naakten" werken op het eerste

toch v
6e*n drooml3ecld, door een waas overdekt en

en m
CCn ovcnvcldigende kracht, welke men meer

. leer voelt, wanneer men dit beeld langer aan-
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BRIEF UIT GENèVE GEMENGDE BERICHTEN
MILLIOENEN ARBEIDERS

LIJDEN HONGER SCHOOL VOOR EEUWELINGEN.



„Laat de belastingvluchtelingen
meebetalen!”

Vooruitgang in China ondanks alles! — Volgens het
pas verschenen „Annuarium" zijn er nu in China
(Mandsjoekwo inbegrepen) bijna 3 miliioen katholie-
ken. In China alleen tellen we nu 90.000 geloovigen
meer dan verleden jaar, ondanks allerlei rampen, over-
stroomingen en invallen van communisten. De uiter-
lijke politieke verwikkelingen van China staan de mis-
V. V. V. noetinchem.

Een Ideaal vacantie-oord De Achterhoek. Uitgave
sionarissen niet in den weg, want de missionarissen
houden zich afzijdig. Maar de economische wereldcri-
sis nijpt geweldig: in vele missies is de armoede in
groote ellende veranderd. De priesters, inlandsche en
vreemde gedragen zich heldhaftig.

De uitslagen en cijfers zijn. in 't algemeen beschouwd
bijzonder troostend in de missiegebieden aan den chi-
neeschen clerus toevertrouwd. De seminaries blijven
evengoed bevolkt.

Vooral vermeldenswaardig is de katholieke actie in
bijna alle gewesten: de burgerlijke overheid is er goed
voor gestemd, omdat daardoor zedelijke en sociale
vooruitgang ontstaat, zonder eenige louter politieke in-
menging.

Missionarissen in Mandsjoekwo gedecoreerd. — Op
den verjaardag van de kroning van den keizer van
Mandsjoekwo hebben 2 missionarissen een decoratie
ontvangen: Een verheugend teeken, dat de regeering
den invloed der missionarissen op prijs stelt. De over-
reiking van 't eereteeken geschiedde op plechtige wijze
yoor een menigte van 2.000 personen. (Tong Tijdschr.)

De Chineesche radio over de katholieke actie. — 18
April 1.1. sprak de leider der chineesche katholieke ac-
tie Dr. P. Vu Pin voor de chineesche radio over het
wezen en het doel van de katholieke actie. Het is wel
de eerste maal dat vanuit het station Xgao, het radio-
station der regeering en een der beteekenisvolste sta-
tions van het Oosten een zuiver katholiek thema
werd behandeld. De rede van Dr. P. Vu Pin
duurde twintig minuten. Hij teekende in korte
trekken het ontstaan der beweging in China en
de aanknoopingspunten met de „Nieuw Leven" be-
weging en andere, die voor een gezonde opbouw van
China werken. Hij kon zich hierbij op de verklaring
van het nationale congres der chineesche katholieke
actie van September 1.1. beroepen.

(Missiecorrespondent)

CHINA.

den voorzitter nader toegelicht. Deze dienst zorgt voor
de vernieling van het vleesch der afgekeurde dieren. De
meeste gemeenten in het Zuiden zijn er reeds bij aan-
gesloten. Het uitgebreide contract tusschen gemeente
en N. C. B. werd den raad bekend gemaakt.

Op een vraag van wethouder Monsieur antwoordde
de voorzitter dat de gemeente niet lid is vande Vereeni-
ging van Nederl. gemeenten. Toetreding tot deze ver-
eeniging achtte hij inmiddels wel wenschelijk. Dhr.
Schreinemacher vroeg inlichtingen, omtrent organisatie
en werkwijze der N. O B. en besprak tevens de in de
overeenkomst genoemde tarieven. Tenslotte werd met
algemeene stemmen besloten tot den destructor toe te
treden.

5 Afschrijving electrische posten. — Dit laatste agen-
dapunt werd door den raad in gesloten zitting behan-
deld.

J. Isbouts Someren f 3434; P. J. Hollanders So-
meren f 4094; Daniëls Lierop f 4325, W. Damen So;
meren f 4392; J. Wijnen Someren f 4469; J. H. CoM
Someren f 4692. Gunning volgens bestek.

Uitbreidingsplan. — Ket maken van een uitbrei-
dingsplan voor deze gemeente werd opgedragen aan
den technischen dienst van het streekplan Noord-
brabrant. Dit uitbreidingsplan zal ongetwijfeld voor
deze gemeente in een dringende behoefte voorzien.

Priesterfeest. — Voor het eerst na ruim twintif
jaren had onze parochie het geluk, feest te mogen
vieren bij een Eerste Plechtige H. Mis van een pa*
gewijden jongen Priester, den Weleer»v. Heer M. v'

Asten. Op de „Boomen" waar het ouderlijk huis staat
van den neomist, hadden buurlui gezorgd voor een
schitterende, smaakvolle versiering, evenals in het
Dorp in de buurt van de kerk.

Des morgens werd de jeugdige priester met zijn
familie aan het huis afgehaald door de fanfare SU
Wilibrordus en de rijvereeniging St. Jan. die ondanks
den stroomenden regen den stoet op waardige wijze
tot de kerk geleiden. Hier droeg de neomist om tien
uur zijn eerste plechtige H. Mis op.Budel.

Men schrijft ons:
In dit blad van Woensdag 17 Juni j.1., komt onder

bovenstaand hoofd een stukje voor van een „deskun-
dige op het gebied der belastingwetgeving."

Deze persoon schrijft onder meer letterlijk als
volgt: „Een belasting op het inkomen van in het
buitenland wonende personen die in Nederland hun-
ne bronnen van inkomsten hebbebn, ware dan ook ge-
wenscht."

Mag ik inzender hierbij erop wijzen, dat zijn wen-
schen voor het grootste gedeelte reeds vervuld zijn
met ingang van 1 Januadi van dit jaar.

Met het belasting-tractaat van 20 Februari 1933 tus
schen Nederland en België te Genève besloten, dat
1 Januari 1936 is ingegaan, is deze geheele materie
volkomen geregeld.

Alle bronnen van inkomsten, welke geheel of ge-
deeltelijk in Nederland verworven worden, blijven in
Nederland belastbaar, zoowel voor wat betreft de
grondbelasting, de inkomstenbelasting, de gemeente-
fondsbelasting, de vermogensbelasting, de dividendbe-
lasting en de tantième belasting. Zelfs nog meer: kin-
deraftrek zal in die gevallen niet toegestaan worden.
Verder kan ik meedcelen, dat een persoon, welke
in België woont en zijn kind of kinderen in Neder-
land middelbaar onderwijs wil laten genieten, per
kind per jaar, ongeacht zijn inkomen, 412 gulden be-
taalt, dus het maximum bedrag, waarbij ook geen
kinderaftrek plats heeft.

Personeele belasting is natuurlijk uitgezonderd,
want wat zou inzender zeggen, indien hij auto-be-
lasting moest betalen, terwijl hij geen auto zou be-
zitten; dit is ongerijmd en niet uitvoerbaar. Inkom-
sten van niet op naam staande effecten zijn vrij; dit
is om bepaalde redenen moeilijk anders te regelen.

Belooning van grensartiberskhij- - hijijgzd -gscijh
Belooningen van grensarbeiders zijn apart geregeld

in art. 9 van genoemd tractaat. Wijl deze categorie
personen in het betoog van den geachten inzender
buiten schot blijft, daar hij spreekt van „Velen, die
geld hebben", behoef ik hierover niet nader uit te wij-

den. In het licht van bovenstaande regelen beschouwd,
is de inhoud van het artikel van inzbender er totaal
naast.

Jozefbeeld dat thans de plaats inneemt van het vroe-
gere afgodsbeeld van Maryamen.

De laatste jaren hadden de missionarissen in het
Namakaldistrict 1200 bekeeringen. De partij van Gandhi
ziet die bekeeringen zeer ongaarne en tracht den Ap.
Vicaris in zijn werk tegen te gaan.

In een tamoelsch tijdschrift verscheen een heftig
artikel tegen den bisschop. Tezelfder tijd kreeg hij het
bevel het afgodsbeeld op zijn plaats terug te brengen,
met de bewering, dat deze pagode niet alleen aan de
tegenwoordige inwoners van het dorp toebehoort maar
ook aan de toekomstige en aan alle 300 miliioen Hin-
does van Indië. De bisschop zal zich echter niet zoo
gemakkelijk laten bewegen om de bewoners van Kuna-
ramangalan het afgodsbeeld weer terug te geven voor
het Sint. Jozefbeeld. (Arm. d. 1. P.)

Een heidensch weldoener. — Een chineesche million-
nair M. Aw. Boon Haw, nog niet gedoopt, is uiterst
vrijgevig voor scholen, hospitalen en gestichten, bij
voorkeur katholieke! De Zusters der armen van Sin-
gapore worden grootendeels door hem ondersteund

(Tong. Tijdschrift.)

Opzienbarende bekeeringen uit Boeddhistische krin-
gen in Indo-China. — De nieuw-Boeddhistische bewe-
ging schijnt niet die resultaten te behalen, die men
ervan verwachtte. Z. H. Exc. Mgr. Tong, de eerste Indo-
Chineesche bisschop en Apostolisch Vicaris van Pat-
dien sprak onlangs nog over deze beweging, die noch
den geest van het Boeddhisme draagt noch de massa
der Indiërs bevredigen kan. De ware godszoekers onder
de boeddhisten zijn hiermee ook niet tevreden en
meerderen zoeken in de richting van den christelijken
godsdienst.

Zoo kondigden 15 Februari 1.1. de klokken van de
kathedraal van Hué de geloovigen de opname van een
bonze met heel zijn familie in de katholieke kerk aan.

De nieuw-bekeerde bediende tot nog toe een gewich-
tige dienst aan een bekende pagode. Hij stond regel-
matig middernacht op. Gebed en overweging duurden
tot zes uur in den morgen. Midden in een streng
heidensche omgeving was reeds een der zonen van den
bonze katholiek geworden om met een christenmeisje
te kunnen huwen. Nu werkten gebed en voorbeeld van
de schoondochter zoo op den vader in, dat hij ondanks
zijn 72 jaar zich bij den katholieken godsdienst aan-
sloot. Alle beden en voorstellen van vrienden en fa-
milieleden konden hem niet van zijn voornemen af
brengen. Heel zijn familie, zijn kinderen, neven en
nichten, liet zich onderrichten en doopen.

Verder voltrok zich een indrukwekkende bekeering
in dezelfde kerk op 29 April. Een nicht van den beruch-
ten Minh-Mang, den kerkvervolger van 1830 heeft den
weg naar de waarheid gevonden. De prinses werd onder
groote deelname van de geloovigen gedoopt.

(Ag. Fid.)

Balans van de weck. — Uit de opgemaakte smokkel-
statistiek over één week tijds is gebleken dat alleen aan
de grens alhier door de ambtenaren werden in beslag
genomen 15 fietsen, bijna 1000 kg. suiker, 500 kg. mar-
garine, benevens 800 kg. rogge. Tegen enkele personen
kon proces-verbaal worden opgemaakt.

Hoe een rgwieldief tegen de lamp liep. — Dinsdag-
nacht verzochten twee vreemde personen om onderdak
bij mej. wed. Damen alhier. Genoemde juffrouw ont-
fermde zich over de bezoekers en verschafte hun logies
in het hooi. Even later kwamen de zonen van mej. D.
thuis van de Hamontsche kermis en zagen dat 't rijwiel
dat de gasten bij zich hadden, toebehoorde aan hun
vriend S„ die met hen ter kermis was geweest en
aldaar zijn fiets was kwijt geraakt.

De politie werd verwittigd, welke de slapers te vroeg-
tijdig wekte. Hoewel zij aanvankelijk ontkenden iets
van de fiets te weten, bleek alras dat de politie zoo-
veel bewijsmateriaal had, dat de een, een persoon uit
Den Haag, zoo goed als een bekentenis aflegde. De
ander, een bceienkoning uit Tilburg, werd vrijgelaten,
terwijl de Hagenaar op transport werd gesteld naar
Roermond. Deze droeg o.m. nog verscheidene rijwiel-
Inerken bij zich, zoodat de politie gegronde redenen
heeft te onderstellen een rijwieldief te hebben geknipt.

Echt.

Zitting van den Politierechter, Woensdag 17 Juni.
M J„ 31 jaar, arbeider te Weert, thans gedetineerd,

verdacht van verboden terugkeer in het grensgebied
te Weert; eisch en vonnis 1.4 dagen gev.str.

F. J. H. B„ 22 jaar, monteur te Roermond, in verze
tegen een vonnis van den politie-rechter. waarbij hi.
wegens in hulpbehoevenden toestand achterlaten va

zijn vrouw en kinderen werd veroordeeld tot 1 maanj
gev.str. eisch en vonnis bekrachtiging -verstekvonru

met behoud der opgelegde straf.
H A. A„ 49 jaar, sigarenmaker te Tegelen, verdacrM

van beleediging van H. H. Hovens, te Tegelen, op
23 April j.l. eisch en vonnis f 2 boete of 1 d. h.

M. A. J., 27 jaar, hvr. van L. te Budel. verdacht van
beleediging van buurvrouw M. Gommers, op 30 April j.l
eisch en vonnis f 10 boete of 5 d. h.

P H. H„ 41 jaar. M. H. H„ 35 jaar. en P. J. H. G.
34 jaar. landbouwers te Velden verdacht van mishan-
deling van Ho Fing Chln te Blerick, op 3 Mei j.l. eisen
en vonnis voor no. 2 vrijspraak en vcor 1 en 2 eisen-
f 40 boet, vonnis f 20 of 20 dagen hechtenis. }

H G. P. V., 27 jaar, koopman, te Boxmeer, verdacht
van diefstal van dennenhout uit de bosschen der Erven
Ledeboer te Bakel, omstreeks 20 April j.1., zaak ver-
wezen naar de meervoudige kamer.

G. L. H., 50 jaar, koopman te Echt. verdacht van
beleediging van hvr. Cuypers aldaar op 11 September Jl.
eisch en vonnis f 3 boete of 2 d. h.

M. C. B. V„ 40 jaar, te Maasbree. verdacht van be-
dreiging van een dienstdoend Rijksveldwachter op
16 April j.l. zaak uitgesteld tot 1 Juli a.s.

A. C. H. J„ 29 jaar, dienstbode te St. Odiliënberg.
verdacht van mishandeling van Helena Timmermans
aldaar op 10 Mei j.1., eisch f 5, vonnis f 2 boete ot
2 dagen hechtenis. I

A. G. M. P. G„ hvr. S., 28 jaar te Echt, verdacht
van mishandeling van E. Ronken alsmede stuktrekken
van deze haar jumper, gepleegd te Echt op 19 Febr. jl.
eisch f 10. vonnis f 5 boete of 5 d. h.

A. M. P. G„ 28 jaar, hvr. S.. te Echt. verdacht van
beleediging van E. Ronken aldaar op 19 Febr. jl., eisch
en vonnis f 5 of 5 d. h.

E. R„ 28 jaar, hvr. W. te Echt, verdacht van beleedi-
ging van Anna Gradussen te Echt, op 19 Febr. jl., zaak
uitgesteld wegens niet verschijnen van een getuige.

E. H. R., 28 jaar. hvr. W. W. te Echt. verdacht van
mishandeling van Anna Gradussen op 19 Febr. j.1.»
zaak uitgesteld tot nader getuigenverhoor.

RECHTBANK ROERMOND

'Naar Roermond. — Woensdagnamiddag trok de pro-
cessie van hier onder leiding van den Zeereerw. Heer
pastoor ter bedevaart naar O. L. Vrouw in 't Zand te
Roermond. Met een zestal trambussen werden de
pelgrims vervoerd, terwijl ook nog velen de reis per
fiets meemaakten.

Bij aankomst in het genadeoord werden door het
jongenskoortjevan Hunsel onderdirectie van dhr.Lam-

berigts eenige Maria-liederen gezongen. Vervolgens
wer een plechtig lof opgedragen, dat ook weer gezon-
gen werd door dit koor, waarna door een Zeereerw.
pater een indrukwekkende feestpredicaüe gehouden
werd. Hierna werd in processie getrokken na»ar het
kruiswegpark om den kruisweg te bidden.

Nadat de pelgrims den inwendigen mensch een wei-
nig versterkt en eenigen tijd gerust hadden, werd de
terugreis aanvaard, doch niet alvorens een laatste
groet gebracht te hebben aan ons aller Moeder.

Hunsel.

Op 7 Juli a.s. hopen de echtelieden Johannes Huber-
tus Janssen en Johanna Hubertma Vcrstraeten, wo-
endo op het gehucht Gebroek-Echt, den dag te her-
denken waarop zij voor zestig jaren in het huwelijks-
bootje stapten.

Vader Janssen werd geboren te Roostere op 23 Mei
1853, terwijl zijn trouwe ega het levenslicht aanschouw-
de te Echt op 26 Juni 1852. Hoewel het dc wensch is
van het diamanten paar om dezen dag zonder uiter-
lijke feestviering te laten voorbij gaan, bewijfelen we
het of zulks zal gechiede, temeer daar een diamanten
huwelijksfeest wel tot de groote zeldzaamheden mag
worden gerekend en zeer zeker voor onze plaats, waar
een derglijk feest sinds mensch heugenis niet is voorge-
vallen.

De bewoners van Gebroek zullen daarom dien dag
de nog zeer krasse oudjes wel flink in de blommetjes"
zetten en zorgdragen voor een passende huldiging bij
dit zoo zeldzame diamanten feest.

Spüilusdrinkers. — Door rijksveldwachter Janssen
werden alhier in de bosschen nabij Stokershorst e«n
tweetal zwervers aangehouden, die zien onledig hiel-
den met spiritusdrinken. Het tweetal bleek afkomstig

te zijn uit Maastricht en Eindhoven. Zij werden naar
het cachot te Nederweert overgebracht en Woens-
dagmorgen op transport gesteld naar Roermond. En-
kele flesschen spiritus werden mede in beslag geno-
men.

Nederweert

RAADSVERGADERING.
Dhr. F. Monsieur tot Wethouder benoemd.

HET WEER

Dood van een der eerste zustermissionarissen van
Japan. — In het diocees Osaka overleed op 84-jarigen
leeftijd de Eerw. Moeder Bernardine, de vroegere Over-
ste van de Zusters van het Kindje Jezus in Frankrijk.
Zij was de laatste overlevende* van de 4 zusters die in
1877 als eersten op het verzoek van Mgr. Petitjean naar
Japan kwamen. Als directrice van het Weeshuis en van
de verschillende meisjesscholen, in de cholera en ty-
phus-epidemieën, bij allerlei rampen als overstrooming,
brand en aardbeving heeft de toewijding van deze re-
ligieuse de sympathie van de bevolking gewonnen.

Herhaalde malen werd Zuster Bernardine door de
autoriteiten uitgenoodigd deel te nemen aan de feeste-
lijkheden, georganiseerd ter eere van die inwoners der
stad, die zich het meest verdienstelijk gemaakt hadden.
In Juni 1929 behoorde zij tot de weinige uitverkorenen,
die den Japanschen keizer bij zijn bezoek aan Osaka
hun opwachting mochten maken.

Bij de begrafenis van de bescheiden kloosterlinge
bleek de kathedraal te klein. Behalve bijna alle missio-
narissen van het diocees waren zeer vele wereldlijke
autoriteiten aanwezig en een groot aantal oud-leer-
lingen van de overledene. De absoute werd verricht
door den bisschop van Osaka, Mgr. Castanier.

JAPAN.

(L.M.C.)
Vereenigingszaal. — Het bouwen van een nieuwe

moderne vereenigingszaal nog vóór het a.s. winter-
seizoen schijnt steeds vaster vormen aan te nemen,
dank zij de samenwerking, welke de Ospelsche Ver-
eerigingen voor dit doel toonen. De bouwplannen
zijn aan dhr. H. Tindemans, bouwkundige te Neder-
weert ter nadere uitwerking opgedragen.

Someren.

Barometer 770.
Thermometer 20 n "C.
Verwachting: —. Lichte wind uit Noord- en Oost,

Prachtig weer. Plaatselijke onweerskansen.
Nieuwe Maan 19 Juni.
Eerste Kwartier 26 Juni.

Veilig verkeer.

Een oordeel van een heidensch blad over het Katho-
licisme. — Voor korten tijd gaf 'n veelgelezen heidensch
tijdschrift een vergelijkend overzicht van de godsdien-
sten in Japan. Daarin stond over het Katholicisme
het volgende te lezen: „Het is de kleinste onder de gods-
diensten van het land, nog nauwelijks opgemerkt en
bekend. Maar in den zegen die 't aan heel ons volk ge-
bracht heeft, daarin overtreft het verreweg de wel-
dadige werkingen van het Boeddhisme en Confusia-
nisme. Dit moet gezegd worden om aan die kleine
schare onze dank te betuigen, die bij het offervolle
werk voor geen moeilijkheid terugschrikt en nooit de
hoop op de overwinning van haar leer opgeeft, die on-
getwijfeld zwaar is, maar zedelijk hoog. staat.

(D. Fr. Miss.)

INDIE.
Sint Jozef of Maryamen? — Sinds 31 December 1934

toen de paria's van Kunaramangalan gedoopt waren,
lazen de missionarissen, wanneer zij hen bezochten,
de H. Mis in een hoek van de pagode of in een nabij-
zijnde hut. De meest voor de hand liggende oplossing
voor een nieuwe kerk was ongetwijfeld de pagode in
een kerk te veranderen, wat de nieuw-christenen ook
al meerdere keeren voorgesteld hebben. Mgr. Prumier,
de Apostolisch Vicaris schonk bij zijn bezoek een Sint

STAND DER MAAS

Zon
on onder Lichten op:
3.39 8.23 21.53

Belasting. — De Minister van Financiën heeft be-
paald, dat de aanslagen in de personeele belasting
voor het belastingjaar 1936 in de gemeente Someren
zullen worden opgelegd met een voorloopig aantal
opcenten, ten getale van 200.

Onderscheiden. — Bij besluit van de Belgische
Kroon hebben drie leden van de Nederlandsche
Provincie der Paters van den H. Geest een onder-
scheiding ontvangen. — De Zeer Eerw. Pater J. v. <1.
Heijden uit SOMEREN werd benoemd tot Ridder in
de Orde van den Leeuw. Dc Eerw. Broeder Mono van
Leeuwen en Dioscore Steurs ontvingen de gouden
medaille van verdienste. Allen zijn reeds verschei-
dene jaren in Belgisch Congo werkzaam, waar zij
zich bijzonder verdienstelijk maakten.

Aanbcsleding-. — Bij de gehouden aanbesteding
voor het bouwen van een woonhuis met café voor
den heer P. J. H. v. d. Moosdijk te Someren werd
ingeschreven als volgt:

Maastricht—Borgharen, 19 Juni.
40.70 M. + N.A.P.
76 c.M. VAL.

De Raad van Echt kwam Donderdagavond in voltal-
lige zitting bijeen onder voorzitterschap van burge-
meester A. Meuwissen.

DeD diverse agenda-punten werden in een vlug tem-
po afgehandeld.

1 Installatie nieuw raadslid J. H. Boumans. — Het
nieuwbenoemde raadslid legde de gebruikelijke eed af
en werd met een kort woord door den voorzitter geïn-
stalleerd.

2 Benoeming Wethouder. — Dhr. Mohren wenchte
voor deze functie niest in aanmerking te komen. Bij
de daarna gehouden stemming verkreeg dhr. F. Mon-
sieur 12 stemmen en de dhr. Hensgens 1 stem, zoodat
eerstgenoemde gekozen was als wethouder. De voor-
zitter feleciteerde dhr. Monsieur met zij e benoeming
en sprak de hoop uit dat hij zijn beste krachten zou ge-
ven in het belang der gemeente. De nieuwbenoemde
wethouder dankte den voorzitter voor zijn felecitatie en
de raadsleden voor het in hem gestelde vertrouwen. In
deze benarde tijden is de functie van wethouder zon-
der twijfel moeilijk.'doch hij zal naar best vermogen
de gemeentebelangen behartigen.

3 Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur. — Door het
Burgerlijk Armbestuur was voor deze functie de vol-
gende voordracht opgemaakt. 1 A. Graus. ambtenaar
Burgerl. Stand, 2 Jac. Aben. Peijerstraat. Bij de ge-
houden stemming verkreeg dhr. A. Graus 7 stemmen en
dhr. J. Aben 6 stemmen, zoodat dhr. Graus als zooda-
nig was benoemd. 4. Toetreding der gemeente tot de
destructordicnst te Son (Nor.). Deze kwestie werd door

Abonné's op de dagblad-uitgave van de Limburger Koerier zijn gratis verzekerd tegen ongevallen op voorwaarden, welke wij op aanvraag gratis verkrijgbaar stellen. Verzekerde uitkeeringen voor de gevallen in de bedoelde voorwaarden omschreven!

’ 5.000—, ’ 3.000.—, ’ 2.500—, ’ 2.000.—, ’ 1.000.—, ’ 500.—, ’ 400.—, ’ 200.—, ’ 100.—, ’ 60.—, ’ 50.—, ’ 40.—, f 30 , ’ 25.—, ’ 20—, ’ 15.—, ’ 10.— of ’ 5.—. — Sedert 1 MAART 1927 uitgekeerd f 310.655— in 731 gevallen.

FEUILLETON Onwillekeurig liep hij door den winkel naar de voordeur,
opende die en liep in de armen van een man, die juist den
winkel wilde betreden.

HOOFDSTUK IV.

De platina manchetknoop.

HET RAADSEL VAN
DEN DIAMANT

door
J. S. FLETCHER.

„Ja, ik heb hem gevonden. Zoo even."
„En wat deed u hier? Wie bent u?"
Laurison meende achterdocht te zien in de oogen van den

man en een blos van verontwaardiging overtoog zijn gelaat.
„Mijn naam is Andrew Laurison. Ik woon hier blak bij. Dc

kwam voor zaken hierheen. Maar wie bent u?"
„Ik? Oh, ik ben detective Ayscough van de Yard en hier

in de buurt goed bekend, hoor! Ik kwam ook voor zaken
hierheen. Maar wat voerde u hier uit?"

Even scheen Laurison te aarzelen, maar dan stak hij den
ander zijn hand toe en opende die langzaam, den man de
twee ringen toonend.

„Ik wilde hierop wat geld leenen."
„Zijn die ringen uw eigendom?" vroeg Ayscough.
„Ja, natuurlijk!"
Ayscough's oogen vlogen van de twee ringen naar de tafel

aan zijn linkerhand en Laurison's oogen volgden dat voor-
beeld. Onmiddellijk ontdekte hij twee dingen. Op die tafel
stond een klein met fluweel bekleed bakje, waarin een groot
aantal ringen lagen, die in sommige opzichten heel veel
overeenkomst vertoonden met de twee ringen die hij in de
hand hield. Oude ringen waren het niet. En naast het bakje
lag een dik boek, gebonden in donker leer, dat op het plat
en op denrug met goud gesierd was. Een paar zware gouden
sloten, aan eiken hoek één, hielden het boek stevig geslo-
ten. Laurison kreeg den indruk, dat het boek daar door den
een of ander achteloos was neergeworpen.

Maar Ayscough scheen heel weinig of in het geheel geen
belang te stellen in het bock. Hij staarde maar voortdurend
naar dat bakje met ringen.

„Hm!" gromde hij even later. „Eigenaardig, dat u twee
ringen hebt, die heel veel overeenkomst vertoonen met de
ringen uit dat bakje."

„Wat bedoelt u daarmee?" riep Laurison verontwaardigd
uit. „Als u soms denkt dat ik "

„Ik denk nog niets. Maar u moet hier blijven totdat ik
meer weet. Kom even mee naar de deur. Wij rn,oeten hulp
zien te krijgen."

(Wordt vervolgd.)

Het was een man van middelbaren leeftijd, vrij gezet en
blozend van uiterlijk, wiens burgerkleeding niet kon ver-
heelen dat hij op de een of andere manier in verband stond
met de politie De man had een aantal papieren in de hand,
die hij juist had willen raadplegen toen de voordeur door
Laurison geopend werd.

„Hallo, jongeling!" riep hij verwonderd uit. „Wat een
haast! Wat is er aan de hand?"

Laurison, die bijna geen woord kon uitbrengen van opwin-
ding, wees met bevende had naar de zitkamer achter den
winkel en stamelde: „Daar ligt een oude man met een
grijzen baard hij is dood. Kan het niet Multenius zijn?"

De man scheen te schrikken, stak zijn hoofd naar binnen
om in de kamer te kijken en ging een stap naar voren. Dan
bedacht hij zich schijnbaar en verzocht Laurison hem te
willen voorgaan. Toen hij zelf binnen was, deed hij de deur
achter zich op slot.

Zonder een woord te zeggen knielde hij bij het lijk neer
en legde zijn hand op het hart van den doode.

„Hm! Ja, d00d.... Al eenigen tijd Maar waar is
het meisje? Heb je hier niemand gezien?"

„Geen sterveling. Vanaf het oogenblik dat ik hier binnen-
kwam is het hier doodstil geweest."

De man richtte zich op en liep naar een binnendeur, die
toegang gaf tot een trap.

„Hela!" riep hij. „Miss Wildrose, bent u daar?"
Dit was de eerste maal dat Laurison de achternaam van

het meisje hoorde en zelfs onder die omstandigheden viel
het hem op, dat die naam wondergoed bij haar paste.

„Zij zal uit zijn," ging de man even later voort. „U heeft
hem dus gevonden?"

„Zoo mag ik het hooren, maar wees zoo verstandig om
niets zonder geld te doen, als u nog iets beleenen kunt. U
ziet dat ik erg practisch ben. Maar dat moet een mensch
tegenwoordig wel zijn. Mag ik u iets vrgen?"

„Ga gerust uw gang."
„Hoeveel geld heeft u op het oogenblik nog?"
„Een shilling en een paar stuiver."
„En als die cheque niet gauw komt?"
„Dan zal ik nog maar eens naar Preadstreet komen. Ik

heb nog het een en ander dat ik kan beleenen."
Het meisje knikte en sloeg een smal zijpad in.
„Dan is het in orde. U moet niet denken, dat het zuiver

nieuwsgierigheid van mij is, maar ik vind het vreeselijk als
menschen als u zonder geld zitten, terwijl het niet noodig
is. Maar laten we nu maar over iets anders praten. Vertel u
me eens iets van uw werk"

Laurison bracht de rest van dien middag in gezelschap
van Zillah in de Kensington Gardens door en hij kon niet
anders zeggen dan dat het hem buitengewoon bevallen was.
Hij, die altijd heelemaal alleen zijn Zondagen had moeten
doorbrengen, vond dat de tijd veel te vlug ging en met een
eigenaardig gevoel van blijde opwinding keerde hij eindelijk
naar zijn kamer terug.

En Zillah?.... Zillah vroeg zich af, hoe het kwam, dat zij

nu al half verliefd was op dien knappen, openhartigen jon-
gen met zijn roode haar en blauwe oogen.

De Maandagmorgen bracht Laurison geen van de twee
verwachte brieven, 'maar zijn woorden waren niet ijdel ge-
weest toen hij het meisje verteld had, nog het een en ander
te* bezitten dat hij zou kunnen beleenen. Behalve de twee-
honderd pond had zijn moeder hem nog twee oude kostbare
ringen nagelaten, die hij al dien tijd in een hoekje van zijn
koffers had bewaard. En tegen het einde v*n dien middag

haalde hij de beide ringen te voorschijn met de bedoeling
daarop bij Daniël Multenius zooveel geld te leenen, dat het
hem de eerste twee maanden aan niets zou behoeven te ont-
breken. Hij wilde wachten totdat de avond ging vallen en
naar de Bank van Leening gaan tegen denzelfden tijd als
de vorige keer, in de hoop Zillah daar weer aan te treffen.

En het was reeds half zes toen Laurison voor de tweede
maal zijn schreden richtte naar die Bank van Leening. Hij
was een paar minuten voor het venster van de étalage blij-
ven staan en had getracht te zien wie in de zaak was, Zillah
of haar grootvader. Maar hij had niemand gezien. De winkel
was geheel verlaten. En evenmin kwam iemand hem helpen
toen hij een van de boxvormige hokjes was binnen gegaan.

In de geheel zaak heerschte een eigenaardige, beklem-
mende stilte, die alleen werd verbroken door het tikken van
een groote klok. Na enkele oogenblikken klopte Laurison
eens op de toonbank, doch zonder resultaat. Niemand kwam
te voorschijn en de klok bleef tikken

Laurison boog zich door het loket naar voren en trachtte
in de kleine zitkamer te kijken, die achter den winkel lag
en waarvan de deur openstond. Het volgende oogenblik.
zonder ook maar een moment te denken aan de mogelijke
gevolgen, sprong over de toonbank heen en liep door den
winkel naar de kleine zitkamer. Daar, op den grond, zijn
hoofd op het haardkleedje, lag een oude grijze man roer-
loos uitgestrekt. Daniël Multenius 'ongetwijfeld. De man lag
heel erg stil en toen Laurison zijn hand gelegd had op het
hooge voorhoofd wist hij, dat de man dood was.

Hij sprong 0p.... begreep dat hij hulp moest halen.

WERELDMISSIE

Tanden die blinken
en bekoren.

Ook Uw tanden kunnen zoo worden,
wanneer U de juiste wijze kent om

tandfilm te verwijderen.
Door het borstelen met gewone tandmiddelenkunt
U nooit de blinkende, witte tanden krijgen, die ge
bij anderen bewondert. Dit kunt U alleen bereiken
wanneer U Uw tanden borstelt met een tandpasta,
die op afdoende wijze tandfilm verwijdert. Tand-
film is dat kleverige laagje, dat zich op de tanden
vormt en hun natuurlijke schoonheid bederft. Het
houdt de bacteriën en zuren, die tandbederf ver-
oorzaken, in voortdurend contact met de tanden,
U moet deze tandfilm verwijderen.
Pepsodent Tandpasta bevat een reinigende en
polijstende stof, die onovertroffen is voor het ver-
wijderen van tandfilm. Toch bevat het geen schu-
rende bestanddeelen, die het tandglazuur aantasten.Indien Uprüs stelt opwitte, blinkende tanden, moetge de tandfilm op een veilige en afdoende wijzeverwijderen - dus met Pepsodent Tandpasta.

gratis Sg" Pêpiöaent
Firma B. Mcindcrsma. Westcrbacnstraat 154-160. Den Haag.
Gelieve mij een gratis tubePepsodent. voldoende voor 10 dagen,
te zenden. Postrcgel van 3 et. ingesloten.
Naam '
Adres .Slechts 1 tube per huisgezin. 1 o T H

(Van onzen Missie-correspondent)
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Kursaai van Ostende.

Groote badplaatsen.

OSTENDE Vianden.
KUUR- EN RUSTPLAATS

Luik.

Knocke-Zoute gaat vooral trotsch op
zijn Casino-Kurzaal, welks prachtige pro-
gramma's en schitterende attracties de
badplaats in de meest mondaine kringen
een groot prestige hebben verschaft.

LIMBURGER KOERIER. MAASTRICHT

Blankenberghe geniet een buitenge-
wone reputatie, niet zoozeer wijl zij zich
zooals haar zustersteden steeds meer
uitbreidt en verfraait, doch wijl zij zulk
een sfeer van opgewektheid en sympa-
thie weet te scheppen, dat men zich
door haar bekoorlijkheid wel moet laten
winnen.

De glorie van Blankenberghe zijn zeer
zeker de van ouds bekende hotels, die bij
matige prijzen toch steeds voor eerste
klas-bediening zorgen.

De Casino-kursaal van Blankenberghe.

der Prins-Bisschoppen, haar versterkte
kerken van Saint-Denis en Saint Bar-
thélemy, de gotische kerken Snt. Jacques,
Saint Paul en Sainte Croix, getuigen
van het talent der bouwmeesters en
kunstenaars; de antieke steegjes heb-
ben hun middelccuwsche charme be-
houden. De breede moderne avenues ge-
ven aan Luik het aanzien van een mo-
derne stad. De structuur der huizen, in
het oneindige gevarieerd, weerspiegelt
den geest 'van onafhankelijkheid, de
spreekwoordelijke levensvreugde der be-
woners.

Het is een genot te slenteren over de
zonbclichte kaden, te wandelen in de
heerlijke parken en vooral de stad te be-
wonderen bij dag qf bij avond van den
top der heuvelen, die de stad behe" -
schen.

Sedert onheuglijke tijden is Luik een
beroemd centrum van wetenschap, dat
bezocht wordt door de intellectueele elite
der wereld. Haar universiteit en bijzon-
dere scholen geven onderwijs in alle tak-
ken van wetenschap. Haar conservato-
rium is beroemd en vormt kunstenaars
van wereldnaam. Luik is vooral een
centrum van toeristenverkeer zonder
weerga in België: „Het is de poort der
Ardennen", het wonderschoone land be-
zongen door de dichters, bewierookt door
groote schrijvers, streek van legenden
en droomen, schitterend land van idyl-
lische bekoring dat in een feëriek decor
omvat donkere wouden en valleien van
een afwisselend woest, lichtend en liefe-
lijk aspect.

Doordat het een familie-badplaats bij
uitstek is, is Elankenberghe het geliefde
strand van de jeugd en de vroolijkheid
en opgewektheid, die er heersenen, zoo-
wel bij regen als zonneschijn, verleenen
aan deze plaats een bijzondere sfeer.

Dc dijk van Blankenberghe, met zijn
hotels, café's, restaurants en terrassen
is een van de schoonste en van de merk-
waardigste die er bestaan. Hij is een-
voudigweg legendarisch.

Sinds 1927 is Blankenberghe houder
van het Europeesche baden-record.

Sedert drie jaar heeft het aan de be-
staande attracties de geheel herbouwde
pier toegevoegd, welks succes overwel-
digend is gebleken.

In 1935 had de opening plaats van het
nieuwe thans geheel voltooide casino,
een belangrijk kunstwerk, dat zich ver-
heft in het midden van den dijk.

Het tegenwoordige Casino, waarvoor
bijna twintig miliioen zijn besteed, vormt
oen enorme attractie, waarvan de ge-
heele stad rijkelijk voordeel heeft geno-
ten. Het is eenvoudig uniek in Europa.
Behalve zijn twee . somptueuse hallen
heeft het twee luxueuse dancings, een
feestzaal, een waar meesterwerk van ele-
gantie, een terras, vanwaar men het
geheele Vlaamsche achterland over-
schouwt en een aantal salons voor privé-
clubs.

J. WOUTERS.

In verloop van enkele jaren heeft dc
steeds toenemende stroom van toeristen
het aanzien gegeven aan nieuwe centra
en de reeds bestaande uitgebreid.

De ontwikkeling van het Belgische
strandleven is bijna wonderbaarlijk te
noemen.

Al beel spoedig ontstonden nieuwe
kleinere badplaatsen, die alle een speci-
fiek karakter aannamen.

Deze z.g. „petites plages" moesten zich
langzamerhand aanpassen aan de
eischen van het moderne toerisme en
aan de aspiraties van een zeer bijzon-
dere clientèle.

Zoo is Coxyde met zijn woeste, steile
doch niettemin pittoreske duinen, hoe-
wel het aanvankelijk over slechts en-
kele hotels en pensions beschikte, thans
een zeer gezochte badplaats geworden.
Met zijn verlengstuk St. Idesbald telt
het nu niet minder dan vijf en zeventig
hotels en pensions en ongeveer zes hon-
derd villa's, waarbij dit jaar nog onge-
veer honderd nieuwe woningen en an-
dere gebouwen zijn gekomen.

Coxyde is op het oogenblik dus een
zeer modern toeristencentrum. Het bezit
alle comfort en alle openbare diensten
van de groote steden. Verschillende ver-
fraaiingen zijn reeds aangebracht of zul-
len althans weldra voltooid zijn, zoo bijv
dc verbetering van den dijk, van de ver-
bindingswegen, straten en paden.

Ondanks zijn uitbreiding heeft Coxyde
evenwel tot op heden ten dage zijn
vroeger cachet behouden.

Westcnde is de elegante, mondaine en
zeer sportieve badplaats van dit Zuide-
lijk deel van het Noordzeestrand. De
laatste jaren heeit het zich zeer snel
ontwikkeld en het beantwoordt uitste-
kend aan de eischen van een voorname
en zeer cosmopolitische clientèle. Zijn
sportgelegenheden, zooals de strand-
spelen, tennisbanen, zijn nieuwe zwem-

UITSTAPJES IN DE
ARDENNEN

bad Lac aux Dames, zijn turn thumb
golfs, zijn machie's golfs en zijn prach-
tige groote golfbaan behooren tot de be-
roemdste en beste die in Europa' zijn te
vinden.

Tusschen Ostende en Blankenberghe
volgen verschillende kleinere plaatsjes
elkander op zooals Breedene, le Coq en
tenslotte Wenduyne, dat zich den laat-
sten tijd bijzonder sterk heeft ontwik-
keld.

Dit plaatsje, dat steeds zeer gezocht is
door de gegoede,families, is pas kort
geleden uitgebreid met twee nieuwe wij-
ken, waar alleen woningen van het z.g.
bungalow-type mogen worden gebouwd.
Deze nieuwe wijken zijn reeds voorzien
van alle gemakken, die men in de groote
steden vindt.

Drie Belgische badplaatsen hebben
zich een wereldnaam verworven. De oud-
ste van de drie is Ostende, dat men de
hoofdstad van het Belgische Noordzee-
strand zou kunnen noemen.

Wieg van het Luxemburgsche tou-
risme. *

Alexis Heek van Diekirch was de apos-
tel van het tourisme en de Luxemburg-
sche hotelindustrie. Hij was het die van
Diekirch een eldorado maakte, dat en-
kele jaren geleden slechts weinig af-
wisseling aan den bezoeker bood. De
vermaardheid van deze stad is thans er-
kend; zij dankt die voornamelijk aan
haar ideale ligging en de gezondheid van
haar klimaat. Het is het centrum van
landschapsschoon bij uitstek.

Geleund tegen de laatste uitloopers der
Ardennen, wordt zij voortreffelijk be-
schermd tegen den Noordenwind. Het
aantal en de kwaliteit der hotels, de
overvloedige tafel, de innemende bevol-
king bieden aan den vreemdeling alle
gemakken van een vacantie-verblijf met
cosmopolitisch karakter en de nabijheid
der voorname bezienswaardigheden heeft
Diekirch reeds lang gemaakt tot een
geliefkoosd reisdoel.

De oorsprong van Diekirch ligt in een
ver verleden. Het is een der oudste
plaatsen van het schoone land van
Luxemburg.

Men vindt nog in de wouden, die de
omringende heuvels bedekken, talrijke
overblijfselen Van de beschaving der
eerste menschen, die zich aan den zoom
van de Süre kwamen vestigen en waar-
van de geschiedenis zich verliest in de
donkerte der tijden.

Een der merkwaardigste overblijfselen
uit een ver verleden is het altaar van
den duivel („Diewelselter") het oudste
werk van menschenhanden.

Van Diekirch loopen schitterende we-
gen naar Reisdorf en Echternach, Ettel-
brüek, Vianden, de vallei van de Our,
Larpchette en het Müllerthal.

Deze bevoorrechte ligging heeft Die-
kirch voorbestemd te zijn het centrum
van het tourisme en hotelbedrijf in het
Groothertogdom.

De Ardennen zijn in ieder jaargetijde
mooi, maar het is vooral in het zomer-
seizoen dat zij hun grootste bekoorlijk-
heid ten toon spreiden door het contrast
tusschen de woestheid van den bodem
en de frischheid van haar groene kleed
met zijn duizend fijne nuances.

Nimmer hebben de feeën der Arden-
nen een dusdanig groot aantal natuur-
liefhebbers getrokken als thans.

Na de talrijke schoolbezoeken uit Ne-
derland, Engeland en elders, komen de
karavanen per radiotrein, de groote groe-
pen in autocars om de schilderachtige
en bekoorlijke valleien van Maas en
Lesse te bezoeken. Enkele dagen gele-
den was er een aangename verrassing
door het bezoek van Zijne Hoogheid
Ra ja Bhawanrao Pant Pratinidhi
d'Aundh met zijn gevolg, ons voor den
geest halend de rijkdommen en de
pracht van het verre Indië.

Weldra zullen het de deelnemers zijn
aan de week der vreemde gasten, geor-
ganiseerd door het Ministerie voor het
Verkeer, die de Ardennen zullen bezoe-
ken.

Men heeft herhaaldelijk meer dan 3000
entrees per dag in de Grotten van Han
kunnen vaststellen.

Evenals alle andere badplaatsen heeft
ook Ostende in den loop der jarengroote
veranderingen ondergaan en is ook deze
stad in allerlei opzicht verfraaid en ge-
moderniseerd.

Het spreekt vanzelf, dat Ostende een
buitengewone aantrekkelijkheid en aller-
lei ontspanningsmogelijkheden bezit.

Sedert twee jaar ongeveer heeft het
drie zeer gewaardeerde kwaliteiten in
zich vereenigd, waardoor het zich een
bijna unieke positie heeft verworven :
Ostende is namelijk tegelijk een moderne
stad, een badplaats en een „station ther-
male".

Zijn beroemde Kurzaal met haar schit-
terende programma's is ongetwijfeld een
van de groote factoren geweest van
Ostende's bloei.
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Een VOLLEDIGE PENSIONDAG kost volgens de KLASSE HOTEL :
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20 Juni : EDMOND TOLKOWSKY, Baryton.
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Het mooiste en meest moderne van het vasteland
Groote symphonische concerten met medewerking: van internationale virtuosen.

Opera-voorstellingen — Mondaine feesten — Dancing.
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Groot-
Hertogdom

LiixemhurG
Pittoresk landschap.

Gevarieerd
natuurschoon

Bekend om zijn
voortreffelijke wegen.

Gerenommeerd om zijn
gastvrijheid.

Gericfelijke Spoorver-
bindingen.

Middelpunt van
voortreffelijk toerisme
Gezocht verblijf voor
VACANTIES, WEEK-

ENDS, ONTSPANNING.
De onderstaande hotels

zijn in alphabetische
volgorde genoemd.

Luxemburg
De gezellige stad, cen-

trum van Toerisme
Talrijke attracties en

actualiteiten
HOTEL

CENTRAL-MOLITOR
Pension - Restaurant

GRAND HOTEL
CLESSE

le Kangs-Rcstaurant

GRAIND HOTEL
CONTINENTAL

HOTEL RESTAU-
RANT CRAVAT

KONS HOTEL
Restaurant — Brasserie

Concerten

Vianden
Schooi gelegen. In het hartvan een heuvelachtig en

woest landseii
HOTELDE LA GARE

HOTEL KLOPP

Echternach
Het wereldbekende Centrum,
Uitgangspunt voor schitte-rende uitstapjes

GRAND HOTEL
BEL-AIR

GRAND HOTEL
BELLEVLE

GRAND HOTEL
WENGLER

aan den oever van dc Mocscl
RESTAURANT

GRAND HOTEL
DE L'ETOILE DOK

Biekirch
Gerenommeerd, bekoorlijk
Centrum voor de meest

gevarieerde uitstapjes.

HOTEL
DES ARDENNES

HOTEL
DE L'EUROPE

HOTEL DU MIDI
Alle inlichtingen gratis te
bekomen bij :

Lil DES VILLES
ET CENTRES
niSIiES
LMBIIG

COXYDE WENOÜYHEZEE PMP] LUIK
Hel vriendelijke famillestraad CENTRE DE TOURISME MOOISTE CENTRUM&AJle openbare diensten ET DE VILLéGIATURE. VS TOURISMEa.s in de siootc steden. La Forteresse : Panorama
REDELIJKE PRIJZEN' incomparable POORT NAAR

IHPCPAI n GERENOMMEERDE HOTELê Les vieux monuments DE ARDENNEN
■ lUL3DMLU HOTELS U,1 Belle Meuse"*Canotage, Prachtige omgeving en uit-

Hoogste P„ „
■«"

„ ■ PAUWELS (Gd.) Midden Dijk pron^enadef plttoresqucs stapjes -Beroemde hotels-o-stc en mooiste duinen 150 Kamers. - Alle comfort L
Les Fetcs Sportives - en restaurants.van cic kust. Matige prijzen. ' les concerts Prachtige monumentenSchitterend strand ,»,-, BELLE VU E (Gd.) Dijk Les spécialités: Truites du Mooie wandelingenn„'cl Strand en 100 Kamers. - le rans Hoyoux. Vin et fromage w«uitu.nngcn.

Promenade. Nieuwe Directie : VIENNE. de Huy Schitterende vergezichten.
Lucht- en Ructlmron CASINO. Centrum Dijk. Mod Bureau Officiel dc

IUI, comfort. Pension v. a. 40 frs. Bcnseigncnients: Gratis alle inlichtingen :
Villa's aninri^-nt»,, FAMILLES (Gd.). Centf. Dijk nacc de la Collegiale j _
en uitstekend T^ïl? Pension v- a- 35 to- - Lift (Tél- 829K* BurCau Tocnsme

noieis. LITTORAL. Pension v.a. 30 frs. Envoi gratuit du „GUIDE ST. LAMBERTPLAATS 4

"'"«"»»- -»s^»?rIJB ggoBTOsssT?oSf.i - «i« -

KNOCKE-ZOUTE-ALBERT-PLAGE

Vianden is bijzonder bekoorlijk gele-
gen aan beide oevers van de Our, te
midden van een grandiose natuur, in
het Noordoosten van het Groothertog-
dom.

Het is een plekje der aarde vol bekoor-
lijkheid en met boeiende panorama's.
Zijn bevoorrechte ligging, beschermd te-
gen Noord- en Westenwind, biedt aan de
bezoekers en touristen gelegenheid toteen rust- en luchtkuur. De aantrekke-
lijkheden zijn talrijx: rivierbaden, ten-
nis, roeien, hertenjacht, forellenvangst,
enz. Het geweldige middeleeuwsche kas-
teel is een waar juweel van middel-
eeuwsche bouwkunst, dat zijn weerga
niet heeft in de landen aan deze zijde
van den Rijn.

Door het huwelijk van dc Gravin
Adhélaïde de Vianden met den Graaf
Othon van Nassau-Dillenburg in 1351
ontstond de dynastie Nassau-Orange-
Vianden, waarvan rechtstreeks de ko-
ninklijke Hollandsche familie afstamt.Middeleeuwsche bouwwerken, vesting-
ruïnen, kerken en heerlijkheden
museum van regionale kunst, het huisvan Victor Hugo. waar de groote dichtermccraere malen heelt gewoond en waartal van zyn groote werken zijn ontstaan.

Een karakteristiek punt in de grot
van Han, Abime van Bellevaux.

Heel de prachtige omgeving die dit
unieke wereldwonder omringt, wordt
thans doorkruist door de nieuwe Diesel-
treinen, laatste snufje van modern com-
fort en techniek. Vanuit Rochefort drin-
gen zij in het hart der Ardennen tot aan
de Hautc-Lesse, Daverdisse en nog ver-
der. Niet zelden ontwaart men door de
groote ramen van deze rollende salons
:cn troep herten or weinige passen van
den spoorw;eg.

Wat, naar men zich wellicht herin-
nert, nog niet zooveel jaren geleden een
klein visschersdorpje was met slechts
enkele hotels, heeft zich plotseling uit-
gebreid tot een wonderbare stad.

Knocke-Zoutc-Albert-Plage heeft op
dit oogenblik van alle Belgische bad-
plaatsen dc grootste stranden. Men
vindt er niet minder dan drie honderd
vijftig hotels en pensions en twee dui-
zend villa's.

De ultra-mondaine en elegante plaats,
welker faam nog steeds grooter wordt, is
ontstaan in een waarlijk uniek kader,
waarin men tegelijk de zee, het open
veld en de bosschen bijeen vindt.

De sportbeoefening heeft er een bui-
tengewone vlucht genomen. leder sei-
zoen worden er internationale matches
gespeeld.

Knocke-Zoute beschikt over drie golf-
banen met achttien holes, honderdtien
tennisbanen, twee turn thumb golfs, een
vliegveld, een terrein voor zweefvliegtui-
gen, een hyppodroom, een meer om te
visschen en voor kano-varen.

Over eenige weken zal bovendien een
nieuw zwembassin worden geopend als-
mede de nieuwe ultra-moderne bad-
inrichtingen onderaan den grooten dijk.

Ondanks zijn befaamde uitgestrekt-
heid en de talrijke nieuwe gebouwen, die
er ieder jaar verrijzen, kan Knocke-
Zoute in Juli en Augustus alle bezoekers

(niet herbergen.

Uitstapjes in de vallei van de Our.
naar de middeleeuwsche burchten, Fal-
kenstein. Stolzenburg en Dasburg. die
alle in de nabijheid liggen en naar den
mooien Süiex,

Tal van prachtige wandelingen: Mont-
St.-Nicolas (geweldig jht), het
miraculeuse beeld van O. L. Vrouw
(„Bildchen") en andere.

Luik, de hoofdstad van Wallonië, stad
met 170.000 inwoners, is de kern van een
agglomeratie van 400.000 zielen. Zij ligt
bekoorlijk ingesloten aan de samen-
vloeiing van Maas, Ourthe en Vesdre in
een kring van groene heuvels.

Vele malen door brand verwoest, ge-
bombardeerd, en met den grond gelijk
gemaakt in den loop der eeuwen. De
stad Luik, een vooruitgeschoven post
van de Latijnsche beschaving, is steeds
het eerste slachtoffer geweest van het
conflict der rassen. Niettemin heeft zij
indrukwekkende herinneringen bewaard
aan haar glorierijk vaneden'- hat saleu
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DE NOORDZEE

Kleine en groote badplaatsen.
BLANKENBERGHE

Ontwikkeling van de kleine
badplaatsen.

IN HET MOOIE LAND
LUXEMBURG

Diekirch.
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STAPELVERKOOP /ffr\ 1
VAN UITSLUITEND vJößr I

NEDERLANDSCHE ARTIKELEN! I
Lees onze Stapelverkoop-Courant, met 'n greep
uit onze 1001 stapelartikelen van Neder-
landsch fabrikaat, tegen SPOTPRIJZEN

VECHT MEDE TEGEN DE WERKLOOSHEID IN EIGEN LAND

VAN LAER NIESSEN ■ ROERMOND
mmmmmmTmmVmmmKSmmmmm^mimammKSSamimmmmmmmmmmmmmm^

N.V. ZUIDWESTER
VERZEKERINGSBANK

IN LIQUIDATIE.
Jaarlijkschc Algemeene

Vergadering van Aandeel-
houders op Maandag 2»1
Juni a.s. te 12'2 uur nam.
ten kantore der Vennoot-
schap, Amstel Ö44, Amster-
dam, alwaar de punten
van behandeling ter inza-
ge liggen. 9152

Aambeienzalf
Br. Benedictus
In kringen waar men tot oor-
dcelen bevoegd is, beschouwt
men deze zalf als net eenige
afdoendemiddel. Verkrijgt», bij
Apoth. en Drog. a f. 1.-p. pot

AYWAILLE a/d AMEL
(Tusschen Luik en Spa)

HOTEL DU COMMERCE
Uitstek, diners aan 15 en
22 Fr. Fam. pens. W. en k.
stroom, wat. Matige prij-
zen. Vraagt prospectus.

8413

ADVERTEERT in de
LIMBURGER.

KOERIER
HOOFDORGAAN
Tan de provincie.

QROOTSTG OPLAOS
VAN AT.T.B! IN LIMBURG

VERSCHIJNENDE
NIEUWSBLADEN. 008.
IN DE MIJNSTREEK

«ia Jol E?’

ROODE-STER
I ij£ggio2s

KOSTELOOS.
Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te

Maastricht, ddo. 18 Juni 1936, is het faillissement
van PAUL MOMMERS, bierbottelaar, wonende te
Maastricht, aan de St. Antoniusstraat no. 68,
opgeheven wegens gebrek aan baten.

MAASTRICHT, 18 Juni 1936
v. Heylerhofflaan no. 9.

De curator :
9248 . Mr. A. VAN LIEBERGEN.

VERLENGING SURSEANCE
VAN BETALING.

Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te
Maastricht, van 12 Juni 1936, is de aan het
ALGEMEEN MOEDERHUIS der EERW. ZUSTERS
CARMELITESSEN VAN HET GODDELIJK HART
(D. C. J.), gevestigd te Sittard, verleende surséan-
ce van betaling verlengd voor den tijd van 1 jaar.

De Officier der Rechtbank voornoemd:
9249 IDES.

HET RADIO-PROGRAM]
VRIJDAG. 19 JUNI. 9.30 Vervolg concert. BRUSSEL, 322 M.

(Na pl.m. 6 uur njn.) 10.00 De Utrechtsche Universl- 6.50 en 7.20 Gramofoonpl
HILVERSUM, 1875 M. teit- 8.25 Omroeporkest en Gramo
Aigemeen Programma, 10.30 Gramofoonpl. , foonplaten.

venorgd door de 1045 Avondwijding. 10.30—11.20 Dansmuziek.
NCRV. HOO Jazzmuziek (Gr.pl.) BRUSSEL 484 M

6.00 Gramofoonpl. 11.30-12.00 Gramofoonpl 6 , 10 en 635 Gramofoonpl.
6.30 Voor tumliefhebbcrs. DROITWICH, 1500 M. 6.50 Piano-recital
7.00 Berichten. 620 Berichten 7.35 Gramofoonpl'.
-46 Tte*""* caUsene- 6.50 Koorconcert 82° Symphonieconcert en

815 rSïr'SSv^t j; -^o CamS, Trio. DEUXSCHLANDSENDER,
en solisten. 820 °a

f
fe Colcttc orkest «« ... ■ M\" »""

".00 Causerie „Historisch Den _ **__ ' 8.30 Radio-tooneel.
H „ 9.00 Causerie over dialecten. 9-30 Beetnovenconcert

0M „o„. „„„„„. (Metgr.pl.) 10.40 Nieuws uit Amerika.
Hm S. Np 9-25 10.50 Fluit en cembalo.1030-T*Oraino^npl. ,?,«! ?«*"»" 11.30-12.20 Dansmuziek.

HILVERSUM 304 M. *£" "" «"-1*-
B "^"** M"

tM ,.. " i,"-
iu>mt. 605 Kwintetconcert.«00 VARA. 8.00 VPRO. 10 40 Oratoniinirvmrert *,= „ c ,-.

„„ ,r.r>* :.'. urat°numconcert. 6.35—7.50 Gevarieerde concer--11.00 VARA. 11.50—12.20 Dansmuziek. +.„6.15 E. Walis' orkr.
7.00 De Muggenplaag aan het TARLIS, 1648 M. (Omroep in de Nederlandsche,

IJsselmeer. 905 Operettemuziek. Fransche en Duitsche taal).
720 Gramofoonpl. 11.05—1.05 Orkestconcert. 825 Kwintetconcert.
7.50 Berichten A.N.P. SOS-Ber. KEULEN, 456 M. 9-25 Oude muziek d>or het
7.50 Gramofoonpl. 6.20 Omroeporkest. omroeporkest m. m. v.
8.00 Benchten. 7.20 Zang en voordracht. GtrJave Simon, zang.
8.05 De waarheid der religie. 8.30 Voor soldaten. 10.40 Kamermuiek door het
8.30 Zang en piano. 10.50 Concert. Luxemburgsen Kwartet
9.00 Groote menschen thuis. 11.20—12.20 Orkestconcert. H-20 Jazzmuziek.

ZATERDAG 20 JUNI. 10.05—10.30 U belt.... KEULEN. 456 M.
HILVERSUM 1875 M. wiJ draaien. 6.50 Orkestconcert.

10.30—10.;: Nieuwsberichten. 12-20 Populair concert.
on« oTTT,,"- *! -11*" 10.35-11.; KRO.-Boys o. 1. v. 2.35 Gramofoonpl.
8.00-8.15 Wij beginnen den p,et Lustenhouwer. 4.20 Gevar. programma.... .af.";: 11.15—11.30 Bezinning in 6.35 Dansmuziek.

schoonheid. 8.30 Gevar. programma.
10.00-1030 Muziekuitzending v. UJO_ 12i00 0 de vleugelen van 10.50 Vroolijk programma.

1030-11.30 Gram.muziek. Vier den nacht BRUSSEL. 322 M.
fragmenten uit de Sym- HILVERSUM, 301- M. 12.20 Gramofoonpl.
phonische Cyclus „Ma VARA-uitzending. 1350 Omroeporkest

Vlast" (Mijn Vaderland), 800 Gramofoonnl
1,3° Salonork;est"

van F, Smetana. XMorgTn^Sg VPRO. X S^SSf11.30-12.00 Godsdienstig half- 10.i5 Tooneel, voordracht en l_\ ¥?nTPe^n*" PaSto°r H' Oramofoonpl. 2 S k̂e6,P"qlUn 12.00-1.45 Orvitropia. 450 Gramofoonpl.12.00-12.15 Politieberichten. 2.00 Filmpraatje. 520 Gramofoonpl.
12.15—12.30 Gram.muziek. 2.15 Dansmuziek. ,5 20 Salonorkest
12.30—1.00 KRO.-Orkest o. 1. v. 3.00 Lezing over de crisis. ,50 Gramofoonpl

Marinus van 't Woud. 3.20 Causerie over Mexicaan- Kamermuziek.1.00—1.10 Gram.muziek. sche liederen met gramo- 920 Gramofoonpl.
* 1.10-1.30 KRO.-Orkest o. 1. v. foonplaten. 930 omroeporkest.

Marinus van 't Woud. 420 De Flierefluiters en zang. 10.30 Dansmuziek.
1.30—1.40 Gram.muziek. 450 Esperanto-uitzending. 11.30—12.20 Gramofoonpl.
1.40-3.00 KRO.Orkest o. 1. v. 510 wielewaai. BRUSSEL 484 MMarino, van 't Woud. 540 UleTaire causerie. BRUSSEL. 484 M.
3.00—2.30 Halfuurtje voor de g^ orgelspel 1220 Gramofoonpl.

rijpere jeugd door A. 630 Gramofoonpl. 1250 Salonorkest.
Schelfhout-v. d. Meulen. 740 Causerie over het Zomer- 13° Omroeporkest.

2.30—3.00 Gram.muziek. fees » 1.50 Gramofoonpl.
3.00-4.00 Kinderuurtje ver- 300 Hem' so.s.-Ber.. nieuws- z2° Gramofoonpl.

aorgd door Sophie Nuwen- el Np varia. 420 idem-
huis vd. Rijst. " 810 <JjOS Romanticos- en -ang 5.20 Dansmuziek .

4.00-4.30 R. K. Kinderkoor uit 845 Fragmenten M act eon- 635 Gramofoonpl.
Schiedam o. 1. v. Paula v. coms >>Art.s-Festival" 650 Salonorkest.
Alphen. 930 sportreportage. 820 Gramofoonpl.

4.30—5.00 Gram.muziek. 10.00 Berichten A.N.P. B^° Rantotoanee!.
5.00—5.30 KRO-Melodisten 0.1. 10.05 Orkestconcert. 910 Operette-uitzending.

v. Piet Lustenhouwer. 11.00 Gramofoonpl. "2° pl .
5.30—5.45 Gram.muziek. 11.10 Accordeonconcert. 1135 1220 Salonorkest.
5.45—6.20 KRO-Melodisten 0.1. 11.30—12.00 Gramofoonpl. DEUTSCHLANDSENDER,

v. Piet Lustenhouwer. DROITWICa 1500 M. 1571 M"
5.30—5.45 Gram.muziek. 8.30 Dansmuziek.
5.45-6.20 KRO-Melodisten o. 1. 1120 BBC-Northern-orkest en 10 50 Trioconcert.

v Piet Lustenhouwer. piano. 11.20—1.15 Dansmuziek en po-
-6.20-6.45 Journalistiek week- 1235 Gramofoonpl. pulair concert.

overzicht door Paul de *■» g^*o***0*** Grand LUXEMBURG. 1304 M.
Waart' 2.20 Gramofoonpl. 735 Zangrecital (gram.pl.)

6.45-7.00 Gram.muziek. 3„„ iAviation Service" plêch- 8-35-9.50 Gevarieerde concer-
-7.00-7.15 Politieberichten. tigheid de Cantorbury ten-
-7.15—7.35 ..De KRO-Luchtlijn" Kathedraal 11-50 Protestantsch godsdienstig

door P. R. O. Peller. im Gramofoonpl halfuurtje.
7.35—8.00 Actueele Aetherflit- 420 zigeunermuziefe 1220 Gevarieerd concert.

een. 4.50 octetconcert en'zang. 1250 Operette- en filmmuziek.
8.00—8.10 Nieuwsberichten en 535 Dansmuziek. 120 Concert door net omroep-

KRO.-Mededeeiingen. 7og pjano-recital orkest.
8.10-8.30 ..Uchtbakens". 10- 720 BBC^)rkest

'
en sopraan. 2-25 Operaliederen.

;tenoverpeinzing door g2q Geraldo's Gaucho Tango- 410 Zangrecital door Renc
H. de Greeve Pr. met mv- orkest Tonbeau.

ulijsting. g5O variété-progr 44° Acordconconcert door
8.30-9.00 KRO-Orkest o. 1. V. lo ;40 BBC-Theater-orkcst en Markus Braun.

Mailing van 't Woud. sopraan 6.35—7.50 Gevarieerde concer-
-9.00-9.05 „De a.s. Radio-Missie n 00—12.20 Dansmuziek. ten-

dag ". door Pater J. Dito (Omroep in de Fransche,
OP. PARIJS. 1648 M. Nederlandsche en Duit-

-9o U belt.... 7.20 en 8.20 Gramofoonpl. sche taal).
wij draaien. 11.20 Orkestconcert. 9.20 Orkestconcert.

9 30—9 45 ..Uit de wereld van 2.50 Gramofoonpl. 9.30 Concert door het omroep-
de film", door A. v. Dom- 4.20 Populair concert. orkest
burg 5-50 Gramofoonpl. 10.40 Weeüend-potpourri door

9.48—10.05 KRO.-Boys o. Lv. 8.35 Opera-uitzending. het omroeporkest.
P.et L-usteiihouwer. 11.C5—12.35 Cliapeher-orkest. 11.20 Dansmuziek.
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S^j^L^^^^^ Zomer. JJ *$p****io °2& " 50c j
1 .. "..«.«oKabia. I «*Kc kwaliteit voor lakens, _. Ac zomerstof, 70 centim. — _''$" 5
j'Ï 10' 25 180 cM. br., p. Meter 50 breed, per Meter..... 25$
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„_ „ . ,„" v""-/' uM„j D«i«.h--. Badpakken zuiver. Badpakken . zuiver; wol. "' fpassen, allermeuwste 2 „c Keeren PolOShlrtS, wol, voor meisjes en -Ac voor dames en %.<4 .^ ï. lichte zomerdess.ns 29 en (antas,e

_
ftc kinderen ..75c 50 heeren, mod.ruggen 100 *«rissche clubstrepen.... 1QC tt* 75c... 5U _ ïï_ _$ fe

—- voor kinderen". 75c 50c Badmutsen,] ,| ft(: Badschoenen, eiW?*
Sport- en Schakel- ' ' - prima pasvorm..,.„« Iv alle maten '.^.'Zö.r
riemen, echt leder mmc Overhemden, popeline en I. ■ . ,1 asuéde en elastiek 25c Iv solide bercal, aller- -;/*<g

» ■ nieuwste dessins en mm,mc
Boorden, semi soft, modern kleuren i , lüü 24 Uzergaren -fAc Keperband yl__f
puntmodei, solide kwa- "■' —-■ : schoolveters JU 14 Meter ■■...:..:r..:-.-. T U
liteit in luxe doos, A pr Linnen 'm.M?r - »- j — i -.jS
'3 stuks 25 Racecaps ......._ 25 SOUSbras gevoerd,

-^
Knoopen, paarlmoer,.^ .

■ J paar ....„....*«# 10 dozijn - I V -t. >" I

.- ' ■-»■"■■ - - -->.r
Inmaakketel Pr<ff*t%c Koffiefilter -'alumi- >_ c Kinderschoentjes, prima Kampeerdekens
gegalvan. met inzet IUU mum zeer practisch .25 leder - (hakkebandjes), m>mc grijï, 125 X 180 een- *aci

Bijbeh, Thermometer 25° Bïjbehoorende Filter- maat 18-24, per paar 73 timeter ..„..r dU.jji, > |
o-l l \/ e , L «ne blaadjes 100 stuks mm, : ' **—■■—*B,jbeh. Veeren 6 stuks TQ in doosje 10° Tennisschoenen, ' Bustehouders en Jarre-
Staaf HuishOUdZeePi ' ' | w,t 'innen, prima rubberzooi, telgordelS, diverse soorten
onze bekende kwaliteit, Ac Lepelrek, mtm. c bandmodel voor dames mmc elastiek, zijde, katoen,—»,,
bestaande uit 7 stuks JU met 5 lepels compleet 25 alle maten «9U enz., per stuk 75c 50c 25 ..

Vliegenkappen mmc Emaille Bazarbak Ananas Limonade " diverse m.mc
2 stuks IV uit één stuk in diversie

_
ne zeer lijn van smaak, a£c smaken, per flesch 25

■ kleuren ... 5U per blik „ 25 «"Limonaderietjes -4» Perziken, Abricozer
doorschijnend, 50 stuks mfkc AardbeiteSt CjV P-OOde Zalm, prima mmc Peren, op zware ,- mmc
in doosje IU in leuke uitvoering OU kwaliteit, per blik 25 siroop, p. 3 blikken lUU

■——-»—— ii ——t»—■■» ■
Verbandgordel, Verbanddoos met Vruchtencaramels Picnicrollen *-v
prima elastiek lO' inn- en jodiumlleschje-, g__.e verschillende smaken, mmc v°°r de reis —, IU

'. , per stuk 25 1'/2 ons ,IU
M»>rfiierha>id 71 ü '— Gemengde Biscuits,Maanaveroana, Sloepen, pr. grasl.n- —-e HopjesstOkjeS iets M.c een extra mooie sor- «Bc7 stuks in doos IV nen, grootemaat, perst, mm» nieuws, 2 ons 25 teering, per pond 25

HEMA BEZOCHT, KOOPJES GEKOCHT}
Ligstoel, beukenhout met Zeilboot, 3 master Fantasiehemdjes of Heerensport- — .. carmleuning en traaie looper- 36 centim. bij 32 een- — —e' Directoires k.zijden -—c kousen per paar 25kleuren, zeer «■_%_%«; timeter «3 met applique 5U " '■speciale aanbieding IW . r Bijpass-Onderjurk _-, Dameshemden -_,/

Botaniseertrommel met met bretelschouders... 75 Interlock, ronde hals... 25Bloemengieter handbe- Holl. decor, frissche j ■ .
spoten met decor en mmc kleuren 22 centimeter mmr. Heeren Sportbroekje en Shirt . Interlock, __,
afneemb. tuit, 2L. inh. 5U lang 25 per garnituur 75

i j '

Kraagjes t%jcc Linnen kinder- en —Cc Luiers gebleekt, Bediakens prima graslinn.
groot sortiment 50c 25 meJSJeShOedensOt 25 solide kwaliteit, groote — »-> c 150 X 225 centim., mmmc
-_—-TT T7, „ „ maat, 2 stuks 25 per stuk IUUBlousesdw. modellen _— Strandhoeden, -— .
in alle maten 100c75c 5U groote sorteering TU OntbijtlakenS . wit Badhanddoeken - zware~ : ' ' ACe mcl gekleurde ruit mme kwaliteit met jacquard j»«.Shawls extra lang, in moderne dessins 50c 25 112X140 centimeter 50 rand 55X105 centim. 25

Boodschappen- Zomer-Damestasschen Doublé Ringen met Manchetknoop-
tasschen - diverse mg^. moderne uitvoering 2 jaar garantie, groot c garnituur lO'inssche kleuren IIT 100 c _ 5Q= sortiment 50c 25 *
Boodschappen- Metalen Horlogeban- Oorbellen,

. tasschen m. trekslui- KAc Reiskoffers __
den pr. verchroomd, jj—c in diverse

ting, extra groot 75c 5U blauw en bruin.,.looc 5U met garantie 75c 50c 25 uitvoeringen _IV
mmmmÊ^^mmmmmmm^^^^^^mi^^^Ê^^mmmwmi^mmmmmmmmmmmmmmmmmm ■*>^Baan»»»»"*^i»-^^-<«^»HMoa^i^iH«HiMiHiai
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Bloempotten met „Ac Fruitschalen --c
Tosletzeep3stukken M - Badmatten diverse

schotel, Gouda-plateel. IU modern Gouda-plateel. 50 in cellophaan verpakt IU |raa ie dessins 50_ . . _ Badzeep - prima geparlu-Bonbonstel met 6__ Cactuspotjes j,_c meerd> per 2 iiMen Massageborstel
bakjes, fraaie uitvoering 3U baccalith 4 stuks 25 j, 270 gram 25 met kam. compleet 10'

Fotoalbums —- Notitieboekjes, <i —c
___ '

_——_
n linnen omslag ....... 5U losbladig ringsysteem... IU JK ___\ _?&.
Jongensboeken, j^-r Schetsboeken met 4Ac B_J l:h.:->. \ :'.: '''"."'"■:]
diverse titels 25 voorbeelden IU
Closetpapier __ Rolfilms,Bopnamen -_ ;, '■'y. Jm_mm I
8 rollen 25 6x9, 26" kleurgevoelig 25 ■▼I M^'M
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UIT VORIGE EDITIES

PARIJS 18 Juni (A.N.P.) De „Matin" meldt uit
Genève, dat de politie op grond van het verbod van
het schaduwen van personen, ten behoeve van een
vreemde mogendheid, te Zuerich den Deen Nordman
heeft gearresteerd. Hij zou den Zwitser Planque die
te Lausanne in hechtenis is genomen, er van beschul-
digd hebben, een Oekraien, vijand van Sovjet-Rusland
te schaduwen. Deze Oekraien zou een aanslag tegen
Litwinof voorbereiden.

BERN 18 Juni (A.N.P.) Het Zwitsersche telegraaf-
agentschap deelt mede, dat de justitie, na vernomen
te hebben, dat te Genève een inlichtingendienst ten
behoeve van een vreemden staat was opgericht, een
onderzoek heeft ingesteld.

Hieruit is gebleken, dat gedurende drie maanden
eenige personen te Genève een vreemdeling, die vaak
naar deze stad kwam (blijkbaar den boyengenoemden
Oekraien — red. A.N.P.) hebben geschaduwd. Op last
van den rechter van instructie heeft de politie den
Zwitser Planque gearresteerd, die Dinsdag naar Ge-
nève is overgebracht en bekend heeft, voor zijn
diensten een bedrag van 600 francs te hebben ont-
vangen. Uit zijn bekentenis bleek verder, dat twee
personen medeplichtig zijn waarna de Deen Nord-
man is gearresteerd, omdat hij tezamen met Plan-
que te Genève iemand zou hebben geschaduwd, die
bekend is door zijn anti-Russische activiteit.De staking in België

Congregatie voor de katholieke
actie ?De regeering gelooft dat het ergste

geleden is. — Handhaving der
orde te Luik. ROME, — Naar de „Stampa" meldt, worden

op het Vaticaan voorbereidingen getroffen,
om over te gaan tot het stichten van een af-
zonderlijke congregatie voor de katholieke
actie. De nieuwe pauselijke Congregatie zal
onder leiding van een Kardinaal komen te
staan, die den titel van prefect zal voeren.

Door middel van de Congregatie, wil Z. H.,
de Paus aan de katholieke actie in dc gehee-
le wereld een gemeenschappelijk centrum ge-
ven, waardoor die actie zich krachtiger en in
nauwer onderling verband zal kunnen ont-
plooien.

Mariene Dietrich vrij ernstig gewond

BRUSSEL. — Zooals reeds elders gemeld, heeft
minister-president Van Zeeland Woensdagmiddag
langdurige besprekingen gevoerd met vertegenwoor-
digers van de organisaties der werkgevers en werk-
nemers.

Daarbij heeft men, behalve over de drie reeds ge-
noemde punten, ook in beginsel overeenstemming be-
reikt over het invoeren van de 40-urige arbeidsweek
Beide partijen waren het er over eens, dat alles in
het werk moest worden gesteld, om geleidelijk de
40-urige arbeidsweek in te voeren voor die takken van
nijverheid, welke een gevaarlijk en afmattend ka-
rakter dragen.

Zoowel de vertegenwoordigers van de werkgevers als
öie der arbeiders hadden geen bindende bevoegdhe-
den doch zij hebben zich verplicht de punten waar-
over men het eens was geworden, ter goedkeuring bij
hun organisaties aan te bevelen.

Paritaire commissies,- waarin dus werkgevers en
werknemers in gelijk aantal vertegenwoordigd zijn zul
len de voor een algemeen aceoord aanvaarde bepa-
lingen nader voor de verschillende bedrijfstakken

moeten uitwerken, en ze aan de behoeften van die
bedrijfstakken aanpassen.

De Belgische ministerraad, die Woensdag-

avond heeft vergaderd, was van oordeel, dat
een spoedige ontspanning in den toestand zou
Intreden.

Uit Hollywood wordt gemeld, dat Mariene Die-
trich door een ongeval tamelijk zwaar gewond is. De
kunstenares moest gedurende het opnemen van een
scène in een trein stappen. Een der spelers sloot het
portier echter te vroeg, waardoor de actrice beklemd
raakte. Zij kreeg wonden aan een der armen en aan
beide beenen en moest bewusteloos worden weggedra-
gen. De dokter constateerde een zware bloeduitstor-
ting en achtte het noodig, dat zij een tijd lang in
gipsverband zou blijven liggen.

BURGEMEESTER VAN LUIK VOERT
BESPREKINGEN

Te Luik was het Donderdagochtend, evenals gedu-
rende den nacht van Woensdag op Donderdag, kalm.

Woensdagavond heeft dc burgemeester van Luik
besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers der
christelijke vakbonden der socialisten en communis-
ten teneinde in gemeenschappelijk overleg maatre-
gelen te treffen tot het handhaven van de openbare
orde.

BIJ LANAEKEN
Aan de Rubberfabriek te Lanaeken hebben Woens-

dag stakers vernielingen verricht.
Het werk aan het Albert-kanaal lag stil.

WISSELKOERSENDE BELGISCHE TRAMS BIJ MAASTRICHT

AMSTERDAM 18 JUNI.
LONDEN 7.43 7 8.
BERLIJN 59.53 > 2 .
PARIJS 9.74 1 8.
BRUSSEL 25.01-,.
ZWITSERLAND 47.95.
KOPENHAGEN 33.2.
STOCKHOLM 38.35.
OSLO 37,40.
NEW VORK 1.47 15 16.
MADRID 20,20.
PRAAG 6,12.
REGISTERMARKEN 31.
CREDIET SPERRMARKEN 15£EFFECTENSPERRMARKEN 14 1 4
REISMARKEN 41.
BAKPAPIER 37 3 8.

DE INHOUD DER VOORLOOPIGE
OVEREENKOMST

Akensche kunstenaars te Maastricht.
Tentoonstelling in „de Gulden Roos”.

A.s. Zondag komen een aantal Rijnlanders in hoofd-
zaak Akenaren naar Maastricht, om tegenwoordig te
zijn bij de Feestelijke opening der Tentoonstelling van
schilderijen, Aquarellen en Plastieken van Akensech
kunstenaars welke zal plaats hebben op Zondag om 12
uur (11 uur 40 Duitsche tijd) inKunstzaal „De Gulden
Roos" 28 Groote Looiersstraat. Maastricht.

Deze Tentoonstelling wordt gehouden in aansluiting
op de Tentoonstellingen der Kunstenaarsvereeniging
„Limburg" te Aken, Keulen, Dusseldorp, Essen, Mün-
chen-Gladbach en Munster.

Zij is geopend dagelijks van 9—12 en 2—6; 's Zondags
van 11—1. Duur der Tentoonstelling: van 21 Juni tot
en met 5 Juli.

BELASTINGRUBRIEK
Abonné's die inlichtingen wenschen te
vragen op belastinggebied gelteven zich
onder motto ..belastingvragen" te wen-
den tot de redactie van ons blad, onder
insluiting van een postzegel van 6 cent.
Brieven zonder ingesloten postzegel wor-
den niet in behandeling genomen. De in-
gezonden brieven moeten verder zijn
voorzien van v oil e dig en naam met
voorletter (s) en adres.

W. G. J. v. N. te S. — u begrijpt de zaak eenigszins
verkeerd. U krijgt pensioen en u krijgt toeslag voor
uw twee minderjarige kinderen.

Het geheel moet door u omgegeven worden.
Volgens mijne meening hebt u dus niets te veel

betaald en valt er niets te reclameeren.

J. W. te M. — Wanneer uwe huuropgave juist is,
betaalt u 73 cent in totaal te veel. Dit komt doordat
men uw huurwaarde naar boven heeft afgerond of
niet volledig rekening heeft gehouden met water en
kwitantiezegel. Wanneer u dit bedrad bij den In-
specteur der Directe Belastingen wilt reclameeren,
moet u vooral even duidelijk opgeven als in uw brief.

H. J. C, te U. — Het schoolgeld wordt geregeld,
naar uw aanslag in de Inkomstenbelasting zonder
aftrek. Het komt echter voor bij- sommige gemeen-
ten, dat zij een kleine aanslag opleggen voor niet
aangeslagenen in de Inkomstenbelasting.

Sommige bijzondere scholen zetten er een kleine
verhooging op. De tarieven enz. ioopen voor de ver-
schillende scholen uiteen, alhoewel niet in groote
mate.

P. J. D. te M. — Uw aanslag in de Personeele Be-
lasting voor 1936 is goed. Ik moet u opmerken, dat
het aantal opcenten in 1935 82 was en nu 179.

Schenkingen vrij van schenkingsrecht hoog-
stens f 2000 per kalenderjaar en per kind, dus bij
drie kinderen elk f 2000.— oi totaal f 6000.—.

Denkt u er om,, wanneer het geen giften van hand
tot hand (geld, effecten en dergelijke) betreft er een
notarieele acte van moet worden opgemaakt om dc
schenking geldig te doen zijn.

70RG VOOR DE BLOED-
FILTREERENDE ORGANEN.

Geen mensch verzuimt een laxeermiddel ta
gebruiken bij verstopping der ingewanden.
Nog noodzakelijker is het zorg te dragen,
dat de bloedfilters niet verstopt raken ca
dus de nieren aangetast zouden worden.
Neem derhalve een dluretlsch middel, als
Kij verschijnselen opmerkt als pijn in de
lendenen en gewrichten, duizeligheid, moe.
heid enz. Foster's RugpHn Nieren Pillen
zijn het speciaal hiervoor vervaardigde
middel, reeds jaren met succes toegepast»
i 1 fc.1.75 en./-?.— per doos.

(Recl.-adv. no. 9200)

FINANCIËN

BURGERL. STANDEN
ROERMOND.

(Opgave over de weck van 12 t.m. 19 Juni.»
Geboren 13: Franciscus H. z. Van Th. H. Cabollet-

Nelissen; Elisabeth J. M. M. d. van J. P. M. Janssens-
Vineken; Elisabeth M. d. van C. H. Tobben-Schrij-
newerkers; Hendrikus E van J. H Smeets-Smeets;
Johannes H. z. van P.-J. H. Speé-Maessen; Dieu-
donné z. van R. H. Lutgens-Broekmans; Jozef M. A.
z. van J. E. Gubbels-Driessen: Joseph W. M .z. van
P. P. J. M. Tummers-van Herten; Kees z. van I.
Makkes-Heertjes; Martina J. M. d. van K. H. N.
Schulpen-de Wit: Grea A. d. van R. Fruitema-Kos-
ter: Maria C. d. van S. J. H. Janssens-Heiligers;
Maria A. C. d. van J. F. H. van Helden-Snijders

Huwelijksafkondigingen 6: G H. Thomas en A. C.
Salimans beiden alhier: Ch. J. A. H. van Reij en W.
H. J. Hendrickx beiden alhier; G. J. C. van Kemena
en G. M. Ch. Reijners beiden alhier; F. A. Eve-
raerts en G. E. Withoot beiden alhier; A. H. Dierx
te Wessem en M. C. Sillen alhier; N. Bentz te Heer-
len en A. M. H. van Brce te Heerlen onlangs alhier.

Gehuwd 2: A. P. W. A. M. de Jongh te Son ca. en
H. W. van Uden te Dreumel.
M. T. N. Bloemen alhier; C. Goudriaan alheir en

Overleden 7: Bernardus H. M. Schoonenberg oud
H. E. M. Korrel oud 2 jaren d. van W. J. Korrel-

-110 jaren z. van B. H. J. Schoonenberg-Cox; Elisabeth
Giesberts: Wilhelmus P. Scheffer.oud 6 weken z. van
J. W. Scheffer-Lafleur; Joseph C. H. Cox oud 17
jaren z. van K. J. H. Cox-Vossen; J. J. Verveen vr.
oud 60 jaren echte, van L. M. Koot; M. E. H. Ma-
ckendas vr. oud 88 jaren wede. van L. Gijsen; Kees
Makeks oud 5 uren z. van I, Makkes-Heertjes.

HORST.
(Aangiften van 6—12 Juni.;

Geboren: M. G. Steeghs d. America; P. M. G.. v.
Rengs-Kleuskens z. Voor-America; J. H. Huys-v. d.
Sterren d. America; P. G. Janssen-Verdellen d. He-
gelsom.

Overleden: M. W. H. Hermans v. 16 jaar Meterik;
J M. E. Peeters v. 1 maand Jacob Merlostr.

Gehuwd: W. J. Keysers 26 jaar onderwijzer Ame-rica en M. E. Roosen 23 jaar Middelijk.

HERTEN.
(Aangiften over de maand Mei.l

Geboren: Janissen Hubertina Maria Agnes. dochtervan H. H. Janissen en van Schuren Ch. Corn: Aen-dekerk Agnes Barbara Maria dochter van J. H. M.
Aendekerk en van J»dams A. M. G: Metsemaekers
Clara Hubertina Anna dochter van P. C H. Metse-maekers en van Leenen G. A. M.; Smeets ElisabethLeonie Gerarda dochter van Th. M. H. Smeets en vanRoumen Gertr. H; Hannen Peter Hubertus Gerar-dus zoon van P. J. H. Hannen en Janssen A. Cl.;Helwegen Wilhelmus Josephus zoon van H. W. J.Helwegen en van Smeets E. G 4Overleden: Janissen Gertrudil Theodora Hubertinaoud 31 jaar; Van Ooi Peter Hubertus oud 88 jaar. —Gehuwd: Geen.

Sukkelde met de spijsvertering.
„Op zekeren dag zag ik, dat er zes zouten in

waren. Daarom probeerde ik Kruschen. Het was
met mij eenvoudig het geval van den zakenman. .
wiens werk meebrengt, dat hij aan slechte spijs-
vertering lijdt, en aan rheumatiek en die eigenlijk
iets neodig heeft, dat niet alleen het bloed zou
zuiveren, maar de geheele werking van zijn
organisme zou verbeteren. Ik had van alles ge-
bruikt, maar geen Kruschen, omdat ik dacht, dat
het hetzelfde zou zijn als zooveel andere mid-
delen. Toen probeerde ik toch nog Kruschen. En
hier eindigt mijn relaas. Ik kan alleen zeggen,
dat ik er niet meer buiten zou willen. Het houdt
mij perfect in orde en ik ben nu 64 jaar.Kruschen
is heel wat meer dan een eenvoudig laxeerzout.''

J. S. H. te T,
Overwerking, zorg, te veel zittend leven, dit

alles zijn oorzaken voor de verslapte werking der
verschillende inwendige organen. Indigestie is
een van de eerste gevolgen. Onvoldoende afvoer,
die leidt tot een verstopping van het organisme
door giftige afvalproducten, is een ander schade-
lijk gevolg. Het bloed wordt overladen met
onzuiverheden, die de algeheele gezondheid on-
dermijnen en de gewrichten kunnen aantasten
met rheumatiek. De zes zouten in Kruschen
sporen de inwendige organen, maag, lever en
nieren aan. Uw bloed wordt gezuiverd. U vergeet
indigestie en rheumatiek en U krijgt dat gevoel
van geestelijke en lichamelijke opgewektheid.

Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij
alle apothekers en erkende drogisten a ’ 0.70
en f 1.60 per flacon, omzetbelasting inbegrepen.
Stralende gezondheid voor 1 cent per dag. Let
op, dat op het etiket op de flesch. zoowel als op
de buitenverpakking de naam Rowntree Handels-
Maatschappij, Amsterdam, voorkomt.

(Recl.-adv. no. 92031.

Wij vernemen, dat Woensdagmorgen zich in de
grensgemeente Canne eenige woeste tooneelen hebben
afgespeeld, waarbij stakers zich te weer stelden tegen-
over de conducteurs van de trams welke het verkeer
tusschen de grensgemeenten onderhouden en die nog
niet in de staking waren meegesleurd. Het kwam tot
handtastelijkheden, waarbij een conducteur mishan-
deld werd, terwijl van de tram vele glasruiten vernield
werden.

De tram is toen stilgelegd.
Ook andere trams van de buurtspoorwegen reden

Woensdag met.

BRUSSEL 18 Juni (A.N.P.) Na de laatste bijeen-

komst tusschen vertegenwoordigers van patroons en
arbeiders, gepresideerd door minister-president van
Zeeland, is thans een ontwerp-accoord tot stand ge-
komen van den volgenden inhoud:

le. het loonminimum van den volwassen arbei-
der in vollen dienst bedraagt 32 francs bij een werk-
tijd van 8 uur per dag;

N.V. „NOORD-BRABANT”.
Maatschappij van verzekering op

het leven te Waalwijk.
In de jaarvergadering is het verslag over het drie-

en-negentigste boekjaar aangeboden. Aan het verslag
is het volgende ontleend:

De zeer ongunstige tijdsomstandigheden bleven ook
in het afgeloopen boekjaar, zoowel in ons land als in
België, haar stempel drukken op de productie. Door
omrekening verminderde noodwendig het in guldens
uitgedrukte verzekerd bedrag der afdeeling België met
f 3.498.425.

In totaal werd in 1935 afgesloten f 7.963.672. Het
verval was f 7.947.244, hetgeen een reëele vermeerde-
ring gaf van f 16.427.

Het verzekerd kapitaal bedraagt per 31 December '35
in totaal f 53.467.211.

De premie-reserve van de afdeeling België thans
tegen den laatsten koers omgerekend, is verminderd
met f 243.248. .

De ontvangst aan termijn-premien bedroeg in 1930
f 2 287151- De extra reserve bedraagt f 206.442, het
verlies op effecten bedroeg f 109.484, hetgeen van de
reserve geldbelegging is afgeschreven, zoodat deze
reserve pro resto bedraagt f 276.872, toevoeging van een
voordeelig versChil wegens hertaxatie vaste eigendom-
men f 1334. uit de winst hieraan toegevoegd f 21.792.
zoodat dezer reserve thans op de balans voorkomt met
f 300 000 Voor reserve voor afwijkingen bij de grond-
slagen der premiereserve is op de balans geplaatst
f 200 000. Voor premie-reserve is op de balans uitge-
trnkVrn f 8.305.173.

De bedrijfswinst bedraagt f 177.382, waarvan f 78.429
tot versterking van het bedrijf werd aangewend.

„Rex” denkt niet aan dictatuur.
(Van een K. w. P.-correspondent).

BRIEF UIT BRUSSEL

VRAAGGESPREK MET LEON
DEGRELLE

Naast het communisme is het
marxisme de grootste

vijand.

leenen. De opbouw van een corporatieven staat isons uiteindelijk doel.

Eenmaal een sterke regeering gevormd,
denken we niet aan dictatuur; deze laat-
ste is altijd uit den booze! We zijn afkee-
rig van weerkorpsen en ander mïlitairis-
tisch gedoe met trommel en parademar-
schen! Het parlement heeft in België de
menschelijke persoonlijkheid geknot en
geheel uitgeschakeld, het heeft de men-
schen tot nummers gedegradeerd. De
■,Rcx"-isten willen de menschen en hun
zieleleven herwinnen. Daarom hebben we
onze welomschreven plannen ten opzich-
te van den cultureelen, finantieelen en
economischen opbouw van ons land. We
willen een einde maken aan de desorgani-
satie, welke het parlement in de laatste
20 jaren over ons dierbaar land gebracht
heeft".

„Uwe partij heeft wel sterke Waalsche sympa-
thieën?"

„Er zijn in België Walen en Vlamingen. Wij wil-
len beiden hun eigen zelfstandigheid, hun eigen
aard teruggeven en er voor zorgen, dat deze be-
houden blijven. We zijn niet tegen de Vlamingen
noch tegen de Walen. In ons land is er een Ger-
maansche en een Latijnsche cultuur — en deze
beiden bezitten hun eigen schoonheid en rijkdom,
en elk dezer schoonheden willen wij een vrije
ontplooiing waarborgen.

Juist omdat we deze beide cultures in ons land
bezitten, zijn we bijzonder geëigend als bemidde-
laar tusschen Duitschland en Frankrijk op te
treden.

Naast het communisme, dit systeem van
ongeloof en verwording, is het Marxisme
onze grootste vijand! .We willen België en
geen klassen hebben. De klassestrijd is

i een afschuwelijke ketterij. Zeker, de so-
cialisten hebben tal van verstandige ei-

schen, deze zullen we niet bestrijden, doch
ons-eigen maken, want we hebben tenslot-
te een sociaal program om het arbeiden-
de volk te helpen. Doch dan moet de toe-
stand hersteld worden zooals deze tijdens
den Wereldoorlog was; toen waren we
geen in klassen en partijen gespleten volk
doch een eendrachtige natie!

Toen hebben we niet gevraagd of de een boer,
reiziger of geleerde was. of hij Vlaming of Waal
of hij lid was van de socialistische, liberale of ka-
tholieke partij! De oorlog heeft eigenlijk het par-
tijenstelsel reeds begraven en zeker is er thansvoor de partijen geen plaats meer".

„Wat gaat er echter gebeuren, wanneer de par-tijen eenmaal uit den weg geruimd zijn?
„Dan zullen we een volkomen eenheid scheppenen een régime durable" in het leven roepen. Totdusver had nooit een der drie partijen de volstrek-te meerderheid en 't is evenmin mogelijk, om met

de hulp van de drie partijen een meerderheid tevormen. Wij willen, wij „Rex"-isten, deze volstrek-
te meerderheid vestigen, de heerschappij van het
gezonde verstand zullen we in België weer opbou-
wen. Onze beweging is geboren uit de christelijke
idee — doch we rekenen met het feit, dat er ook
Belgen zijn, die van de Kerk niets willen weten.
Daarom laten we iedereen vrij in zijn godsdiensti-
ge overtuiging — we zijn geen fascisten van de
Sacristie.

Met de schandalen die we aan het licht gebracht
hebben, kunnen we op den duur geen politiek
voeren, doch alvorens we definitief gaan bouwen,
moeten we eerst het publieke leven reinigen

Zulks hebben we tot dusver gedaan met de be-
zem in de hand. Thans moet de geest vernieuwd
worden, en om den geest te vernieuwen, moet
eerst het verleden, het onvolmaakte verleden, de-
finitief uit den weg geruimd worden — alors!

En hij wijst ons, ten afscheid, naar een groote
zwart-wit teekening met den Gekruisigden Chris-
tus recht boven zijn werktafel en een heeltenis
van zijn vrouw tegenover hem. en zegt dan, doch
nu met bezonken stem „Ja. mijne heeren. tusschen
deze beide polen: de Kerk en de familie, voltrekt
zich heel mijn leven"

keEstnra\rt3StliBrnP,atrCiërswoning in de Koninklij-
Ed tions Rex"S eenVOUdlg koperschild„aanions Rex duidt aan, dat we in de centralevan de „Rex"-beweging zijn aangeland Een be-koorlijke jongedame leidt ons naar een geïmpro-

viseerde spreekkamer: alles is even eenvoudig enals met haast in elkaar gezet. Langs de murenverkiezingsplakkaten, op den overloop stoelen enbanken voor de talrijke bezoekers.De vroegere patriciërs zijn uit dit huis vertrok-ken: ze hebben de rust meegenomen — wanthefrt s heerscht er hier een beweeglijke bedrijvig-
meL?aastig heen en weer gedraaf van jonge
en öt n

; schrijfmachines ratelen onophoudelijk
eerst* kamers rinkelen de telefoons! Een der
bekenn me<lewerkers van "Rex"- Pierre Daye, een
vanet publlcist, reeds in de veertig jaren, ont-
nietde met Fransene hoffelijkheid. We zijn
vroeepr r>niSe' die wachten: een redacteur van een
di<*Pi- Uuitsch Centrumsblad, een vertegenwoor-
smnt ï1 het Agentschap Stefani, en een pijp-
riv,,i/ , -Morningposf'-redacteur zijn al in eenmuk politiek gesprek.
tn«V°eken een rustiS Plaatsje en stellen onder-enen vergelijkingen op met het anti-cham-
oieeren bij andere politieke leiders van bewegin-gen met fascistischen inslag. We zoeken vergeefs

wachtposten met stalen helmen of gewapendere-
chercheurs' nergens zwarte of bruine hemden, die
ons doen en laten wantrouwend gadeslaan.

Niets dan lachende jongemenschen, die ons
brochuren, kranten, foto's over de „Rex"-beweging
met vriendelijk gebaar aanbieden.

* *
n elf Uur komt er beweging in huis. Degrelle,„ il aantocht. Men hoort van ver zijn harde sten-

toT-cTtem Hij ontvangt ons allen in zijn kleine
werkkamer waar een eenvoudige schrijftafel en
eerTnaar stoelen staan; een licht vertrek, dat uit-
7i>ht ceeft op een groen binnenplaatsje, waar me-
rïu een duetje orgelen in de zoele zomerlucht.

r> ionge leider van Rex" heeft niets van een
crpwPidenaar. Hij is geen „krachtpatser", zooals
mpn hem beschreef, of geen „matrozenleerling",
tnn i« een ander hem typeerde. Een krachtige
sr^rtfeve gestalte, bruin en blozend gezond, in

rolbert met blauw gestreepte das. Een sym-
gll'f-pkp( verschijning, heel beslist in houding en
patnieKc die heeft geleer<i vlot en soe_
gebaar — «e"

pe_L midden in het onderwerp. Voor
»,*.hben we een zorgvuldig opgesteld lijstje

ons «eu liggen. Doch we komen moeilijk aan
met vragen cUe spreekt afwisselend zit
£- Tt^rover in zijn fauteuil, dan weer loopt hij
nij acnvc dQor het vertrek _ zijn WOorden
meirSend met een passend gebaar. Onder-
? lPn monstert hij zijn bezoekers met zijn don-

»voelige oogen, die soms wild vlammen, als
t t heeft over de oude partijen, die hij zal „om

hy net ii „ hernaait zijn gedachten, doch
hals brengt- treffender bee id. Vaak valt het
Steed^ hij heeft weinig tijd
W°rt Morningpost", die zijn pijp naar beide

knoken laat wandelen, waagt een onderbre-d
Wen you are fascist?"

t en neen" antwoordt Degrelle. Er zijn sterke
' oUPiien met' Italië en Duitschland. Hierin ko-

«e overeen met Hitler, dat we heel de macht
"n£nen die slechts bereiken kunnen door de

der oude partijen. Doch het Belgische
HTtSanders geaard dan het Duitsche. Wanneer
witiPT soreekt. dan spreekt hij ernstig, waardig en
afgemeten. In woord en gebaar en miniek! Ook
zijn toehoorders!

Het Belgische volk is vroolijker, opgeruimder, j
mijne Heeren, gij zijt hier in het land van Teniers "en Breugel. Ons volk is bon enfant, wil lachen;
het is opgeruimd, blijmoedig van aard — wie deze
snaar aanroert, heeft het dra in zijn macht. De
Duitscher is sentimenteel, de Belg is sensibel. Nu
gaat het er om de geest van het volk te leeren
doorgronden, en daarom zoek ik altijd en overal
naar een aanknoopingspunt. Ik reis uitsluitend
derde klas en ik eisch dat ook van mijn senato-
ren en afgevaardigden. Niet om demagogische
redenen, maar om steeds den polsslag van mijn
volk te kunnen beluisteren".

Ik wil, vervolgt Degrelle, voor het volk wer-
ken, het „Rex"-isme is geen partij, maar een be-
weging. We willen het gezag herstellen, een re-
geeringsmacht vestigen en voor langen duur
(minstens 10 jaar) stabiliseeren. Zoo men in aan-
merking neemt, dat na den oorlog in België in
doorsnee geen regeering langer dan 8 maanden
aan het bewind geweest is, zult ge begrijpen, dat
het volk die eeuwige onzekerheid en regeerings-
crises moe is. We willen „Une autoritée totali-
taire", en wel door middel van een gelijdelijke de-
centralisatie. Het parlementaire bewind in Bel-gië heeft het volk gelijkgeschakeld, het zijn tradi-tie en zelfstandigheid ontnomen. De cultureele enpolitieke verhoudingen in de provincie Brabant
zijn nu eenmaal anders dan in Henegouwen Gent
is een andere stad dan Brussel of Namen We wil-len de steden en de provincies hun eigen gezag,hun eigen cultureele en financieele activiteit te-ruggeven".

„Welke functie heeft het parlement in Uw Re-geeringssysteem?"
..De taak van het parlement behoort strikt teworden beperkt tot een controle over de begroo-

ting, een zitting van twee maanden is meer danvoldoende. De staat heeft daarbij geen anderetaak dan te contröleeren en te waken. De staat
moet de bezieling aan het volk geven, meer niet.Trouwens ik sta hier geheel op den bodem van
„Quadragesimo Anno", de encycliek, die ook inmenig opzicht richtinggevend voor mijn ideeën is.Daarom willen we de beroepsstanden inrichten endeze medezeggingschap bij het staatsbeleid ver-
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Molk. mT^mV^Jfi&ï+^^mY]
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mmm\mf ziet het zakje er uit,
waarin Uw winkelier
KING-PEPERMUNT

* per ons verkoopt, en
mm.\mJ zien de afzonderlijke

tabletten er uit.
Indien U dus hier op let, ontvangt
U de originele

KING
PEPERMUNT

en ...... U leert de edele
eigenschappen kennen van het
onvervalste natuurproduct

, (Recl.-adv. no. 9212)

FrdAl zoogoed
M^M..mmm,€M.m. voor t leer!

__Grootedoos 10 cent. Extra groote doos 15 cent.

jSj ludivnale

(Recl.-adv. no. 9210)

2e. op korten termijn wordt een vacantie van zes
dagen ingesteld;

3e. de werktijd zal progressief verminderd worden
tot 40 uur in de gevaarlijke en ongezonde industrieën.

Aanslag op Litwinof voorbereid

KUNST

W. S. te L. — Het eenige wat u In deze kunt doen
is de waarheid zeggen, maar ik vrees, dat u in de
boete zult vallen, d.w.z. dat men u over de jaren
1934—1935 en 1935—1936 de te weinig betaalde be-
lasting navordert en over een dier jaren de viervou-
dige verhooging toepast.

Het is evenwel mogelijk, dat u nog juist aan een
navordering ontkomt. Dit is alleen te constateeren
door uw loon en verdere inkomsten te vergelijken
met uw aanslagbiljetten.

G. H. te W. — Voor de Personeele Belasting wordt
u aangeslagen voor den len grondslag naar 't be-
drag huur dat u betaalt of naar de geschatte huur-
waarde, wanneer het perceel eigendom is of niet
onder normale omstandigheden is gehuurd; voor 2n
2en grondslag naar de verkoopwaarde ter plaatse van
uw meubilair.

Voor aftrek komen alleen in aanmerking uw kin-
deren beneden de 20 jaar.

Hoe het bedrag wordt berekend is verschillend voor
elke gemeente en voor elke huurwaarde zoodat u ons
niei, voldoende gegevens hebt verschaf, om dit op te
kunnen geven.

7

NEDERWEERT.
Geboren: Peter Hubert Mathieu. zoon van L. Weie-

mans-Scheepers. Jacobus Henricus Tir.eodorus. zoon
van P H Driessen-van de Vorst. Laurentius Matnieu

zoon van L M Creemeis-Veugen Maria Wilnelmina
Elisabeth. dochter van P.M.H. Kneepkens-Daems. An-
na Catharina. dochter van P.H. Roos.-Duits. Gertru-
da Louisa, dochter van P.H. Roost-Duits. Gertruda
Catharina Maria, dochter van P.JM. Mocnen-Nrjs.
Peter Hubert Gerardus. zoon van P.M.A. Koppen-van
Dijk Petronella Josephina. dochter van H. A. Vaes-

Hermans. Joanna Antonia Gerarda. dochter van Th.

van den Heurik-Steijvers. Elisabeth Geertruda Adria-
ua flochter van J. M. Steutcn-Hendrikx.

Huwelijksaangiften: Jacobus Hendrikus Driessen.
oud 26 jaar. te Heiden en Anna Catharina Jacoba
Donkers, oud 28 jaar, alhier.

Huwelijksafkondigingen : Gerardus Hubertus Vaes.
oud 35 jaar en Maria Elisabeth Clomp. oud 29 jaar.

beiden alhier. Bartholomeus Hubertus van den Boom.
cud 35 jaar en Barbara Maria Catharina Gielen, oud
30 jaar beiden alhier. Antonius Hubertus Gielen, oud
29 jaar alhier en Maria Gertruda van de Kruijs, oud
22 jaar te Weert.

Huwelijken geen. Overlijden geen.

KESSEL.
Geboren: Gerard Cornelis Marie Jacobs, zoon van

Christianus Jozef Jacobs Peeters. Wilhelmina Petro-
nella Hubertina Janssen, dochter van Petrus Jchan-
nes Leonardus Janssen-Niessen. Petronella Theodora
Hoeben dochter van Peter Johannes Hoeben-Muijsers.
Godefridus Wilhelmus Jacobus Theunissen. zoon van
Gerardus Johannes Theunissen-Hanssen.

Overleden: Bouten Hubert, oud 82 jaren, echtgenoot
van Eleonora Timmermans, zonder beroep, wenende
te Kessel.

Huwelijken: Gccne.

HELDEN.
Geboren: Anna Hendrika Maria Peter Wou

Parmingen 414; Leonardus Johannes Thee-doms
Janssen. Vosberg 348; Jacobus Andreas Lormans
Heide 872a; Wilhelmus Godefridus Pijnenburg. Stog-
ger 613: Helena Martina Stammen Hub. 73: Alphon-
sas Wilhelmus Gerardus Lenders. Zandberg 191a:
Aldegonda Johanna Gerarda Janssen, Stox 403: Wil-
helmus Bots, Heide 827; Catharina Petronella Chris-
tina Bruijnen. Beringe 147a: Jacobus Peter Alphon-
sus Koch. Heide 825b; Gertrudis Jianna Timmer-
mans. Grashoek 906b.

Overleden: Petrus Johannes Reinders, weduwnaar
van Joanna Steegs. 81 jaar; Jacob Op 't Broek 82
jaar; Gerardus Gommans weduwnaar van Maria.
Magdalena Versteegen, 81 jaar; Johanna Alberta
Steees, 3jaar .
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Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod
TARIEF : Voor de eerste 50 letten o* leegtestens M cent per beer, voor elke volgende
10 letters of leesteekens 10 cent méér. — Bij 3 plaatsingen wordt voor de derde plaatsing
slecht* de helft tan den prijs berekend. — Voor nnnnner-adtertentiën 15 cent porto extra.
PLAATSING UITSLUITEND TEGEN VOORUITBETALING.

tÈmmtmmmmmmmmmwmmmmwsix

PERSOON MET F 500.—
zoekt verdienste, als werk-
man, in zaak of als com-
pagnon. Br. o. no 709 Bijk.
Limb. Koer., Heerlen.

RJt. SLAGERSKNECHT
b.z.a.. goed bekend met
alle voorkomende werken.
Br. o. no 9224 Agt, Limb.
Koer., Waubach.

KAPSTER
voor terst. gevr.. gen. hui-
selijke bezigh. te verrich-
ten. Te bevr. o. no 1536
Bijk. Limb. Koer., Kerkra-
de.

FL. NAAIMEISJE
en een leermeisje gevr.
Mej. A. Kohnen. v Schel-
bergstr. 13, Venlo. 1811

.MOOIE DUITSCHE HER-
der te koop gevr. H.-Brug-
str. 69, M'tricht. 282

HARMONIUM
C-Saxofoon, billijk te koop
Hoofdstr. 105, Hoensbroek

734

MOD. KINDERWAGEN
te koop, z.g.a.n. Spotprijs
Wijngracht 42, Kerkrade.

1537

RADIO PHILIPS
4 lamps, ingeb. luidspr.
f 27.50. Sint Servatiusstr.
13, Vaesrade-Nuth. 722

7-JARIG RASPAARD
en gesloten wagen te koop.

Ook afzonderlijk. Am-
bachtstr. 11. Heerlen. 735

KLEIN WIT FORNUIS
f 12. gr. fornuis 140 c.M.
1. f 24.— te k. Neer-ltr. 48,
hoek Molenstr. Roermond.

2029

SUPERBALLONBANDEN
650-16 verchroomde spaak,
wielen. Ombouw vanaf
60.— met inruilen van

oude banden en wielen.
Sampermans, Maastricht.

7921

DUITSCHE EFFECTEN
in Nederland niet geno-
teerd, te koop aangeboden.
Br. o. no 284 bur. dezer.

BESTE MELKGEIT
en 2 melkschapen te koop.
Nachtegaalstraat 73, Lut-
terade. 9253

CHEVROLET SEDAN '29
prima in lak, keurig in
orde, f 225.—. NefkenSi
Garage, Venlo. Tel. 474

9241

WILLYS SEDAN 1929
f 150.—. Nefkens Garage.
Venlo. Tel. 474. 9245

FORD VRACHTWAGEN
m. huif, zeer goeden staat
f 275.—. Nefkens-Garage,
Venlo, Tel. 474. . 9239

AUTOMOBIELEN.
Wanneer U een goede, ge-
bruikte auto zoekt, 2-, 4-
of 6-pers. of een vrachtwa-
gen, wendt U dan tot de
le klas zaak in automooie-
len. Groote voorraad. Alle
wagens worden geheel ge-
reviseerd Prijzen vanaf
honderd gulden. Desgew.
gem. bet.-cond. Garage N.
Fissette, Telef. 4141 Maas-
tricht. 3158

BUICK SEDAN 1931
blauwekleur, wielen op zij
f 225 . Nefkens Garage
Venlo, Tel. 474. 9243

PACKARD SEDAN 1930
in heel goeden staat f 175.
Nefkens Garage, Venlo.
Tel. 474. 9244

GRAHAM SEDAN 1929
blauwe kleur, f 225.—.

Nefkens Garage, Venlo,
Te 1.474. 9246

FORD COACH 1932
vier cyl. model, f 325 .
Nefkens Garage, Venlo.

Tel. 474. 9240

CHEVROLET COACH '35
Standard, zoo goed als
nieuw, f 875.—. Nefkens
Garage, Venlo, Tel. 474.

9242

ZAKENHUIS
te koop, goed gelegen. Br.
o. no 1809 Bijk. L. Koer.,
Venlo.

ZAAK TER OVER-
name aangeboden in de
Mijnstreek. IJzerhandel,
huishoudelijke artikelen
en rijwielen. Br. o. no 2030
Bijk. Limb. Koerier, Roer-
mond.
DRUK BEKLANTE ZAAK
in comestibles en fijne
vleeschwaren in centrum
der Mijnstr. ter overname
aangeboden. Omzet per
mnd. f f 2000. Br. o. no
732 Bijk. Limb. Koerier,
Heerlen.
WINKEL IN KOL. WA-
ren en ijsinstallatie ter

overname aangeboden.
Adres no 1534 Bijk. Limb.
Koerier, Kerkrade.

BIJ BRIEVEN
op nummer-advertentiën
sluite men nooit origineele
getuigschriften in. Een af-
schrift is meer dan vol-
doende.

GEMEUBILEERD HUIS
te huur gevraagd vanaf
15 Juli tot 31 Aug. in het

Zuiden van Limburg,
liefst omtrek Guipen.

6 bedden, 1 kinderbedje.
Jac. Jansen, Prinsesselaan
32, Bergen N.H. 9255

NETTE KOSTHEEREN
gevraagd. Cörversplein 5.
Wijk-Maastr. 283

GROOT KWARTIER
te huur. 3 of 4 kamers, v.
a.g.v. St. Amorsplein 16,
Maastr. 276

BENEDENWONING
geheel vrije, of boven-
huis van alle gemakken
voorzien, te huur. Schaes-
bergerweg 16, Heerlen. 730

MAASTRICHT.
Te huur huis gel. Monul-
phusweg, Villapark, met
voor- en achtertuin en
voorzien van electr., gas-
en waterleiding. Aanvaar-
ding terstond. Te bevra-
gen Woningbureau „Groot
Maastricht", Theodoor

Schaepkensstr. 9A, Maas-
tricht. 6284

C. P. D. CLAESSENS, Tandarts
SPREEKUREN TE TEGELEN

Grootestraat 31.
Dagelijks van 8.30—10 uur.
Maandag, Woensdag, Vrijdag 2--4 uur.
Dinsdag, Donderdag 5.30--6.30.

SPREEKUREN TE BLERIK
Antoniuslaan 47.

Dagelijks van 11.30 tot 12-30.
Maandag, Woensdag, Vrijdag 5.30-6.30 uur.

NIEUWE LEVENSLUST
krijgt U na een bezoek aan

Costongs' Maasstrandbad „Juliana"
gelegen te H E U G E M BIJ MAASTRICHT.

10 minuten loopen vanaf het station.
HEERLIJK STROOMEND WATER !

Restaurant — Kinderspeeltuin — Muziek.
9223

MIDDENSTANDS-
woning te huur te Lutte-
rade, Wilhelminastraat 5.
Bevragen Kleine Steeg 1,
Sittard. 8409

HUIS EN TUIN
te huur te Rothem, nieuwe
buurt, huur bill. Adr. Bour-
gcgnestr. 3. Maastricht.

266

RUIM HUIS
m. garage en centr. vcrw.

te h. Heerlerwcg 17.
Sehaesberg. Bevr. op no
19. 731

MODERN ETALEERENReclame-platen. Prijskaart-
jes vanaf 60 et. per 100.
Ontwerpen. W. de Bruyn,
Oude Markt 16, Venlo.

1808

AARDAPPELEN
Prima klei en zand Rood-
ster, tevens ruime voorraad

i Frites-aardappelen. Alders-j hof, Geerstr 4, Tel. 459,
Heerlen. 9130

Ziet goed. watMÜ van Haren doetf -M
_**_ mm /mm. /^P*wk\ moet U eens zien, welk een schitterende ■&7^^Jf

/ Jmmmm. Ar jfM K 6T) jéÊÊ\ collectie van Haren lanceert, hoe sierlijk en --$s3y Ëf
if / mmmmmm. Jm H Am*? \ fleurig de snitten zijn, hoe onberispelijk de af- CISW

W\ Ê: Hiß^^SS^B WmI II J Ondervindt 't, yan Haren wint 't

WAALWIJK JL _WÊr é^W^MvQO
f: ■i''■'>' ''J^mmmtli^^^^^ f % A&%fcicJm\ Wmmßfffx%je%Qmm¥ffmWf!fi jm^Eïmmr &*T6 p!*^^^ -.-^i^mmmX^^^'^^lmmmWr

Groote Staat 24. MAASTRICHT sportief Scholsch mo- g^^jjM^^^pSt*'^ |i?P
J°rtTol'T'"n Molière in de zeer mo-:

"ruulc outcn mi-x, luaaoiiu»»"! ,je| van boerenlin- MÊmMzÊËm!!ËmmWmZ~.rUir,A Fen he.*rl\',lr.iWMlmm&ÈmmW*^ derne en biizonder mooie
Saroleastr. 5, Markt, HEERLEN nen. In div kleuren BgHP*^°etoge dradrt -In zwartßßP*^ pxblood kleur. Prachtig calfs-
Vleeschstraat 39, VENLO. gegarneerd en bruin W^ leder, chique snit

N.V. ARAC AMSTERDAM-C ■ PRINSENGRACHT 1051
= F\mm9Jr\mt tusschen Utrechtschestraat en Amstelveld

I levert aan personen met vaste RIJKS-, GE- I
MEENTE- of PARTICULIERE BETREKKINGEN:
Dames-, heeren- enkinderkleeding, bedden, dekens, tapijten, I
loopers, inlaid, balatum, gordijnen, huis-, zit-, eet- en I
slaapkamer-ameublementen, kleinmeubelen, old finish- i
meubelen in uitgebreide genres, lampen, klokken, stof- I
zuigers, rijwielen, radio, fornuizen, Inventa-gasartikelen, I
keukenuitrustingen, Wellner Zilver en verder huisraad, I
alsmede Kano's en Tenten, op .

TERMIJNBETALING VANAF F. I.— per week.
Vraagt geul. catalogi of reizigersbezoek.

ALLE LEVERINGEN FRANCO HUIS. I
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

■ Royal Theater ■
ROERMOND

PRESENTEERT V R IJ D A G 19 JUNI, 8.15 UUR
IN PREMIERE HET FANTASTISCHE FILMWERK : B

! SH| j
ZIJ DIE GEHOORZAAMD MOET WORDEN !
Naar het sensationeele meesterwerk van SIR H. RIDER
HAGGARD, dat door millioenen menschen over de ge-

heele wereld gelezen is.
In de hoofdrollen: HELEN GAHAAGN, Randolphh Scott,

Helen Mack, Wegel Bruce en meer dan 5000
medewerkenden.

Dit fantastische filmwerk maakt het onmogelijke mogelijk.
H. RIDER HAGGARD'S geniale fantasie is werkelijkheid

geworden.

Als hoofdfilm de van prolongatie vrijgekomen Weensche"' I
Filmschlager :

S LUXE VROUWTJES 5
Een vroolijk, boeiend en pikant filmwerk met tal van

groote acteurs en actrices
Olga Tschechowa, Gusti Huber, Wolf Albach Retty,

Leo Slezak.
Een vroolijk spel v. liefde en passie, vol charme en elegance

100 pCt. AMUSEMENT

ZONDAG 2}, UUR: REPRISE VAN DE MOOISTE FILM

■ ALLER TIJDEN

LEISE FLEHEN MEINE LIEDER
Toegang eiken leeftijd. Prijzen: 10, 15, 25 et.

ÏHHUBHHaHBHHHHBMH

VOOR ZUS
een nieuw

ZOMERJURKJE
moderne dessins

40 50 60 65 75 enz
PLISSE ROKJE
fijne kwaliteit

69 79 89 99 109
PLOOI ROKJE
serge of fantasie

75 87 10» 113 125
enz.

POLO-BLOUSJE
fijne zijde.

95 105 115 125 135
Wit KANTSCHORTJE

40 45 50 55 60
MOUWSCHORTJE

sterk linon
29 37 45 53 61

SKISOKJES
wit en fantasie

vanaf 12 et.
SPORTKOIJSJES
id. vanaf 25 et.
enz. enz. van

Het Driehoekje
ROERMOND

Wat zal je mooi zijn!
9237

ABONNEERT U
op 'het

GEÏLLUSTREERD
STUIVERSBLAD

SPRING IN 'T
WATER

vßor een lekker fris
bad, maar haal eerst
uw

BADPAK
reclame, vanaf 20 et.

met 5 et. stijging.
BADPAK

fijne wol vanaf 75 et.
met 5 et. stijging.
BADSCHOENEN

zware gummi, 25 et.
BADMUTSEN

id. 8 15 20 25
BADDOEKEN

10 14 19 25 30 enz.
WASHANDJES

en
SPONSEN

V/3 5 6 8 IC
12 21 28
ZEEP

2 of 3 kl. voor 10 et.
2 of 3 kl. voor 25 et.

enz.
in

Het Driehoekje
I ROERMOND

Wat 'n reuzepret.
9233

Adverteeren doet verkoopen.

I V VOOR M I
Wanneer U vanaf heden t/m VRIJDAG 26 JUNI

1 Bij ALBERT HEIJN koopt : I

ILpondspakkcn TAFELRIJST a IU Ct. p. pak of

» r» . * ft t* ?» »

„ JAVARIJST a1" n n n „
I Ontvangt U een pak GRATIS 1

(Van dezelfde soort als de gekochte).
■ I ledere kooper van 2 pakken, ontvangt 3 pakken.„ .. 4 „ „6 „ enz.I ZUIDVRUCHTEN EKIH GOEDKOOP I

SCHIJFJES APPELEN, per pcnd van 24 voor 22 et-
„ „ extra, per pond .... „ 29 „ 26 et*

STUKJES APPELEN, per pond , 25 „ 23 et-
„ „ extra, per pond „ 29 „ 26 et-

ABRIKOZEN, per pond „ 33 „ 30 Ct.
„ extra, per pond „ 38 „ 35 Ct.

pracht kwaliteit, per pond .. „ 52 „ 47 Ct.
CALIFORNISCHE PEREN, per pond „ 25 „ 22 et-
PRUIMEDANTEN, per pond , 20 „ 18 Ct.
ROZIJNEN, zonder pit, per pond 16 „ ld Ct.

„ extra mooi, per pond „ 20 „ 13 Ct.
SUNDRIED ROZIJNEN, per pond „ 15 „ 13 Ct.
CALIF. ROZIJNEN, Jockey Club, 3 pakken 25 et-

Alleen Vrijdag en Zaterdag. Afgehaald uit de winkel.

PLUM CAKES, 5 stuks voor 10 Ct'
A. H. MAIZENA, de beste, 3 pak voor 21 et-

ALBERT HEIJN

I MAAKT U 'T LEVEN GOEDKOOPER EN GEEFT
U GARANTIE VOOR BESLIST DE ALLER-

BESTE KWALITEIT !
MAASTRICHT, TEGELEN, SITTARD, VENLO, ROERMOND,
VENRAY, EIJGELSHOVEN, HEERLEN, BRUNSSUM, HOENS-
BROEK, LUTTERADE, NUTH, SWALMEN, VALKENBURG.

R. 433.
I fl

Voor verkoop van electri-
sche stofzuiger, zonder I
concurrentie, aan weder-i) verkoopers, worden actie-
ve, ervaren

PROVISIEREIZIGERS

(gezocht. Hcoge provisie.
Aanm. Claessen & Co..

Singel 162, Amsterdam-C. i

MMMM mWKÊÊ Hl

EEN DAG
GRATIS

jbKOOPEN

Bervoets

THEATER HARMOKEE
ROERMOND

VRIJDAG 19 Juni is er GEEN voorstelling.
ZATERDAG tot en met DINSDAG

vertoonen wij :
TEN EERSTE:

DE WAANZIN VAN DEN OORLOG
Een Metro-film met een uiterst actueel en
urgent gegeven. Geen oorlogsfilm, maar een
magnifieke speelfilm, prachtig vertolkt door
DIANE WYNYARD — LEWIS STONE

PHILIP HOLMES e.a.
TEN TWEEDE:
de reprise van de schitterende detectivefilm

MISTER „X"
Het toppunt van spanning en emotie.

ATTENTIE
DEZE WEEK IN ALLE VOORSTELLINGEN

POPULAIRE PRIJZEN
Loge 50, Fauteuil 40, Eerste rang 25 cent.
ZONDAGMIDDAG om 21 u. in de MATINEE

een dolle klucht van
STAN LAUREL en OLIVER HARDY

WAAR IS OPA?
Prijs: 10—20—25 cent. 9236

<»£4«iff jgjSSgfl W£&smmmMMm\

ft^mT TWEE FAUTEUILS ■to^^ï
f __-_ en VIER STOELEN, ffftQ« KÜ W^^mmm^^MmWSmXX^^^M WkW
I Jr9 UITNEEMB. VEREN ZITTINGEN, MfT II LSfefaT^ \f m\\r■ f"» BEKLEED MET PRIMA WOLLEN ""&» IB L^P^V L^P^^^^bwIUJ MOQUETTE I i^P^^^ H 9H"^^fe f.95.-|f >Betaalbaar op uiterst *«/> „. W mmTmÈmV**.V. gemakkelijke condities. AW »*/". °'' fra,t

Ë *>»«„"'*. "«Ar c0(,„ e'o„ " e.„ #

//^lr^%W
» mmmW mW b *V

££j!rm^^^^SmmmmmmmmmmmW mMM Ê leV«rinfl©n frlflCtt

r^^^ifc^ T^j^^4^^.^^^(^|h^# » «Jflr # Ceßn rinU of

lfc/"<« È verdere onkosten.

IDit kostelijk geilt, foto-boekwerk
ontvengt U GRATIS en FRANCO, Straatwanneer U deze coupon duidelijk " ""
ingevuld als drukwerk zendt «ar. .
Fa. D. MEIJER - AMSTERD. VEERKADE 41-23 - DEN HAAG

10
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