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Gouden koets gaat
door Nederland
DEN HAAG, 13 Mei. — De koningin

heeft toestemming gegeven om de gou-
den koets in een varende tentoonstelling
op te nemen. Op 25 Mei zal deze expo-
sitie te Middelburg officieel worden ge-
opend, waarna de tocht begint. Een hoge
„kempenaar", een binnenschip, dat door
de particuliere Rijnvaartcentrale be-
schikbaar is gesteld, zal tot half Augus-
tus de kostbare last tezamen niet de
crème calèche, vitrines met harnasse-
menten, uniformen en andere bijzonder-
heden van „Prinsjesdag" over de Neder-
landse binnenwateren dragen In vele
plaatsen des lands. die aan voldoende
breed vaarwater liggen, zal men een
of enige dagen de gelegenheid hebben de
koetsen en alles wat erbij behoort te be-
wonderen. Deze varende tentoonstelling
heeft een tweeledig doei. In de eerste
Plaats wordt hiermee een wens vervuld
Van vele tienduizenden, die tot dusver
niet in de gelegenheid waren de gouden
koets te zien. Voorts hoopt men er eenbelangrijk sociaal doel mee te dienen.
De entrée's komen ten goede aan het
nationale Koningin-.Tulianafonds ter be-
vordering van maatschappelijk werk.
De schuit komt ook in Limburg.

Smokkelhandel is
verminderd

HEERLEN, 13 Mei. — Onmiddellijk na
de grenscorrecties met Duitsland is de
smokkelhandel opvallend verminderd.
In hoeverre dc correcties inderdaad een
douane-technische verbetering zijn, zal
later moeten bli.jkcn. Een feit is echter,
dal allerlei lastige hoeken en weggetjes
nu onder Nederlandse controle zijn ge-
komen en dat la zonder twijfel een be-
langrijke ve-bctering.

Bingelrade krijgt
busverbinding

HEERLEN, 13 Mei. — (Eig. red.).
Naar wy vernemen, ligt het in de be-
doeling van de L.T.M, om binnen af-
zienbare tijd een busdienst Brunssum—■
Bingelrade — Jabeek — Süsterseel —Wehr — Sittard v.v. te openen. Het
wegdek vanaf de voormalige grens tot
Süsterseel bevindt zich momenteel nog
in miserabele toestand, zodat er ge-
wacht moet worden 'op verbetering
hiervan. Zodra dit euvel verholpen is,
zal de busdienst een feit worden. Niet
alleen voor de beide plaatsen uit het
nieuwe gebied, doch ook voor Bingel-
rade zal deze dienst een uitkomst zijn,
daar Bingelrade nog over geen enkelebusverbinding met andere gemeenten
beschikt.

Goede vangst van
politie te Sittard

SITTARD, 13 Mei. (eig. corr.) —Door de politie werd een persoon aan-
gehouden die zich in 1946 schuldig
maakte aan niet minder dan 26 geval-
len van oplichting, verduistering, enz.
De man. een zekere H., liep over verbo-
den grond, kwam op de bon en gaf
prompt een valse naam op. Maar de po-
litie ."ook lont en arresteerde hem.
Achteraf bleek, dat hij gesignaleerd
ftond bij de Utrechtse en Amsterdamse
politie.

Priesterwij dingen
te Wittem

WITTEM, 13 Mei (eig. corr.) — In
het Redemptoristenklooster te Wittem
ZuUen op 14 Sept. a.s. de H. Priester-
wijdingen worden toegediend. De wij-
ding der subdiakens, die hieraan vooraf
gaat, zal plaats vinden in het octaaf
van Pinksteren. '
Vrachtwagen zakte
door wegdek

GELEEN 13 Mei. — (eig. corr.)
Donderdagmiddag zakte in de Spoor-
straat 'n vrachtwagen van K, uit Wijl-
re, welke beladen was met 4000 kilo
stikstof, plotseling door het wegdek,
dat vermoedelijk door een mijnverzak-
king onder het aspha.lt was uitgehold.
De wagen moest worden afgeladen en
opgevijzeld, waarna bleek, dat hij ern-
stig gehavend was en geen vracht meer
kon vervoeren.

Oefenrit pantser-
wagens door Limburg

HEERLEN, 13 Mei. — Pantserwa-
gens van het Depot Pantserwagens te
Amersfoort maken van 17 tot en met
31 Mei a.s. een oefenrit door een groot
gedeelte van Nederland. 23 Mei rijden
de pantserwagens van Nijmegen naar
Venlo, op 24 Mei van Venlo naar Gul-
Pen en op 25 Mei van Gulpen naar
Weert, waar een dag wordt vertoefd,
om op 27 Mei de tocht van Weert naar
Breda voort te zetten. Op 23 Mei hou-
den de pantserwagens een oefening in
de omgeving van Venray tegen een on-
derdeel van het 5e infanterie-depot teVenlo

21 Juni zitting
Provinciale Staten

MAASTRICHT, 13 Mei (eig. red.) —
Ged. Staten van Limburg hebben de
gewone zitting van de Provinciale Sta-
ten vastgesteld op Dinsdag 21 Juni.

Dr Van Royen maakte
ervan wat mogelijk was

Wat echter het herstel van het repu-
blikeins gezag in Djokja betreft: het IS
voorbarig te zeggen dat de republiel-
-thans bereid is, haar plaats in de VSI in
te nemen. Sukarno en Hatta konden im-
mer;, niet verder gaan dan zich er toe te
verbinden straks, bij de herstelde rep-i-
-blikein.se regering, zeer sterk aan te drin-
gen op deelneming aan de voorgestelde
Rondetafel-conferentie. Het overslaan van
r'c interim-periode was aanvankelijk be-
doeld als een alternatief voor dc uitvoe-
ring der Veiligheidsraad-resolutie en ge-
zagsherstel in Djokja. Nu doet de rege-
ring, wetend dat zij het plan-Beel niec
meer kan inslikken, het voorkomen, als-
of instelling ener federale interim-rege-
ring door g<en der partijen meer noodza-
kelijk geoordeeld wordt. In de gegeven
omstandigheden is dit ook maar het
beste. Het gevolg is echter, dat de souve-
reiniteitsoverdracht voor de deur staat
onder zeer hachelijke omstandigheden. Ge-
lukkig heeft dr. Van Royen er van ge-
maakt wat mogelijk was. De Nederlandse
politieke partijen doen goed zich er vau
overtuigd te houden, dat de thans be-
reikte overeenkomst niet meer ongedaaa
gemaakt kan worden. Het enige is, dat
men ook verder tracht er het beste van
te maken.

Voor de oudste Nederlandse troepen in
Djokja betekent dit : opnieuw uitstel van
de demobilisatie. Het laatste, bataljon
oorlogsvrijwilligers, dat op punt stond
huiswaarts le gaan, moet voor de zoveel-
ste maal blyven, voorlopig gelukkig
slechts enkele weken. Geschat wordt dat
vóór het herstel van het republikeins ge-
zag nog bijna 50 duizend Indonesiërs zul-
len willen evacueren.

Britse Conservatieven
winnen van Labour
LONDEN, 13 Mei. — Het centrale ver-

l-iezingsbiirean van de conservatieve par-
tij maakte heden de uitslagen van de gis-
teren gehouden Britso gemeenteraadsver-
kiezingen bekend. Het bureau verklaart,
dat de conservatieve partij grote vooruit-
gang heeft geboekt, ten koste van de La-
bour-partij.

Geen terugtrekking van
bezettingstroepen

PARIJS, 18 Mei (Eig. red.) — Ur. PM-
lip Jessup, die Vrydag uit Washington in
Parys arriveerde, heeft verklaard, dat het
zgn. plan-Kerran (terugtrekking der be-
zetiingstroepen uit Duitsland tot o|>
enkele kleine gebieden) niet door de de-
legatie van de Ver. Staten aan de a.s.
conferentie van de 4 ministers van bui-
tenlandse zaken te Parijs' zal worden
voorgelegd.

Zoals wij Vrijdag meldden, zou minister
Acheson het plan-Kerran op de a.s. mi-
nistersconferentie te Parijs voorstelten.
Het plan is als onuitvoerbaar van de nand
gewezen. In de Franse pers hebben de
berichten betreffende het plan-Kerran
heftige commentaren uitgelokt. Zaterdag-
morgen zullen te Parijs aan de conferen-
tie van de 4 ministers voorafgaande be-
sprekingen der vertegenwoordigers van
dc 3 Westelijke regeringen een aanving
nemen. Eind volgende week zal een on-
derhoud tussen Acheson, Bevin en Schu-
man te Parijs plaats vinden.

v. Kerkhoven winnaar
8ste etappe

Meersman nl. is 'n jongeman, die zich
in Nederland zo maar en vrij onver-
wacht de leiders-, de oranje-trui toe
eigende. Nu heeft Meersman wel sterke
benen, maar de weelde van 'n leiders-
trui konden zij toch blijkbaar niet dra-
gen. Van start af werd Meersmanneke
geschaduwd door heel de Ned. club en
waar dc Oranje-trui ook ging, vele
wieletjes zoemden achter hem aan.
Meersman, die 's nachts al droomde van
de klaterende feesten, die men in zijn
Vlaams dorpje zou aanrichten als hij
huistoe keerde als winnaar van de Ron-
de van Nederiand, maikte dit alles zeer
nerveus. Het moet hem op een bepaald
moment in de benen geslagen zijn, want
de snelle loper van de afgelopen 7 da-
gen had plotseling alle mogelijke moeite
om het kalme tempo te volgen.

GEEN REACTIE OP REGERINGSVERKLARING

De souvereiniteits overdracht
staat er „hachelijk” voor

BATAVIA, 13 Mei. — (Eigen corr.). — In bevoegde Nederlandse kringen was
vandaag geen enkele reactie vernemnbuar op de regeringsverklaring, die minis-
ter Van Maarseveen Donderdag in de Tweede Kamer heeft afgelegd. In de wan-
deling toont men zich niet bepaald onder de indruk van deze regeringsverklaring.
De hele. Nederlandse politiek is een warwinkel van tegenstrydighedei. geworden.
Onder meer wreekt /.ich thans de tweeslachtigheid der Nederlandse regering die
vóór en n.-i zei de republiek alleen maar van haar slechte militairislische Hem-'n-
len te wülen ontdoen, maar intussen toeliet, dat hier zeer duidelijke, echter tot
mislukking gedoemde, pogingen werden ondernomen de republiek te likwideren.

lapanse herstel-
betalingen stopgezet
LONDEN, 13 Mei. — De Amerikaa

regering heeft besloten de Japanse her-
stelbetalingen stop te zetten. Dit bericht
werd te Londen met berusting, doch niet
met instemming ontvangen. Daar de kos-
ten van dc Japanse bezetting volledig ten
laste komen van dc Amerikaanse schat-
kist en de Verenigde Staten de algehele
verantwoordelijkheid dragen voor het be-
stuur van het bezette Japan, realiseert
men zich in Britse officiële kringen, dat
Groot-Brittannië ten deze niet in een po-
sitie verkeert, te kunnen aandringen op
voortgezette herstelbetalingen door Japan
in de vorm vna uitvoer van installaties
uit Japanse fabrieken. Te Londen worden
2 ernstige bezwaren tegen 't stopzetten
door de Ver. Staten van de Japanse her-
stelbetalingen naar voren gebracht: Da
bondgenoten der geallieerden in het Ver-
re-Oosten zullen geen Japanse herstelbe-
talingen meer ontvangen. De mogelijk-
heid bestaat, dat de Amerikaanse poli-
tiek, welke gericht is op een economisch
herstel van Japan, zover wordt doorge-
voerd, dat hierdoor riet meer voldoende
rekening wordt gehouden met de factor
veiligheid, welke ten aanzien van .Japan
niet over het hoofd mag worden gezien.

Londen-Parijs door de lucht
Record verbeterd, maar nog

niet tevreden
PABUS, 13 Mei (Kig. red.) — i>e

Urilse testpiloot van de Hawker-vlleg-
tuigfahrlekeii, Thomas Wade, verbeterde
Vrijdagmiddag het bestaande record Lon-
den—Parys \an 27 minuten met een tyd,
welke nagenoeg 3 minuten boven het \o-
rlge record ligt.

De afstand Londen—Parijs van 360 km
werd door Wade met een Hawker-C-1052
straalvliegtuig, uitgerust met een Rolls-
Royce-straalmotor, dat nog op de zg. ge-
heime lijst staat, afgelegd ln 24 minuten
en 1.8 Seconde.

Wy zagen Wade's toestel vanmiddag
even vóór 5 uur, kort voor zijn landing
op het Parijse vliegveld VUlacoublay, net
gebied len Westen van Parijs overvlie-
gen. Het toestel, welks vleugels sterknaar achteren gericht zijn, vloog op een
hoogte van 700 m, een enorm en /eer
merkwaardig donderend geluid achter
zich latend. Wade's snelheid werd later
opgegeven als 855 km per uur. Zaterdag
zal Thomas Wade pogen tijdens zgn te-
rugtocht naar ix>nden zijn eigen record
van heden te verbeteren.
Burgemeester M. Haan van
Nieuwstadt neemt ontslag
NIEUWSTADT, 13 Mei (Eig. corr.) —ln de Vrijdagavond gehouden raadsver-

gadering heeft de burgemeester, de heer
M. Haan, medegedeeld, dat hij H. M. de
Koningin per 1 Juni a.s. om ontslag als
burgemeester heeft verzocht. De heer
Haan is sedert 1 Sept. 1932 burgemeester
van Nieuwstadt. Het beheer van het land-
bouwbedrijf, dat zijn eigendom is, en an-
dere werkzaamheden nemen zoveel tijd
ln beslag, dat hij gemeend heeft als bur-
gemeester te moeten heengaan.

WIJZIGING
WEDSTRIJDPROGRAMMA

R.K. S.V.B.—Schinnen en D.V.O.—Bom

Drama I

Daar dan bij Susteren brak hem de
klomp, daar liep zijn gemoed over. De
drager van de Oranje-trui sprong van
zijn fiets, smeet dat akelige ding langs
de weg, omhelsde een boom en liet zijn
zilte tranen de vrije loop. Zes, zeven
Belgen, volgers en collega's, vele
schietgebeden en nog meer krachtter-
men plus enig geweld was er voor nodig
om Meersman weer in 't zadel te krij-
gen.

Het lukte maar 'n dik geslagen Meers-
man arriveerde veel te laat in Tilburg,
waar Schulte de trui cadeau kreeg, om-
dat 'n jonge renner geslagen werd door
de spanning, die kleeft aan een leiders-
trui of die nu geel, rosé. groen, rood of
oranje is. En nog zou grote Gerrit het
schone gewaad niet hebben mogen aan-
trekken, als er niet een ander drama
door een andere Belg opgevoerd was.

Deze etappe was begonnen met een
Meersman-ontsnapping. Die Meersman

werd netjes door een zestal coureurs
achterhaald, aangezien men voor Weert
een trein voorrang gaf. Wel klauterde
heel de kliek over de motors, auto's,
plaatselijke en rijks-politie en over de
overwegbomen heen — overigens net
vóór de gillende locomtief plus aanhang
voorbij racete — maar genoemd zestal
haalde die tour de force ook uit. Een
van de leden van die club van 6 was
blonde Gerrit. Een ander lid* was de
Belg Keteleer, die voor de Ned. B-ploeg
'

MEERSMAN VERDROEG DE SPANNING NIET

Na twee drama's werd Schulte weer
in de oranje-trui gehesen

Een lekke band schakelde Keteleer als
nieuwe leider uit

TILBURG, 13 Mei (Limb. Pers). — Het zal de lezers bekend zijn, dat Schul-
te met veel geweld en gesteund door zijn discipelen, in de tijdrace tussen
Vaals en Kerkrade zegge en schrijven 55 seconden van zijn achterstand op de
Belg Meersman inliep. De Lange stond daar in Kerkrade na afloop te dampen
als een paard en dat onverslijtbare stuk macht trilde op zyn benen als een
.jongeling voor zijn eerste sfficiëie gesprek met zijn aanstaande schoonpapa.
Rn dat alles om die luttele 55 seconden. Vandaag liep Schulte zo iets van een 10
minuten weg van diezelfde Meersman en desondanks stapte hij in het Til-
burgse Sportpark van zijn fiets, alsof hij om de hoek even 'n biertje *was gaan
pikken. Die tien minuten voorsprong op concurrent Meersman had Schulte
dan ook niet te danken aan een bijzondere krachtsinspanning van zijn kant.
Nee, die dankte bet Bossche geweld aan een soortemcnl zenuwinstorting, die
Meersman overviel in de buurt van Susteren.

Vergissing bij de
grenscorrecties

Neder.andse grond werd Duits
DEN HAAG, 13 Mei. (Pari. red.) —Deze dagen heeft de heer Van Voorst lot

Voorst lid van de Eerste Kamer, de rege-
ring schriftelijke vragen gesteld omtrent
ele geruchten, als zou Nederland bij de
grenscorrecties ook eigen grondgebied on-
der de gemeente Ottersurn aan Duitsland
hebben afgestaan. Naar we vernemen,
wordt deze aangelegenheid momenteel of-
ficieel onderzocht. Het bln'kt zeer wel mo-
gelijk te zijn, dat enkele functionarissen
niet de afbakening bela.st. ter plaatse,
hetzij absusieveiyk. of met zekere non-
chalance een minimaal strookje grond
naar gene /-.ijrle van de nieuwe grens heb-
ben gebracht. Zulks zou dan echter in
geen geval enige officiële sanctie hebben
gehad en hoogstené enkele vierkante me-
ters betreffen. Zo nodig zal de vergis-
bij eenvoudige ..correctie" weer gemakke-
lijk te herstellen zijn.

Hoofddirecteur P. T. T. gaat
met pensioen

DEN HAAG, 13 Mei. — Na een loop-
baan van bijna 46 jaren zal op 1 Juni a.s.
de heer W. R. v. Goor, hoofddirecteur der
posterijen, wegens het bereiken van de
pensioengereshtigde leeftijd, de dienst
verlaten. Als zijn opvolger ia aangewezen
de inspecteur 'in algemene dienst der
P.T.T., de heer F. A. Hofman.

Leopold of Boudewijn ?
Wordt er een meerderheid gevonden

voor de opheffing van de wet, dan komt
de koning, al dan niet na een volksraad-
pleging terug en tracht een ministerie te
vormen, dat wil zeggen, een regerings-
meerderheid te vinden. Slaagt hij hier
niet in, of zo moeilijk, dat de meerder-
heid niet levensvatbaar is, dan is het aan
te nemen, dat de koning afstand doet ten
behoeve van zijn zoon prins Boudew:j:i.
De koning zegt zelf in zijn New-York-Ti-
mes-interview, dat een der meest bondi-
ge uitspraken la van zijn standpunt: „Zo
ik er niet in slaag een regering te vor-
men, dan is het misschien nodig, dat ik
het bewind aan mijn zoon overdraag.
Maar ik heb eerst tot plicht de toestand
voor hem op te klaren en aan de gebeur-
tenissen het hoofd te bieden".

Het gehele accent van de koningskwes-
tie is dus momenteel komen te liggen op
de verbanningswet, en op de beslissing,
"die het nieuwe parlement daarover kan
nemen. Het koninklijk standpunt is: de
..onmogelijkheid om te regeren door 's
vijands toedoen" bestaat niet meer, dus
het is ongrondwettelijk om deze wet niet
af te schaffen en mij ermee van de troon
verwijderd te houden. En de tegenpartij,
met name de socialisten, redeneren: op

het ogenblik dat een parlementaire meer-
derheid deze verbanningswet goedkeurde,
en de macht aan zich trok om te bepalen,
wanneer voor rie koning de onmogelijk-
heid om te regeren had opgehouden, op
dat ogenblik was de oorlog met Duitsian-.l
feitelijk al geëindigd. De parlementaire
meerderheid die deze wet goedkeurde
richtte zich alleen op de onmogelijkheid
om te regeren", welke voor deze parle-
mentaire meerderheid gelegen was tn
's konings houding gedurende de bezet-
ting, waarvoor de ißtdrukking „door
's vijands toedoen" enkel een loze dekfr,'-
ze werd. Voor deze linkergroep bestaatde onmogelijkheid om te regeren", waar-
over het parlement van 1945 het had, ook
nu nog onverminderd. Dit zijn de twee
thesen, die elkander zullen ontmoeten
voor het nieuwe parlement.

En dit is ook dc juridische en politiek-
technische versie van de toekomstige ont-
wikkeling.

POLITIEK SPEI...

Want in feite — en dat is het wat ge
koningskwestie zulk een eindeloos, vruch-
te'oes en nutteloos aspect geeft — zuiver
zakelijk gezegd, ia de koningskwestie
door alle verklaringen, documenten, ver-
dachtmakingen en debatten tot de vol-
gende kern te herleiden. Ken kern, die uit
drie gedeelten bestaat. Het ene is de ko-
ning, die zijn eer, zijn persoon, en zyn goed
recht verdedigt, het andere zijn de poli-
tieke leiders van 's lands rechtervleugel,
die in de monarchie en ln de persoon van
Leopold een steun en sterkte ten haren
politieken gunste en in Leopolds terug-
keer een versterking van België's rechtse
eloment, _i»t derde zyn de linkse leiders,
die hetzelfde vrezen, wat de rechtse lei-
ders verlangen, en die te meer, omdat zij
nu reeds vier jaar zulk een fanatieke ac-
tie tegen de koning voeren. Is er by ile
koning dus nog wel een zeVfere mate van
gevoel m\ persoonlyke sentimenten in het
spel, by «le twee andere groepen komt de
zakelijkheid <*n de politieke overweging
op de eerste plaats, al wordt hun houding
wel gestijfd door persoonlyke haat- «ifliefdegevoelens voor de koning.

De oorspronkelijke officiële inzet: 's ko-
nings houding gedurende de bezetting,
geldt voor hen absoluut niet meer, al

overstroomt het socialistische partijblad
.Lc I'euple" nu alweer, voor de zoveelste
maal, België met bezwarende documen-
ten tegen de koning". Deze documenten
zijn nog enkel propaganda-middelen in de
politieke strijd. Want achter deze twee
groepen staan dc twee massa's met hun
massa-sentimenten, waarvan de ene de
koning als een heilige, een martelaar en.
de enige man. die België nodig heeft, ver-
eert, en de andere hem verwerpt als cpnepn
„vuile verraaier". Maar tussen deze twee-
massa's in is de grote groep van intellec-
tuelen tot arbeiders, die het weinig kan
schelen of dc koning terugkomt of niet.
En dit is tenslotte een indruk die men
niet vnn zich af kan zetten en die dc so-
cialisten schijnbaar ook hebben: tot dezegroep behoren er veel meer, dan men ver-
onderstelt, niet alleen aan de rechterzijde
maar ook aan de linkerzijde. En het i-: de-ze groep, die zich niet meer door docu-
menten laat beinvloeden. evenmin als door
massabetogingen voor de koning, doen
die in geval van een volksstemming methetrekkelijke achteloosheid voor de kozouden stemmen, in de stijl van .laat hyterugkomen, als hij wil, dan zijn wij vanhet getwist af". En deze _ia»a kan ook,door haar ongeïnteresseerdheid )
werken, door haar stem bij een volksraad-pleging en door haar remmende invloedop elk meer of minder geweldadige uit-barsting bij 's konings terugkeer. Zolang
de koning er niet was heeft deze ongeïn-
teresseerde massa tegen ,'lc koning ge-werkt, door zijn ..verbanning" te dulden,wanneer hij er eenmaaj is, zal zij voor dekoning werken door zijn terugkomst te
dulden. Zij kiest de weg van de minsteweerstand, en dat kan voor de socialistengevaarlijk worden, nu zij wellicht weer-stand zo hard nodig gaan hebben.

Drama II.
In gesloten formatie bereikte dit pe-

leton, dat 25 man sterk was, Eindho-
ven. Achter Eindhoven, op die meer dan
Belgische en zeer bolle kasseien, die de
dorpen Steensel, Bladel, Reusel en Hil-
varenbeek verbindt, daar wipten 7 ren-
ners weg. Onder die 7 bevond zich Ger-
rit Schulte en.... Keteleer, die in het
algemeen klasement 1 minuut en 7 se-
conden voor lag op de man uit Den
Bosch.

„Dus Keteleer krijgt de trui", zei ie-
dereen. Maar jawel hoor, voorbij Reu-
sel kreeg Schulte zijn tweede cadeau,
toen een van Keteleer's banden lang-
zaam leeg liep. Het was dramatisch,
maar Keteleer is een tikje ouder dan
Meersman en al beefden zijn handen
wel, hij zat weer vlug op zijn fiets. Niet
vlug genoeg echter. Hij kwam 3 minu-
ten en 41 seconden na Schulte in Tilburg
aan en Schulte schudde daar zijn moede
hoofd: „Spaitig zulle", was alles wat hij
zei.

Van Kerckhove won. Waarschijnlijk
omdat de Oranje-Schultc — na die 2
presentjes van Belgische zijde — niet
ook nog onze Benelux-partners 'n etap-
pe-overwinning wilde afsnoepen. Be-
sluit: een knappe jongen, die Gerrit nu
not? die trui ontfutselt.

De uitslag van de 8e etappe Kerk-
rade— Tilburg C165 km.): I. Van Kerck-

hov'e, 4 uur 12 min. 06 sec.; 2. Schulte4.12.15; 3. Vooren 4.12.18; 4. De Hoog
4.12.22; 5. Sehellingerhoudt idem; 6. Cal-
lens idem; 7. Van Stayen 4.14.27; 8. Bras-
pennnx 4.14.34; 9. Grysolie; 10. Beyens;
11. Leenen; 12. Pellenaars; 13. VanBeek; 14. Van den Dungen; 15. Evers;
16. De Korver, allen dezelfde tijd; 17.
Keteleer 4.15.47; 18. Van Est 4.16.42; 19.
Smts 4.17.11; 20. Hopstaken 4.17.22. Tij-
dens de etappe gaven op: De Ruiter,
Kuilman en Van de Verre. Niet gestart
waren de Fransman Le Nizerhy en Snel-
len, de laatste op advies van zijn dokter.

Het algemeen klassement na de 8e
etappe luidt: 1. Schulte 41.02.38, 2. Kete-
leer 41.05,23, 3. Sehellingerhoudt 41.08,39,
4. De Hoog '51.11.41, 5. Meersman
41.12.51, 6. Callens 41.14.45, 7. Van
Stayen 41.15.53; 8. Vooren 41.29.55, 9
Van Est 41.29.59, 10. Leenen 41.31.35,
11. Voorting 41.31.55, 12. Grysolle
41.34.08, 13. Loos 4U6.46, 14. Van den
Dungen 41.38.44, 15. Peters 41.39.34, 16.
Smits 41.40.24, 17. Pellenaars 41.43.17,
18. Franken 41.44.37, 19. Boogaerts
41.45.06, 20. Lakeman 41.47.12.

Het ploegklassement na de 8e etappe
luidt: 1. Belgë a 124.01.44, 2. Nederland
b 124.21.43, 3. Nederland c 124.21.51, 4.
Nederlarid a 124.22.09, 5. België b
124.32.34. 6. Nederland d 125.06.05. 7. Ne-
derland e 126.45.39, 8. Nederland-België
129.08.22.

INTERVIEW MET VERBANNEN VORST

Leopold III wil dit jaar de beslissing van koningskwestie forceren
Een grote massa Belgen staat onverschillig

tussen de twee vechtende partijen in
BRUSSEL 18 Mei (Eig. red.) — Ben vier jaar lange lijdensweg is deze ko-

ningskwestie nu reeds langzaamaan, en alle Belgen zyn heiu moe, zonder dat men
feiteiyk ook maar iets is vooruitgekomen, al'e meer of minder recente verklarin-
gen, documenten, brieven en debatten ten spijt. Men is het alleen maar moe, ine:i
wil het eind ervan zien. En zeker wil Ivoning Leopold dit, zo blijkt steeds duide-
lijker uit zün jongste brief en uit het interessante interview, dat hij dezer Uage-.i
aan de New Vork Herald heeft toegestaan. H(j wil een beslissing, dit jaar. Maar
al wil hy het eind vnn de kwestie, hij wil zich nog niet gewonnen geven, omdat hij
oordeelt, dat hij eenvoudig nog niet z\jn rechtmatige kans heeft gekregen. En
deze rechtmatige kans ziet hy nu als volgt: Zodra de. nieuwe verkiezingen voorbij
zyn en het nieuwe parlement zich heeft gevormd, verlangt hy, dat dit zich zal
uitspreken over de befaamde „Verbamvjigswet" van 1!) Juli 1945, waarby het
parlement zich de macht toe-eigende om te bepalen, wanneer voor de koning de
nnmogi-iykhcid om te regeren had opgehouden. Het nieuwe parlement zal dus
moeten bepalen of dezo onmogeiykheid nog bestaat.

Gen. Clay ten afscheid
Een onverdeeld Duitsland
BERLIJN, 13 Mei (Eigen red.) — Ge-neraal Clay zei Vrijdag op de laatstepersconferente, welke hij ten afscheidvan Berlijn gaf: „De overeenkomst omde blokkade wederzijds op te heffenwordt tot nu toe wederzijds loyaal uit-gevoerd/ Hij zag in de conferentie teParijs een verdere stap naar stabilise-

ring van Europa. „Het zou verstandig
zijn", zei hij, „de Sovjets te doen deelne-men aan de controle over de Roer, maar
niet zonder bepaalde veiligheidsgaran-
ties".

Bij zijn offciicel afscheid van Berlijn,
werd gen. Clay Donderdag door de be-
volking luid toegejuicht. In zijn af-
scheidswoord zei Clay: ben er ze-
ker van, dat mijn collega's, evenals ik
zelf. een onverdeeld Duitsland willen,
doch nimmer ten koste van de demo-
cratische grondrechten, welke ook debasis vormen van dc nieuwe West-Duit-se staat." De generaal zal Duitsland
Zondagmiddag om 6 uur per vliegtuig
verlaten.

Zondag en Maandag's.s. hebben in deSovjet-zóne en Oost-Berlijn de verkie-zngen plaats voor het derde Duitse
volkscongres, dat zich opwerpt als deenige rechtsgeldige volksvertegenwoor-
diging van het land.

Sedert Donderdag hebben in Berlijn
besprekingen plaats gehad tussen verte-
genwoordigers ' van de 4 bezettende
machten. Men meent, dat ze de ophef-
fing van bepaalde beperkingen betref-
fende handel van Oost- met West-Duits-
land betreffen. Volgens de Berlijnsewethouder Klingelhöfel zou de lucht-
brug blijven bestaan als een van de ste-
vigste peilers voor de Berlijnse ettono-mie.

Piet van der Pol naar Limburg
HEERLEN, 13 Mei (Eig. red.) — .Vaar

wij vernemen, is men, dank zij de voort-
varendheid van enige ondernemende
heren, er in geslaagd de wereldkampioen
biljarten, Piet van der Pol, naar Lim-
burg te krijgen. Hij zal In enkele wed-
strijden uitkomen, n.l. op 15 Juni ln café
Beckers te Heerlen, op 16 Juni in hctel
L'Orthije te Brunssum en op 17 Juni in
café Mertens te Kerkrade. De opbrengst
van de wedstrijden komt ten goede aan
Limburgs Thuisfront en de Niwln".

Zweden-Engelard 3-1
STOCKHOLM. 13 Mei. — De interland-

voetbalwedstrijd Zweden—Engeland, wel-
ke vanavond te Stockholm werd gespeeld,
is in een verrassende 3—l-overwinning
voor de Zweden geëindigd. Bij het in-
gaan van de rust leidde Zweden met 3—o.

Prinses Margaret van Engeland bracht tijdens haar vacantie in Italië een
bezoek aan Z. H. de Paus. De speciale audiëntie duurde 18 minuten.

- I ,1 ■■___________________—

de Bilt:
DROOG WEER

In de ochtend plaatselijk nevel of
mist, overdag geleidelijk wat toe-
nemende bewolking, maar nog droog

weer en iets hogere temperaturen
dan gisteren. In de kuststreken tij-
delijk koele zeewind, overigens wei-
nig wind.
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