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Sterre der Zee terug
naar Maastricht
MAASTRICHT, 13 Oct. (Eigen red.)
Het beeld van de Sterre der Zee zal na
de tocht door de Mijnstreek aanstaande
Maandag omstreeks 7 uur naar Maas
tricht terugkeren. Bij de ontva ngst aldaar
zal Z. H. Exc. Mgr Dr G. Lemmens, bis
schop van Roermond, aanwezig zijn.

Ongeval hij begin ,,an
Rome-reis

WANSST.TM, 13 Oct. (Limb.pers) Pastoor L. Hoefmakers te Wanssum, die
ter gelegenheid van het H. Jaar e<'ll be
zoek aan Rome wilde brengen. kwam bij
het overstappen in de trein te Roermond
ongelukkig te vallen. Alhoewel de pas
toor zeer veel pijn had, wilde hij de reb
toch nog voortzetten. Tlwn hij echter in
Maastricht aankwam. was zij n toestand
dermate verergerd, dat opname in het
ziekenh'lis noodzakelij,k werd. De pastoor
moest hier een operatie aan de knie on
dergaan, en het zal nog geruime tijd du
ren, voordat Jiij weer naar Wanssum kan
terugkeren.
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VOORLOPIG VERSLAG VAN EERSTE KAMER

Eerste Kamer uit haar critieli
op de begroting van Oorlog

Aan defensie niet voldoende geld besteed
en de opbouw gaat veel te traag

DEN H �AG, 13 Oct. :- In het. voorlo pig verslag van de commissie. van rap
porteu �s m t de Eerste KamPr over de ontwe.rpen van wet tot vaststelling ,:an de
hPgrot1ng 1950 van Oorlo g en Mai•ine wordt van d h,erse zijde scherpe critiek uit
�<'oefend op het beleid van de minister. De strijd binnen het kabinet over de
vraag of het totale bedrag ongeveer f 85 0 mlllloen dan wel 1 milliard moest be
dragen, wilde er van een \'erantwoorde defen;ie sprake zijn, heeft naar de me.
nlng van sommige !,�en veel te lang geduurd en pas door het conflict in Korea
zouden de hangende contraversen mln of meer zOn opgelost. Deze ledew meen
d!ln, dat er nog veel zwaarder offers voor defensie waren. Men verwijt de mi
mster en de staatss_ecretartssen, dat ze te zuinig zijn gewee,,t. Ook was de op
bouw van de defensie volgens deze leden niet snel genoeg verlopen.

sterre

zee"

Dezelfde leden drongen aan op de vorming van voldoende goed bewapende mo- /
bllisabele eenheden. wat dit ook zou kosten. Op marine en luchtmacht werd door "
deze leden minder critlek uitgeoefend.
Eertelijkc leden _ verklaarden zich me!
boveru;taande crltiek .accoord, maar ZIJ
MAASTRICHT, 13 0Gt. (Eigen red.) - meenden, dat het katinet in zijn geheel
NIEUWENHAGEN, IS Oct. (Eig. cor.
evenmin vrijuit ging. Zij gaven in over re�p.)
Zondag gaat de Koninklijke Harmonie
- Vrijdagavond Is het genade
weging een vaste commissie van advies beeld van O. L. Vroaw Stene der Zee op
van Maastricht naar Aken te gast bij de
Mannenzangvereniging Orphea. Men ver
of een directorium in te stellen uit be haar tocht door het Dekenaa Kerkrad e
dl'ijfäleven en financiële wereld voor de vanuit de paroobie Maria Hulpt__«:)er Chris
trekt uit Maastricht om kwart voor 7,
zal de Hoogmis om 10 uur in de Dom
aanmaak van wapentuig. Sommi gen wil tenen na een driedaags verbJ.Uf naar de
bijwonen, daarna concerteren op de
den hiervoor echter een aparte minister parochie IL Hart van JeZ118 gedragen.
Elisenbrunn<"n, een excursie makc•n naar
benoemd zien. Enige leden wilden als Om IS uur in de middag nam de parochie
Monschau en om half 5 het Ereconcert
uiting van hun crltiek aan de begroting Maria Hulp
der Christenen door e en
hun steun onthouden, als het antwoord plechtig lof, dat
opluisteren in het Alte Kurhaus.
door Mgr. Lemmens werd
van de regering niet bevredigend iS. De gecelebreerd, afscheid
van het Genade
regering zou dan echter andere taal moe beeld. Door Past.oor Slmonls
werd de
ten laten horen dan In de Tweede Kamer. parochie aan
de IL Maagd toegewijd.
Er werd verder nog critlek geoefen<1
De Bisschop dankte allen in het bijzon
op verscheidene onderdelen. De radiotoe
van de Meteors zouden zo slecht der de vaders voor hun tr0uwe opko mst
DEN HAAG. 13 Oct. - Bij de reserves stellen
zijn, dat van een operationele vltegeen  bij nacht. In een lange stoet van m isdie
van het Zuid-Nederlandse elftal, dat Zon
heid in Nederland geen sprake kan zijn. naars, schoolkinderen, bruidjes, veren!.
dag 15 Oct. a.s. te Luxemburg tegen de
gingen, geestelijke en wereldlijke autori
Nie
uwe radiotoestellen zijn aangemaakt
Luxemburgse ploeg speelt, zijn Jacobs
en dat kan nog wel een jaar duren. Thans teiten trok men biddend en zingen d en
(Limburgia) en Franssen (P.S.V.) ver
zou men namelijk niet boven de wolken onder de tonen van de fanfare "St. cae
vangen door resp. Luitelaar {Longa) en
kunnen opereren. Verder zouden er bij cilla", die Maria-liederen speelde, tot aan
NelissPn (Maurits ) . De wedstrijd zal ge
de luchtmacht veel te weinig parachutes de grens der parochie H. Hart VIÎ?l Je
leid worden door de Belgische scheids
aanwezig
zijn. Verder werden Inlichtin zus. Mgr. Lemmens gat hier het gena 
rechter Bauwens.
gen gevraagd over de zielrorg bij de ma debeeld dat gedragen werd door vier
kompels der parochi• H. Hart van Jezus:
rine, die te gering zou zijn.
In een lange stoet en onder geweldige
belangstelling, terwijl de fanfare "Een.
dracht" Marialiederen speelde, trok men
biddend en zingend door de fee.'ltelijk
AKEN, 13 Oct. (Eig. red.) - Op Zater
versierde straten der parochie naar de
dag 18 Nov. a.s. zal in de "Schwimm
kerk . Onder het dreunen der sal uutscho
halle" te Aken de eerste internationale
AMSTERDAM, 13 Oct. - Een zenuw ten werd het beeld het versierde en ver
na-oorlogse zwemwedstrijd worden ge
achtig groepje mensen stond Vrijdagavond lichte kerkgebeaw binnen gedragen , dat
houden. Deze gaat tussen de A.S.V. '06
om acht minute::,, voor zeven bij de D-trein . tot de uiterste hoeken gevuld was. Pas.
en de Heerlense zwemvereniging Z.0.N.
di e drie minuten later van het Centraal toor v. d. Venne richtte zich tot de Sterre
Het programma vermeldt o.m. een polo
Station te Amsterdaip naar Bazel zou ver der Zee om Haar een welkom toe te roe.
wedstrijd tussen de dames-zeventallen
trekken.
Het wa.rea de heer L. Bru', pen. � spoorde in :pjl,S�p&e woorden (le
van Aken en Heerlen.
secretaris van de K.N.V.B., C. van der gelovigen aan om veel· vóOr elltander le
Meulen, lid van de Teelmlsche Commissie bidden, hopende, dat de komende dagen
en de Haarlemse reserve Bletibrouck, die zegenrijk voor de parochie zouden zijn.
met spanning stonden uit te kijken n� Vervolgens richtte Mgr. Lemmens zich
Mesman, Kraak, Van Raalte en Stoffelen. tot de gelovigen en wees erop, dat de
parochie H. Hart van Jezus de laatst e
Het viertal kwam gelukkig toch op tijd.
HEERLEN. 13 Oct. (Eigen ber.) - De
Even ontstond nog een schermutseling parochie was van het dekenaat Kerkra
Limburgse Dambond heeft een uitnodi
op de . treeplank, want Carla, het tweejarig de, waar het beeld zou verblijven en
ging ontvangen om op Zondag 29 October
dochtertje van Stoffelen, wilde haar papa daar0m moest zij de kroon op het werk
een wedstrijd met 20 dammers te spelen
onder geen beding laten vertrekken. De zetten. Het beeld zal drie dagen In de
tegen een 20-tal uit de provincie Luik.
krullebol schreide bittere tranen en moest parochie vertoeven om Maandag terug
Het bestuur van de L.D.B. heeft deze
lijdzaam toezien, hoe de D-trein haar vader te gaan naar de Basiliek van Maastricht.
uitnodiging aangenomen. De wedstrijd zal
in snelle vaart meenam. Uit Amsterdam
op de voorgestelde datum doorgang vin- J reisde ook mee de heer D. Bessem, direc
den te Maastricht . Het Limburgse team � teur van het Olympisch Stadion, die als
wordt samengesteld uit eerste bordspelers
supporter d e reis meemaakt. In Utrecht
uit de hoofdklasse, aangevuld met ande
stapten de spelers Huybregts, Van Schijn
DEN HAAG. 13 Oct. - De ministerraad
ren. Aan het eerste bord zal de Limburg
del, Terlouw, De Graaf, Rijvers van Melis,
se kampioen A. Hassink uit Heer plaats
Abe Lenstra, Clavan, van der Klink en heeft in volledige overeenstemming met de
nemen. De voor die dag vastgestelde com
Röhring in. Ook de heren A. W. Verlegh, rijkssalarlscommissi e besloten. dat de jong
petitiewedstrijden zullen een week vroe
voorzitter van de Keuze-Commissie, J. van ste verhoging van de salarissen en lonen
ger worden gespeeld.
der Leek, de bondstrainer, M. !::,ajet, !uite met 5 procent zal gelden voor alle rijks

___________________, nant-kolonel E. A. Wijdicks en H. de Mun- ambtenaren en arbeidscontractanten. waar
ter, bestuursleden van de K.N.V.B. kwamen voor een algemene loonregeling geldt, met
in Utrecht in de trein. Toen w.:s het Ned. uitzondering van de hoogste staatsfunction
Geslaagd in Delft
elftal, dat Zondag in Bazel tegen Zwitser narissen, voor wie bij de ontwerp-rijks 
DELFT, 1 3 Oct. - Geslaagd aan de land zal spelen, geheel volledig en werd begroting 1951 in een verhoging van de
technische hogeschool voor het propae de reis vervolgd naar Bazel, waar de ploeg salarissen is voorzien. Aan de besturen van
deutisch examen scheikundig ingenieur morgenochtend om 11.15 uur arriveert. In de provinciën, gemeenten en waterschap
H. W_ J. Kempen, Ubach over Worms. Amsterdam vertelde de heer Brunt, dat pen zal in overweging worden gegeven een
Geslaagd voor het ingenieursexamen aan mondvoorraad voor de komende nacht met bovenstaande beslissing overeen
scheikundig ingenieur J . W. Coenen (met tweehonderd broodjes zijn meegenomen. komende regeling te treffe-:.
lof) te Sittard, L . F . Defize te Geleen.
G. M. Houben ( met lof) te Roermond,
L M . Kretzers (met lof) te Broeksittard.
G. .J, A . Wessels te Venlo.

Koninkl. Harmonie van
Maastricht naar Aken

der

N•Jeuwenhagen

Mode,

Nederlands eHtal naar
Bazel vertrokken

Limburgse dammers
tegen Luik

5 pCt salarisverhoging
ook voor ambtenaren

Adam en Eva-

Of Grubbenvorst een aards paradijs
i�. weten we niet, docli het gaat er
in ieder geval aardsparadijselijk toe.
Dat bleek Vrijdagmiddag op het ge.
nnif'ntehuis te Venray, waar de po
litierechter van Roermond het echt
paar H. uit Grubbenvorst voo r zich
kreeg als de nieuwe Adam en Eva
van deze tijd. In dat aards paradijs,
een tuin ergens in Grubbenvors t.
hingen blozende perziken. waarheen
Eva al lang smachtende blikken had
geworpen. Op een dag kon zij de
verleidln_g- niet langer weerstaan en
plukte ziJ van de verboden vrucht en
liefst nog wel een hele mand vol.
Toen werd Adam ook verleid en blj
ging- mee- aan het plukken, totdat de
geretihtigheid naderde in de vorm
van een politieagent. En Vrijdagmid
dag kregen zii, man en vrouw, hun
gerechte straf, leder f 15.- boete.
Eigenlijk zou de heer H. meer �traf
moeten krijgen, want htl had meer
verboden vruchten geplukt, maar de
politierechter zeide clement te wil
len zijn. .,omdat hij, evenals Adam,
doo r een vrouw verleid W88 gewor
den"•

herfst keert teru g-"\

(Van onze weerkundige medewerker.)

De weersituatle heeft op het ogen.
blik een opvallende gelijkenis met
die van twee weken geleden. Ter
wijl ten Zuiden van IJsland, even.
als toen, een zeer diepe depressie
sombere vooruitzichten deed vermoe
den, ondernam Woensdagmorgen 't
Azoren-hogedrukegbled een snelle
aanval op West-Europa. De lucht 
druk steeg tijdelijk zelfs met zes mil
libaar binnen drie uur. De uitbrei
ding van het hogedrukgebied verliep
zo snel, dat nog vóór de diepe IJs
l and-depressi e onze .streken kon be
reiken, een krachtige hogedruk-dam
boven We.-,t-Europa lag, en de de
pres�ie ()p de plaat:; rust. moest hou
den. VOO!' ons waren de gevolgen
wel te dragen ! Gister was de situa
tie al zeer gunstig, toen n.l. de bo
venste luchtlagen werden gevuld met
warme subtropische lucht, en de
zon ons direct kon bestralen. Tem
peratuurswijzigingen van 15 tot 18
graden In vier uur tijd waren het
gevolg hiervan. Het koufront, dat
In on, vorige weerpraatje nog dwarH
over de oceaan lag, heeft nu een
geheel andere positie gekregen, te
gelijk met het verdwijnen der IJ s 
l and-depressie naar Noord-Skandl
navië. Het lig t nu precies langs de
West-Europese kust en tt-ekt lang
,;aam naar 't vasteland. Jammer is ,
dat precies op Zondag het prachtige
weer om.�Iaat. nu te voorzien is, dat
het koufron t ons Zaterdagavond
gaat passeren. Behalve lagere tem 
peraturen, sterke bewolking en meer
wind nemen ook de regenkansen
weer toe. Het Is dus teter over de
afgelopen dagen te spreRen als van
een onderbreking van de regen, dan
van een mooi-weer periode.

':"�

De losse tand van de
huisbewaarster

1

BRUSSEL, 13 Oct. (eig. red.) . - Op
Sinjoorke was ontvoerd, het aloude beeld
van de Vuyle Bruydegom was snodelijk
gekidnapt! Mechelen stond er van onderste
bov�n �P die koude Decemberdag van het
vorig Jaar. Een groepje j,.;ngel!eden, clie
zic'll uitgaven voor Amer:kaanse touristen,
was 's middags het waardig museum van
Busleyden binnengedrongen en had er de
kist geroofd, waarin sinds jaar en dag
Mechelen's glorie rustte, Op-Sinjoorke of
de Vuyle Bruydegom, het befaamde folklo
ristische beeld, dat die van Mechelen
eeuwen geleden in Antwerpen hadden ver
overd. Het was een va.11 Antwerpen's
grootste schatten geweest en het werd
jaarlijks rondgevoerd in de Antwerpse
omme gang. gedrag.en In ee, wit laken en
plechtig gejonast.. Want in de Middel
eeuwe n was het in Antwerpen krachtens
een oude bepali ng de gewoonte, dat man•
nen. die openlijk hun vrouw hadden be
drogen. in de ommegang, de grote jaar
lijkse stadsprocessie konden worden rond
gedragen. om dan bij tijd f';1 wijle stevig
gejonast te worden. Totdat op zekere dag
de jouassers te die, in de bierpul hadden
en de ontrouwe echtgenoot na een
gekeken
DE BILT meldt:
bijzonder geslaagde , ,hoepla" op de straat
keien lieten neerkomen. zo. dat. de arme
MEER BEWOLKING.
kerel er niet meer van op stond. Daarom
Toenemende bewolking met in de
deed men het In het vervolg maar met een
namidàag in het we..,,ten van het
pop.
!and plaatselijk enige lichte regen.
En dat werd Op-Sinjoorke. totdat hij
:twakke tot matige wind uit Zuldedoor de Mechelenaars werd geroofd, die
lijke richtingen. Op de meeste plaathaim van toen af zelf me e gingen slepen
�en minde r zacht.
i n 11 1 1 n ei g,·n ommegang, tut meerden• spot
j
\
'------------------ ,·an h u n A n twc-rpsc rivalen.

Het zat de Antwerpenaren hoog, En met
groot enthousiasme vernam men dan ook
in de Scheldestraat, dat op bovengemelde
Decemberdag Op-Sinjoorke was · gestolen,
en wel, zoals enkele dagen later bleek,
door de Antwerpse studenten, van de
handelshogeschool. Het is toen :!n homeri
sche periede geweest in Antwerpen waarover wij indertijd uitvoerig bericht
ten - En het eindigde er tenslotte mee,
dat de Ant<werpse burgemeester aan het
hoofd van een stedelijke delegatie plech tig
en met veel Vlaamse goedlachsheid Op
sinjoorke weer terug ging geven aan zijn
Mechelse collega. Maar daarmee was de
zaak niet geëindigd, want ergens was een
plichtsgetrouwe arm der rechterlijke macht
aan het grijpen geweest, totdat hij ten
slotte de on tvoerders. vijf Antwerpse
studenten. bij de kraag had . En de vijf
schuldigen werden gedagvaard. wegens
roof en inbraak en geweldpleging.
FANFARES EN SPANDOEKEN.
En die ,,zaak" is dezer dagen in Meche 
len vorgekomen. Heel de eerbiedwaardige
bisschopsstad stond erover op stelten.
Honderden studenten uit Antwerpen. Gent
en Leuven hadden de stad overrompeld en
trokken met spandoeken. vlaggen en fan ·
fares door d e straten naar het prachtige
paleis van Margaretha van Oostenrijk. waar
de rechtszitting zou plaatsvinden. En ze
sleepten met zich mee een demonstratieve
doodkist. hevig zwartgelakt en beschilderd
met de naam van Vlaanderens oudste held
Tij! U i l e nspiegel . Want als de vijf aange
klaagden zouden worden veroordeeld, zou
Tijl. het zinnebeeld van de Vl aamse humor.
plechtig worden verbrand . . . . Duizend liter
gratis geschonken bier hadden de stemming
nog verhoogd. En intussl'n ging binnen het
rPcht zijn gang. De vijf bl'klaagdPn zitkn
g,·ij n zc,nd op het b;mkjP, met ach t er zich

C.M. 1. BESPR EEK T PLAN-SCHUMA N

troffen

OE.E.S.-expos1t1e trok
HEERLEN, 13 Oct. (Eigen red.) - De
reizende O.E.E.S.-tentoonstelling heeft Vrij
dagavond om 10 uur definitief haar poor
ten te Heerlen gesloten. De automatische
telling heeft uitgewezen, dat rond 50.000
personen de expositie bezochten. Na het
sluitingsuur begon men onmiddellijk met
de afbraak. Naar de leidster van de E.C.A.
dames, mevr. Gerritsen, ons mededeelde,
heeft het aantal bezoekers te Heerlen alle
verwachtingen overtroffen. De volgende
week Dond�dag opent "Europa Bouwt" te
Eindhoven. De tentoonstelling zal daar tot
26 October blijven, waarna zij doorreist
naar Enschede, de laatste pleisterplaats in
Nederland.

HEERLEN, 13 Oct. (eig. red.) . - De be
sprekingen van de Christelijke Mijnwer
kersintemationale, bestaande uit vertegen
woordigers van mijnwerkersorrantsaties
uit België_ Frankrijk, Saarlalld en Neder
land zijn hedenmorgen begonnen. Aan
wezig zijn eveneens de heren C. Feenstra
en W. Eshuis van de Protestants Christe
lijke Mijnwerkersbond. De voorzitter van
de Christelijke Centrale van VTije mijn
werkers in Brussel, de heer M. Thomassen,
gaf een uiteenzetting over de huidige stand
van de onderhandelingen betreffende het
Plan-Schuman in Parijs.
Over de samenstelling van de verschll
lende organen, die in het kader van het
plan hun werkzaamheden moeten ont
plooien, is men het in het algemeen wel
eens geworden. Deze organen zijn: de Hoge
Autoriteit, het Consultatieve Comité, de
Regionale Groe,pen, de Algemene Ver.
•s-HEBTOGENBOSOH, 18 Oet. De
gaderlng, het Comité van Ministers en het
bisschop van het diocees •s-HertogenHoge Gerechtshof. Ten aanzien van de bebosch, mgr_ w. Muuiaerts, zal met
voegdheden van deze organen kan niet
IPgr, dr. Hanssen, bisschop-coadjut.or
hetzelfde gezegd worden en 2eker niet
van Roermond, op 14 October naar
wanneer het de overgangsperiode betreft,
Rome vertrekken ter bijwoning van
die men heeft geprojecteerd. De latere
cl6, pl�htige dogmaverklartng van
definitieve phase, waarin het plan in volle
.Maria. ten Hemelopneming op 1 Noomvang in werking gezien wordt, levert
\lember. De terugreia zal op I Noveel minder moeilijkherlen op, ook ten aan1
1.t,,r_. geschieden � LL.1111..
. zte.n van de bevoegdh 't\en van de diverse
_____...,.____..,..________________�t_________

Nederlandse bisschoppen
naar Rome

organen . Het gif schuilt in de overgangs
phase. Dit kan weinig verwondering wek
ken, omdat j',llSt in dit stadium van de
deelnemende landen offers gevraagd zul
len worden. Men zal dan een begin gaan
maken met een zekere prijsaanpassii:ig.
Gezien de grote verschillen in de econo
mische positie van de staal- en kolen
industrie in de deelnemende landen zullen
de vast te stellen aanvangsprijzen onge
twijfeld in enige gevallen beneden de kost
prijs komen te liggen.
In sommige kringen acht men het niet
onmogelijk, da t de problemen van de
overgangsphase het struikelblok zullen
blijken te zijn. Er gaan in verband hier
mee dan ook reeds stemmen op voor het
verkrijgen van buitenlandse hulp, waar
voor men -uiteraard slechts bij de Ver.
Staten zou kunnen aanklopr en. Waar
schijnlijk zal nog deze maand een ant
wodt-d op deze vraag gegeven worden. Over
de sociale consequenties van het Plan
Schuman, kan in het huidige stadium nog
weinig gezegd worden. Men is hieraan in
Parijs nog nauwelijks toe. Het is slechts
mogelijk aan de hand van verstrekte ge
gevens vergelijkingen te maken tussen de
deelnemende landen.
Het ligt in de bedoeling van de deel
nemers aan de besprekinge,1 in aansluiting
op àeze conferentie een nieuwe biJ�
komst te beleggen . waaraan ook Duitle
vertegenwoordigers zullen deelnemen.. - - ·u
nieuwe conferentie zal waarschijnlijk QÏ.ll
nen een maand in Be!g:të plaats hebben.
Tenslotte zal daarna gezamelijk overleg
plaats hebben tussen organisatiea van
mijnwerkers en metaalarbeiders.

De Venlose politie verleènt aan
veel zware jongens onderdak Merkelbeek en Bi
l

ngelrade

•

Hele sene diefstallen opgehelderd
VENLO, 18 Oct. (Limb. �) - In
de cellen van het Venlose politiebureau
is in de laatste dagen hnlsvesttna- ver
leend aan diverse zware knapen, dfe ver.
moedelijk tal van diefstallen op bun ge
weten hebben. De recherche heeft nu
handen vol werk, om het verleden van
deze arrestanten na te plulzen - want
bekennen doen deze lieden niet - waar
bij vermoedelijk nog wel het een en an
der aan het licht zal komen. De ver.
wachting i s nu reeds gewettigd, dat het
aantal diefstallen in Veulo en omstreken
- welk aantal de laatste tijd vrij groot
was - dank zij deze goede vangsten
aanzienlijk zal verminderen.

Ontvoerders van OP-SINJOORKE werden
•
ID Mechelen vrij gesproken
Duizend liter bier gratis voor
studenten-demonstranten

Op kasteel de Haar te Haarzuilens, dat v00r een dag tot gemeentehui.<, was
gepromoveerd, werd het huwelijk voltrokken tussen de dochter van àe ka,steeI
heer, Marle Hélène barones van Zuylen van Nyevelt en de 3 1-jarige graaf de
Nicolay. Burgemeester van der H eide leest de h uwelijksakte voor.

In overgangsphase schuilen de
rond 50.000 bezoekers
grootste moeilijkheden
Alle oerwachtingen

EIN DE VA N "OPERA TIE BRA BO"

1 De

ZATERDAG 14 OCTOBER 1950

1VENRAY.ne13 Oct. (Limb. pers) . -,

•
lil _______ __;

Andere reserves voor
Zuid-Ned. elftal

Z.O.N. Heerlen speelt
tegen A.S.V. '06 te Aken
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de advocaten. terwijl de rechter authen
tiek-Vlaams monkelt, onder zijn baret.
Eerst komt een inspecteur van politie
ambtelijk verslag uitbrengen als eerste ge
tuige. Bij hem kwam de museumconcierge
de diefstal aanbrengen, terwijl hij tevens
een van de boeven achter slot en grendel
had gezet, toen deze door de actieve direc
teur van het Mechelse kerkhof - de enige
ooggetuige - bij de kraag was gegrepen.
Dan komt de museumconcierge, die ver
telt, dat op d e bewuste dag een stel
Amerikaanse touristen bij hem kwamen,
met het verzoek om hen de Italiaanse
primitieven te laten zien. die het museum
rijk is . En klagelijk zet hij uiteen, dat hij
op een gegeven ogenblik door een van de
beklaagden van achteren besprongen werd.
terwijl de anderen er met Op-Sinjoorke
van doorgingen.

De beklaagde in kwestie is het er niet
me e eens en vindt dat hij de concier,e
allef'n maar ..omarmd" heeft. Waarop
dan een hele discnssi e volgt over de
vraag, hoe men omarmt. en een van de
advocaten verklaart, dat men heel sievig
maar toch ook zacht kan omarmen.........
Een zelfde soort di scussie ontstaat er
over de vraag. of de vrouw van de concierge die een tand bii
"' de schermutselingen verloor. daar niet mee geholpen is
geweest. Volgens de adyocaten stond de
tand in kwestie al los en hebben de
studenten een goed werk verricht e n het
mens een tandarts bespaard. En zo ontrolt het proces zich o , .der algemene
b ilariteit en onder het vriendelijk oog
van een d;tmaal lichtelijk flirterige
vrouwe Justitia. En het eindigt met een
vrijspraak. omdat de misdadige opzet
niet is bewezen .
Buiten het Palf'is werd het vonnis met
wild ent housiasme onthaald en in optocht
ging h e t naar het museum, waar uitvoerig
werd geredevo<...·d en waar een tweetal
kransen werden gedeponeerd op de tlrempel. terwijl daarna Tijls doodkist e n niet
TijJ Zl'lf in de vlammen wer d �esmeten. De
re st va11 de da� b_leef _ men w1Jden aan _dl'
d�nzend liter gra- �1s bier �.n daarmee erndigd e de .. operatie Brabo . zoals de ontvoermg w , gedoopt, en heel België leefde
mC'e tn N het eind, zoals het met het begin
b ad iner·geledrl . . . .

Zoals we enige dagen geleden reeds
meldden, werden bij een lnbTaak in een
winkel, toen de dieven de onvoorzichtig
heid begingen de winkelbel te laten ram
melen, twee pers0nen gearresteerd : de
in Tegelen wonende B. en een zigeuner.
Die B , Is een lang gezocht indlvi� met
een zwaar verleden, dat vermoedelijk ge
durende de laatste weken in deze streek
diverse kraakjes gepleegd heeft. Na het
voorlopig onderzoek te Venlo iS B. naar
Roermond overgebracht, vanwaar hij
voorlopig waarschijnlijk niet zal terugke
ren.
Een tweede goede vangst deed d e poli
tie in de wo-fûng van S. aan de Leuther
berg. Daar werden twee personen uit het
huls gehaald, die evenee11s heel wat op
hun lever hebben. Te Deurne hebben zij
een dezer dagen ingebroken in een tex.
tielfabriek, waar ze met een flinke butt
aan de haal zijn gegaan. In Venlo kon een
gedeelte van die bult weer in beslag
worden genomen, n.l. 64 nieuwe overalls,
die l,ij medepliehtlgen verborgen waren.
Dit tweetal wordt ook nog guocht door
de politie te Eindhoven in verband met
diefstal van een aantal fletsen. Het
schijnt" dat deze lul reeds vaker in Venlo
neergestreken zijn, om de gestolen goe 
deren, o.a. fietsen, aan de man te bren
gen of tijdelijk te verstoppen. Het z�
fwee "makkers" die van beroep elgenliJk
smokkelaar zijn. Nu er echter aan de
smokkelarij niet veel meer te verdienen ls,
trachten ze op andere wijze hun slag te
slaan. Te Blerick heeft de politie uit de
woning van Van 0 . een aantal goederen
gehaald, die afkomstig zijn van diefstal
met braak te Tegel'en gepleegd: een ra
diotoestel een gouden collier, een doos
met 12 zilveren lepeltJ.,_es, een vulpen en
twee ringen.

Verjaagde kudde
Kla nkb eeld over ellende onder
Duitse vluchtelingen

voelen niet voor annexatie

MERKELBEEK., IS Oct. (Eigen eorr.)
In de Vrijdagavond gehouden gemeente
raadsvergadering kwam de door Geel
Staten voorgestelde samenvoeging van de
gemeenten Merkelbeek, Bingelrade en .Ja
beek 1111D de orde. De voorzitte r zet, dat
hij als burgemeester van Merkelbeek aaa
de zijde zou staan van de raad, maar als
hoofd van een overheidsorgaan zou hU
aan de kant staan van de staat. Neutraal
kon hij niet zijn. Hoe groter de gemeen
ten, hoe hoger de Jasten. Het mocht waar
wezen, dat bestuursapparaat per hoofd
goedkoper zal worden maar daar t.egen
c'°'er staan hogere uitgaven. De bewering,
dat er toeh drie ambtenaren zouden moe
t.en bijkomen bij eventuele annexatie i8
niet juist..
Ook de bewering, dat het de gemeente
Merkelbeek of de annexatie al dan niet
zou doorgaan koud zal laten. hield de
voorzitter aan. Diverse posten zullen vast
hoger zijn, als een gewone optelsom van
de begrotingsposten van de drie samen
te voegen gemeenten , doch men moet het
geheel op een bredere basis gaan zien,
ai is de toestand in deze uithoek niet
erg florissant . Bij eventuele doorgang der
plannen zal de overheid de extra kosten
moeten dekken . Hier is in het bijzonder
gedacht aan de wegen en inzonderheid
aan de verbindingswegen.
� wenste de voorzitter de mening
van de raad te horen. Bij de geboadea
stemming bleek, dat er ó tegen- en 1
VOOl'tltanders waren,
BINGELRADE
Bingelrade heeft lllich met algemene
stemmen tegen de door Ged. Staten voor
gestelde samenvoeging van de gemeenten
Merkelbeek, Bingelrade en Jabeek ver
klaard. Bingelrade al!. zui\·ere landbouw
gemeente wenste zijn zelfstandigheid te
bewaren. De raad achtte ge�n termen
aanwezig om samenvoeging aan t.e gaan.
temeer daar de financiële westand der
gemeente geen enkel . motief daartoe gaf.

Bunde tegen samen
voeging met Itteren

BUNDE, 13 Oct . - (eig. corrJ . - In de
DEN HAAG• 14 Oct. - Reeds meerdere D onderdag gehouden gemeenteraadsvermalen werd in ons blad de aandacht ge- gadermg
·
van de gemeente Bun de kwam d e
vraag d voor het nameloos leed van de ont- d oor G
Id e samenvoe· ecl Staten voorgeste
·
.
heemden, die ten gevolge van de verdragen g:r.g
van It t eren b.JJ Bun de ter sprake.
van Yalta en Potsdam van huis en grond Ged. Staten hadden aan B. en 'N. een uit
verdreven werden. De actie 0°stPriester- voerig schrijven gericht, waarin de voor·
hulp die op steeds groter schaal de acht genomen sarnenvoegmg
van de bel" de geen twintig honderd rugzakpriesters" en meenten werd gemotiveerd . Als voornaam" steunt, ondervm
hun verstrooie kudden
· dt ste motie
' f go ld d.e f'manc1e
· "le t oestan d waar.
de hartelijke steun en de krachtige hulp in de gemeente Itteren zou verkeren en on
van de Nederlandse katholieken, pr-iesters mogelijk i n staat werd geacht een eigen
en leken. Op Zondag 15 October a.s. brengt verantwoorde huishoud i n g te voeren. Een
de K.R.O. des avonds een oorspl:'onkelijk ander motief was de bezuiniging op de
klankbeeld van Cees Griffioen, getiteld kosten. aan het bestuursapparaat verbon,, Verjaagde Kudde " . waarin de materiële den. De raad van Bunde was van oordeel,
en 2.edelijke ellende geschilderd wordt dat genoemde motiveringen niet konden
waarin de " Ostflüçhtlinge" gedompeld zijn. opwegen :egen de nadelen van het verlies
De uitzending, die niet voor kinder-oren van de zelfstandigheid door een kleine ge
bestemd is, vangt aan te 21.45 uur. De lezers meente. De raad kon _het billijke': d1:r voor.
. die het werk van Oostpriesterhulp willen gestelde samenvoegm" niet 1nz1en en
; steunen, worden eraan herinnerd, dat zij adviseerde B. en W. Ged. Staten te be
I hu n gi��en kunnE:n sto_rten bij_ ·:Oo,_! pries- r ichten, dat hun schrijven voor kennis
• terhulp , R.K. _Hmsvestmgsc<;m1te te � Her- j geving was aangenomen. Mochten Geel
togenbosch, gironummer 34348. Aët ; : het- Staten onv�rhoopt bij hun plan tot samen
zelfde adres worden dankbaar alle moge- 11 voe.E: ing bl!Jven dan zal Bi de het nieuwe
lijke soorten van J{leding. schoei�<· I . lang i gebied hartelijk verwelkomen en zich be
houdbare levensmidd<"len in ontv, , n c ,t ge- J ijveren om Itteren in alles gelijk te stellen
nomen.
1 met Bunde.

