
ipVBÜˇtO Door dØ politie alhier toprojjwverbaal 

jjwverbaal opgemaakt tegen A H Th 
,? 

oad 17 jaren fabrieksarbeider wonende 

alhier ter zake van diefstal eaner por 

tamonaie met geld ten nadeele van J 

^BeawoU beeldaomaker op de f .brisk 

der firma A van Erp en Co nit diens 

op de werktafel liggende broek 

VENRAY Uitslag der verWesfng voor 

twee ledan van den gaawnteraad op 

Dinsdag jl 

Aantal kiezers 760 opgenomen 546 

van onwaarde 20 Uitgebracht op de 

hftefen Th Slits 284 V Fonek 273 

Q Campi 258 Th Camps 143 stemmen 

Gskozen de hoeren Th BÜts en V Fonok 

HOEN Voor de vacante betrekking 
Tan gemeente veldwachter hebben «ieh 

niet minder dan 56 Bollloitanten aangemeld 

meld 
HEIJTHUIJSEN In het laatste nummer 

mer der Muziekbode komt een uitgebreid 

verslag voor der jury over het Groot 

Kat Concours te Heersen Hierin lezen 

wjj ds volgende beoordeeling onzer Harmonie 

monie .Vüonion Wtf geven slechts oen 

uittrek»el op onze Harmonie betrekking 
hebbende 

,0e jury moest de opmerking maken 

dat de uitvoering der eigen gekozen 

�tukken over het algemeen nog beneden 

die van het verplichte stuk stond en met 

dese nummers moeten toch de vereenlgingen 

gingen eens fl nk uitpakken Een gunstige 

Bitzondering hierop maakte de vereeniging 

ging uit Heijthujjmn De directeur van 

dese vereeniging schijat te begrepen 

wat het wil zeggen .naar een concours 

te gaan Buitendien bleek dit ook een 

man van smaak te ztyn die zjjn stukje 

niet als op een draaiorgel �afdraait 

maar door juist aangebrachte nuanceeringen 

gen in tempo en in sterktegraden aan 

z stuk eenige muzikale waarde weet 

te geven Zoo werden in het majeur van 

het Andante uit Marie Henriette van 

La Hontagne door Hejjthnüsen werkeiyk 

sehoone cresecdo’s de eerste die wty op 

dit concours hoorden gemaakt 

WEERT Maandag ontving de hoogi 

i eerw Pater Provinciaal uit China de treulige 

lige tijding dat den 3sn Mei 11 te Matchan 

[godvruchtig overleed in den Heer de 

zeereerw Pater Norbertus A Janssens 

Ben kortstondige ziekte sloopte de laatste 

’krachten en maakte een einde aan dat 

voorbeeldig vruchtbaar en heilig leven 

Iq het uur zgns sterven werd de onvermoeide 

vermoeide missionaris bijgestaan door de 

EE P Cissianu» en Placidus Een heer- 

ïyk woord van lof en een welsprekende 

[klacht van weemoed over z heengaan 

I verhaalden ons hoe P Norbertus geacht 

en bemind werd door hem die ’t beste 

zulk een oordeel kan uitspreken Mgr 
~     TJnfman trUn Mmaahnn (inA crnvn dun 

worden terstond de noodige maatregelen 

getroffen tot het achterhalen van den 

dader of de daders De politie te 
Roer- 

Btocd werd van een en ander verwittigd 
«n gls werden op de Markt 
*ldaar 5 kuikens in beslag genomen Btf 

overledene hot heefltyk loon door een 
]? 

leren zoo rflk aan arbeid en ontbering <? 

verdiend Htf ruste in vrede 

� De Blest-kermis is weer voorbij 

Zondag 11 gaf da Harmonie �St Antonius 

nius mat welwillende medewerking der 
Lledertafel �Cerle Ste CØaile een welgeslaagd 

slaagd concert in het casino der Harmonie 

monie uitgelokt door het prachtige 

iewat te warm weder was het op de 

Biest maar vooral in het casino bultenewoon 

ewoon tlruk waar het uitgelezen puliek 

liek b elk uitgevoerd muziekcummer 
luide applaudisieerde E a geen wonder 1 

De vocale en instrumentale muziek werd 

keurig en correct uitgevoerd zoodat na 

afloop van het concert ieder voldaan 

huiswaarts keerde 
Kermis Maandag weer»veel drukte in 

de cafØ s op de Biest overal heerechte een 

vrooiyke stemming onder de vele bezoekers 

zoekers 

Kennis-Dinsdag voormiddag een on- 
<? 

geluk Frans van Thuyi wil een pistool ƒ 

afschieten met het ongelukkig gevolg 
dat de linkerhand zoodanig gekwetst 

wordt dat de midden vinger is afgezet 

’s Namiddags weer concert van de Harmonie 

monie Het casino is weer tameljjkgoed 

bezocht Onder de bezoekers heerschte 

eene vrooHjke opgewekte stemming 
welke nog verhoogd wordt door de vroo 

ljjke tonen der muziek Na afloop van 

het concert keert ieder voldaan huiswaarts 

waarts onderweg nog eens hier of daar 

aanleggende om nog een beerlijk potje 

gerstenat te gebruiken Ea hiermede 

&  de kermis op de Biest in de beste 

orde zonder eenigen wanklank zonder 

naweeºn tot ieders genoegen afgeloopen 

NBDERWEERT De uitslag der herstemming 

stemming voor 3 leden van den gemeenteraad 

raad is als volgt :  Opgekomen 457 kiezers 

waarvan er 38 ongaldtge stemmen uitbrachten 

brachten en 419 geldige Hiervan verkregen 

kregen de heeren Van den Boom 162 

Jonkers 206 De Jong 174 Kirkels 219 

Looien 145 Op ’t Boot 160 De aftredende 

dende leden zijn dus herkozen 
-f ̂ . 

STEVENBWEERT By publiektn verkoop 

koop ten overstaan van notaris Palmen 

is gisteren de van ouds bekende Hompesch-molen 

pesch-molen in eigendom overgegaan 

aan den heer P Van den Brekel molenaar 

naar te Pey voor de som van 5800 

gulden 

!  � Binnenkort sal door de Zangvereniging 

eniging .Eendracht alhier een groot 

muziekfeest gegeven worden waaraan 

door verschillende musiekgezelsohappen 

«it de omgeving zal worden deelgenomen 
1 

MAABBRACHT Ia den morgen van jl 

;  Zondag kwam KUnkhamer alhier nabU 
,  Int station wonende tot de ontdekking 
dat men uit zjjn hoenderpark een 27-tal 

:  kuikens had ontvreemd Door de rtfks- 

rtfksnader 

nader ondenoek door Kttnkhamw blük 

echter dat d «tot ?»� Jöefttol 

afkomstig waren *	 F 

ƒ ECHT Bü de Woensdag gehowbn 

’herstemming vosr 2 leden van Øn 
Ctaneeatenad waa ds «italag als volgt : 

Te Boht opgekomen 339 kiezen ran 

onwaarde 14 biljetten Te Pey 
opgekomen 

komen 188 kiezers van onwaarde 9 

biljetten De vier hoeren eandidaten 

Terkregen het volgend aantal stemmen ; 

De hear Jaspers te Echt 146 stemmen 
I te Pey 54 stemmen tezamen 200 stemmen 

De heer Mohren te Echt 68 stemmee 

I te Pey 107 stemmee tezamen 175 stemmen 
De heer Otten te Echt IJ 5 stemmen 

te Pey 42 stemmen tezamen 217 stemmen 

De beer Baisel te Echt 161 stemmen 
te Pey 112 stemmen tezamen 273 stemmen 

Aldus is herkozen de heer Rttssel met 

273 stommen en gekozen de heer O 

mØt 217 stemmen 

MAASTRICHT By de in het 2a kiesdistrict 

district gehouden herstemming voor 2 

leden van den gemeenteraad kwamen 668 

kiezers op die 657 geldige stemmen uitbrachten 

brachten Uitgebracht werden opdehee 
ren H De Baaumont 378 Dr Sehreinemacher 

macher 296 J van Hasselt 217 en S P 

Baart 190 stemmen zoodat beide eerst 

genoemden gekozen ztfn 

Het eindresnltaat der stemmingen voor 

den gemeenteraad is dos dat de heer 

Kljjnen die verklaard had niet meer in 

aanmerking te willen komen vervangen 

wordt door den heer mr Paulussen en 

de heer J Van Hasselt door den heer 

H De Beaumont 
� Naar wij vernemeB zal binnenkort 

eene openbare gemeenteraadsvergadering 
plaats hebben Daarin ’zon de nieuwe 

slachthnisverordening behandeld worden 

GULPEN Het vreemdelingenseisoen 
is thans in vollen bloei In het ruime 

aangenaam gelegen Hotel de la Poste 

kan niemand meer onder Velen hebben 
zich met een logis bjj particulieren moe 
ten tevreden stellen Dagelijks komen 

nog steeds nieuwe aanvragen in 

� Allerwegen hoort men er drnk over 

spreken als zouden er plannen bestaan 
om een nieuw post en telegraafkantoor 

te bouwen 
� Ia de openbare zitting van het 

kantongerecht van jl Dinsdag nam de |? 

weledgestr heer Mr Peperkamp afscheid 
als ambtenaar van het openbaar ministerie 

terie 


