
PROVINCIAAL NIEUWS 

ROERMOND 

DE GRAF ZEPPELIN BOVEN 

LIMBURG 

Boven Venlö 

Op de Groote Heide ten O van de stad was 
j 

het hedenmorgen in de vroegte bijzonder druk !? 

in verband met de verwachte aankomst van de 

Graf Zeppelin Honderden personen o vele 

autoriteiten waren naar buiten gegaan om de 

aankomst van het gevaarte te zien Te 3 min 
voor 7 uur kwam de Zsppelin in zicht Een 

hoera ging op toen het luchtschip kort daarop 
boven de Groote Heide verscheen 
Maandagavond was den directeur van liet 

postkantoor ter kenis gekomen dat het voorgenomen 

genomen bezoek van de Zeppelin hedenmorgen 
vroeg zou plaats hebben 

Uiten en inladen der post 

Te 7 uur heeft de Graf Zeppelin een postzak 

zak wegende ongeveer 15 K aan een parachute 

chute uitgeworpen Het luchtschip vloog met 
geringe vaart over de hei en keerde daarna terug 

rug Boven de hei heeft het luchtschip op 
ongeveer 

geveer 60 M hoogte ongeveer 3 minuten nagenoeg 

noeg stilgelegen Te 7 uur werd een kabel 

uitgeworpen en daarna werd de Nederlandsche 
post omvattende 1300 a 1400 brieven en briefkaarten 

kaarten opgetrokken De Graf Zeppelin vloog 
daarna over de stad en verdween in Z richting 

ting 

Boven Roermond 

Hedenmorgen om 8 werden de Roermondenaren 

denaren uit hun naslaapdoezeling opgeschrikt 

door ’n snel opkomend zwaar geronk De �Do X 

was de eerste onbedachte uitroep Aller oogen 

zochten en ontdekten ten slotte een groot grijs 

gevaarte dat uit Noord-Oostelijke richting 
Roermond naderde Het was de Graf Zeppelin 

een van de groote Duiteche vliegwonderen Tegen 

gen de lichtblauwe lucht kwam het langzaam 
drijvende luchtschip licht glinsterend in het 

zwakke licht der najaarsmorgenzon schitterend 

uit Majestueus vloog de Graf Zeppelin over 

onze stad Ieder las den in reuze zwarte letters 
geschreven naam hardop als moesten ook de 

ooren weten wat de oogen zagen De Zepplin 

vloog van hier over de Kapel in t Zand en 

boog vandaar in Zuidelijke richting 

De gondels waren zeer goed te onderscheiden 
alsook de verblijven in het lichaam van den 

luchtreus zelve die zich afteekenden door de 

uitstekend zichtbare lichtopeningen 
Het zware dreunen der motoren werd lang- 

� zamerhand minder Men rende overal rond ten 

einde een plaatsje te vinden om het luchtschip 
nog zoo lang mogelijk te kunnen naturen Dan 

was alles weg Het was een prachtig gezicht Voor 

de tweede maal werd Roermond heden door een 

Zeppelin bezocht De eerste maal was in ’t jaar 

voor den oorlog toen het groote luchtschip in 
de lichte nevelen van een heerlijken zomermorgen 

morgen van uit Gladbach een kort bezoek 

bracht boven onze stad 

Het luchtschip vloog op geringe hoogte en 

kwam uit de richting Venlo waar het post uitgeworpen 

geworpen en ingenomen heeft Om 7 werd 
het vanuit Swalmen aan ons gesignaleerd 

De Graf Zeppelin was om 10 min na middernacht 

dernacht (M onder leiding van kapitein 

Lehmann te Friedrichshafen opgestegen voor 

zijn vlucht naar Nederland 

Boven Echt 

Langzaam majestueus koerste h luchtschip 

ruim kwart over acht over Echt Het kwam uit 

N O richting boog even af naar Echt en zette 

te dan boven het kanaal zijn tocht verder 

voort in de richting Susteren 

DE MAAS 

De stand der Maas wijzigde zich in de afgeloopen 

loopen 24 uur bij de sluis in de Roermondsche 
Weerd van 17 M op 17 M Er is hier dus 

een val van 20 c m het Zuiden geschiedt 

de val thans weer zeer langzaam Borgharen 
meldde een val van slechts 6 c 

VENLO 

La Traviata 

Naar wij vernemen staat het thans vast dat de N 

Italiaansche Opera op Vrijdag 16 Januari om 8 u 

in het Concertgebouw te Venlo de opera Traviata 

zal opvoeren 

WEERT 

�Euphonia 

De R Zangvereeniging �Euphonia gaf 

ZjUiiuag ui ïicu ot t uy ueii vvai 

een schitterend geslaagd concert 

Medewerking aan dezen kunstvollen avond 
verleende de heer Henri ’t Sas uit Brussel met 

het beroemde Monologenspel getiteld �In de 

jonge Jan 

De heer Henri ’t Sas beeldde in dit spel 10 

verschillende rollen uit welke hij op 
meesterlijke 

lijke wijze ten uitvoer bracht 

Het herhaalde en daverende applaus was ten 

volle verdiend 
Het kunstminnende publiek heeft ongetwijfeld 

feld in hooge mate genoten van wat het hier 

geboden kreeg en met graagte ziet het een 

nieuwe avond van Euphonia tegemoet 

Tooneeluitvoering 

In zaal Wijckmans had Zondagavond de opvoering 

voering plaats van het bekende tooneelspel 

�De Voddenraper van Parijs 

Dit stuk dat opnieuw bewerkt en in scŁne 

was gezet werd opgevoerd door het Vereenigde 
tooneel van Amsterdam onder leiding van Willy 
Veltman 

Het stuk werd goed gespeeld en het publiek 

gaf door applaudiseeren ztfn volle instemming 
te kennen 

VAN ONZE POSTMANNEN - 

Algemeene vergadering 

Zondagmiddag had in zaal v d Kerkhoff 
Molenstraat eene algemeene vergadering 
plaats van den R Bond van P personeel 

�St Petrus afdeeling �St Martinus alhier 

De vergadering was druk bezocht en stond 

onder leiding van den voorzitter den heer Hub 
Adriaens Aanwezig was voorts de Bondsvoorzitter 

zitter de heer v d Broek uit Utrecht 
Te drie uur opende de voorzitter de vergadering 

dering en richtte een hartelijk welkomswoord 
tot de aanwezigen en een speciaal woord van 

welkom tot den heer v d Broek 
Het doet spr genoegen dat de leden in zoo 

groote getale zijn opgekomen 
Spr brengt dank aan allen toot de opkomst 

daardoor toonend flinke leden te zijn 

Hierna had de voorlezing der notulen plaats 

die behoudens eene wijziging over de congresvergadering 

vergadering toegelicht door den Bondsvoorzitter 

ter goedgekeurd werden 

Ingekomen stukken 

Van een drie-tal leden een bericht van verhindering 

hindering Voorts eene uitnoodiging van de 

vereeniging VELDEKE tot bijwoning eener 

vergadering dezer vereeniging 
Dan nog een schreven over eene aansluiting 

te Soerendonk en een schrijven betreffende 
den zettijd van een stationhouder 

Voorts nog eene rnededeeling over een toelage 

lage van 50 et per dag voor Hoofdbestellers 
Hierna spreekt de voorzitter over eene retraiten-kwestie 

traiten-kwestie Vervolgens brengt hij dank aan 

de nieuwe leden hulpbestellers de heeren v 

Eekerschot G Vleeschouwers en J Thijssens 

waarop hij het woord geeft aan den Bondsvoorzitter 

voorzitter den heer v Broek tot het houden 
zijner spreekbeurt 

Onze Actie 

Wij hebben aldus spr uit de notulen een 

preludium van het congres gehad dat enkele 

maanden geleden gehouden werd 

Op dit congres is veel besproken Doch in ’t 

minst werd gesproken over het program van 

actie Dit zal ongetwijfeld wel zijn oorzaak gevonden 

vonden hebben in het feit dat dit program van 

algerneenen aard was De verwezenlijking daarvan 

van is dan ook overgelaten aan het Bondsbestuur 

stuur wat wel bewijst dat men vertrouwen 
heeft in het beleid van dat Bestuur Op dit 

program staan 8 punten welke gelden voor 
Rijksen en Semi-rijkspersonen en wel als volgt 

1 Een herziening van het bezoldigingsbesluit 

waaraan is toegevoegd een premie-vrij pensioen 

sioen 2 Een herziening van de pensioenwet 3 

Afschaffing Inst Arbeids-contract 4 Beperking 

king Zondagsarbeid 5 Herstel van de arbeidsvoorwaarden 

voorwaarden 6 Verbetering verloven 
Spr acht het goed hierop de aandacht te 

vestigen en mede te deelen wat gedaan is en 

wat gedaan moet worden 
Misschien weten velen reeds meer er van 

doch spr wil zich bepalen tot het gezegde van 

den grooten Duitschen Socioloog Dr Windhorst 

horst Wil men een spreekbeurt vervullen moet 
men niet iets nieuws vertellen het is voldoende 
als men de waarheid herhaalt 

Spr toont dan op duidelijke wijze wat het georganiseerd 

organiseerd overleg en de gedelegeerden in georganiseerd 

organiseerd overleg hebben gedaan in verband 
met de salaris-herziening De Regeering is hierover 

over gepolst Spr citeert wat men heeft meegekregen 

gekregen als boodschap 
Dan haalt spr nog verschillende acties aan 

van de verschillende centrale’s Er zou een ge- 

gezamenlijk 

zamenlijk adres ingediend worden door het 

georg overleg en in de Kamer gedelibereerd 

worden Het komt niet tot een adres De Katholieken 

lieken en Protestanten waren voor vermindering 

ring van de pensioen-premie die vanaf 1923 van 

ons geºiseht wordt Dit gaf aanleiding aan het 

Georg Overleg en de Regeering om te overleggen 

leggen wat te doen 

Vervolgens haalt spr aan eene demonstratie 
van de onderwijzers-actie Hij spreekt over de 

miliioenen-nota de rationalisatie in de bedrijven 

ven waardoor de arbeider als mensen wordt 
uitgeschakeld 

Spr noemt het tijdvak 1921�1928 zoo teekenend 

nend als we zien dat in dat tijdvak gemiddeld 

25 meer arbeid werd verricht bij de P 

en v een daling konden constateeren van 

werkkrachten van 20 
; 

Dan wijst spr op het welvaartspeil der Organisatie 

ganisatie We hebben zegt spr een eigen orgaan 

gaan een eigen vertegenwoordiger in de Commissie 

missie van Overleg een eigen vertegenwoordiger 

ger in de Sub-Commissie eigen fondsen die 

ongeveer 30 millioen rijk zijn een eigen retraiten-fonds 

traiten-fonds waar rijk voedsel wordt verstrekt 
voor het geestelijk welzijn van de arbeiders 

Ook op het kantoor haalt spr aan moet een 

goede verstandhouding zijn Broederliefde betoonen 

toonen voor elkander Dat zijn de ware leden 

Spr besluit dan zijne rede met te zeggen 

dat de R Organisatie bij haar 27-jarig bestaan 

staan gedaan heeft wat in haar vermogen was 

Zij heeft gezorgd voor het Geestelijk en stoffelijk 

lijk welzijn harer leden 

Spr is het eens met de v door Mgr 
Aengenent gesproken op het congres van de 

Landarbeiders Men moge goed R zijn dagelijks 

gelijks ter Kerke gaan men moge met zijn 

heele gezin iederen dag de H Mis bijwonen en 

tot de H Tafel naderen dan is men prima 
Katholiek die eerbied afdwingt U is echter 

dan maar een halve Katholiek want u moet ook 
het sociale wezen in de Maatschappij begrijpen 

pen In de organisatie dit uitleven Denk maar 
eens aan het Buitenland Zoudt gij het waarschijnlijk 

schijnlijk achten dat wanneer er eene goede 

organisatie was men de priesters van de altaren 

taren kon slepen en de zusters de kloosters 

uitjagen Zou Bismarck zijn kulturkampf in het 

leven hebben geroepen Immers neen 

Men moet zich geven voor de organisatie en 

daardoor steun verleenen aan onze Moeder de 

H Kerk om daardoor een steun te krijgen 

voor zichzelve en het huisgezin 

Na deze spreekbeurt dankte de heer Adriaens 
in de hem eigen fijngekozen woorden en wees 

nog eens in het kort op de belangrijkste punten 

ten in deze rede Hierna sprak de Eerw Adviseur 

viseur nog enkele propagandistische woorden 

Rondvraag 

Van de rondvraag werd een matig gebruik 

gemaakt waarop de voorzitter nog eens wijzend 

zend op de woorden Doe uw plicht om uw 

recht te kunnen eischen de vergadering onder 

der dank sloot 

Scheepvaart 

Gedurende de maand October zijn aan sluis 

16 der Zuid-Willemsvaart alhier geschut in 

opvaart 645 schepen en stoombooten met 
192382 scheepston inhoud en 121465 scheepston 

lading 
In afvaart 598 vaartuigen met 175963 

scheepston inhoud en 135885 scheepston lading 

ding 
In totaal in op en afvaart 1243 schepen en 

stoombooten met een gezamenlijken inhoud in 

scheepston van 368345 en 257350 scheepston lading 

ding 

GRATHEM 

ONDEBWIJZERSBENOEMINGEN 
Aan de eertyds openbare school thans omgezet in 

een R K Bijzondere school zijn door het R K 
Kerkbestuur benoemd tot hoofd de heer Hansen 
hoofdonderwijzer van een bijzondere school te Heer- 

Ierheide en tot onderwijzer de heer Dalemans en tot 

onderwijzeres znej van Eist Beide laatsten waren 
reeds aan de voormalige openbare school verbonden 

MELˇCK 

Münramp te Alsdorf 

De collecte voor de mijnramp te Alsdorf heeft alhier 

hier op het Gebroek en Schöndeln de somma van 

� 51 opgebracht voorwaar een mooi bedrag 
De bewoners hebben hiermede getoond het niet bij 

woorden alleen te laten 

NIEUWSTADT 

Vee gestolen 

Sedert Zaterdag worden uit de wekte van mej Hennen 

nen te Nieuwstadt twee koeien vermist Vermoed 

wordt dat deze zijn gestolen en over de Duiteche 

srrf-ns eremokkeld 




