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HET BELANG VAH LMBURG

Nieuwe landing HET FEEST VAN DEN ARBEID
voor Noord-Limburg
op Z. 0. Borneo
ZWARE AANVALLEN
OP JAPANSCHE STEDEN

. Te Overpeh gevierd in afwezigheid van den Bisschop

FEESTELIJKE THUISKOMST
VAN LEON NILIS TE ZONHOVEN

Een maand geleden vernamen we
de bevrijding van onzen dorpsgenoot Mr Leon Nilis, adjudant van 't
Belgisch leger, gedurende de bezetting officier van 't geheime leger.
Onmiddellijk togen de geburen en
de inwoners der dorpstraat aan 't
werk om aan dezen politieken gevangene een feestelijke thuiskomst
voor te bereiden.
Zondagnamiddag echter kwam de
heuglijke tijding, dat onze dorpsgenoot te Hasselt was aangekomen.
Koortsachtig werd alles in gereedheid gebracht, gansch de woning en
de belendende straat was prachtig versierd en een groote menigte
stroomde onmiddellijk samen, terwijl Mr. Alfons Bollen naar Hasselt
vertrok om den langverwachte per
auto af te halen. Toen plots de auto
met den terugkeerenden held aan
den hoek van 't kerkplein verscheen,
brak een storm van vreugdekreten
en gelukwenschen los en werd heer
Nilis in de bloemen gezet. In naam
der bewoners van 't beneden Dorp
sprak heer Georges Willems, het

welkomwoord uit waarin hij
welkom heette en gelukwenschte ont
zijn vaderlandsche daden, Heer NIlis antwoordde om de gebracht»
hulde en nu trok de stoet naar
«'t Veld» en de ouderlijke woning,
Hier werd onze held met een dave*
rende Brabanc.onne begroet CB
sprak Mr Emiel Jacobs in naam der
bewoners van 't «Veld» een hartelijk woord van hulde en welkom»
Daarop stortte de blijde gelukkig*
jongen zich in de armen van zijn
bejaarden vader, zijn overgelukkig»
broers en zusters. Gansch 't dorp
was nu te been en ook leden van
B. N. B. waren aanwezig waaronder
M. Hilkens, officier van B. N. B.
Nu ging de tocht naar 't ouderlijk
huis. Feeststemming en vreugdegejoel heerschte overal, muziek weerklonk en vreugdeschoten verheugden de feeststemming. Deze werd
nog verhoogd door de nieuwe fanfare die een serenade bracht aan de
woning en haar puikste marsenen
ten hoore gaf.
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Zondag morgen te vijf voor 9 uur
ïijn Australische troepen nabij Balikpapan in het Z.O. van Borneo
geland. In twee uur tijds hadden ze
een bruggehoofd gevormd van 2 km
lengte en 400 tot 800 m. diepte. Deze
landing aan de Westzijde van de
straat van Macassar is de grootste,
die tijdens de Borneo-operaties
werd ondernomen. Generaal Mac
Arthur voerde persoonlijk het bevel
over deze operaties, die aanvankelijk
slechts lichten tegenstand ondervonden. De verliezen waren zeer gering.
Later werd de tegenstand sterker.
Balikpapan bezit twee groote oliefabrieken die door pijpleidingen in
verbinding staan met de meeste
Noordelijk gelegen olievelden.
Het gebied vormde voor de Japanners de voornaamste bron van
atook-olie en vliegbenzine. Jaarlijks
•werden 15 Miljoen vaten geprodui ••••••••i
ceerd.
Het gebied van Balikpapan werd
gedurende bijna 7 weken door de
Amerikaansche en
Australische
In aanwezigheid der overheden voerden de meisjes
luchtmacht bestookt. In de laatste
(Cliché « Bel. v. Llmb. »)
16 dagen werden ongeveer 3.000 T.
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bombaraeerden Amerikaansche oor- heerschte er te Overpelt een blijde gewisseld door 't optredenwerden
plaatlogsschepen de kuststellingen, ter- feeststemming. De huizen werden selijke jeugdgroepen met der
liederen,
wijl de laatste veertien dagen de bevlagd met nationale en pauselijke spreekkoren, uitbeeldingen en gyminijnenvegers dicht nabij de kust vlaggen; 't marktplein met de ver- nastische oefeningen.
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plechtig lof, waaronder de
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bruikt werd, bestond uit meer dan ten; mijnwerkers in werkpak stel- zich toewijdde aanarbeidersstand
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300 vaartuigen. Naast de Australi- den zich op aan 't kerkpleintje en Hart van Maria.
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derlandsche troepen aan de opera- neringsbloempjes aan den man te partij,
toch kende Overpelt een
tie deel.
cken, Poels, Crahay, Terrijn en Rebhoogdag zonder weerga en was de
Geheel Java is thans voor de brengen.
holz.
regen
niet
in staat de geestdrift te
— DE AANKOMSTEN —
Te 9,45 u. werd Monseigneur de
geallieerde vliegtuigen gemakkelijk Bisschop
DRIE ANDEBEN WEG
in stoet afgehaald aan de koelen.
. MEULENBEBG, de 220 Km.
Bereikbaar geworden.
Van harte proficiat aan de inrichOp den weg naar Neeroeteren gaan
Voorop trokken de vaanIn 6 u. 16 min.
Radio Tokio heeft de landingen pastorie.
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Om 13,50 u. de drie vluchters; op
11. Heynen, op 6 min. 25 sec.
Middelzware Mitchel-bommenwer- pontificale assistentie. Na de Mis
2 min. 30 s. de groep, geleid door
12. Llekens, op 7 min.
pers. die voor het eerst vanaf bases werd
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Heynen en Evens; op 3 min. Meulen-'
13. Jacobs, op 8 min. 40 sec.
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en Monseigneur had het druk bij den terugkeer van zijn broeder omstandigheden, die heel wat druk- den wind op kop.
Japansche schepen in Japansche en met kruisjes
Te Overpelt-Fabr. hebben deze 3
te geven. Zoo liep de Jef, maar nu was de vreugde vol- te brengen in Eigenbilzen. Te 12,15 u.
Chineesche wateren.
5 min. 30 s. voorsprong op een
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's Namiddags zou het eigenlijk actief in den weerstand. Oud moe- 1. Dolf Verschueren; 2. Rik Evens; KNAEPKENS GAAT EB ACHTEB
nu toe aanviel, hebben vanmorgen
van den arbeid doorgaan.
Te Lommei Kattenbosch rukt
Van Looy; 5. Hector Bruneel;
aanvallen gedaan op de steden Ski- feest
Spelters borg en verzorgde 4. Jos
't Dreigende weder was niet in derke
Karel Terrijn; 7. Aug. Simons; Knaepkens zich uit den groep los,
monosoci. ubo, en Kure, met 4.000 staat
de parachutisten in haar woning. 6.
onze
Noord-Limburgsche
Jacobs; 13. Lode Poels; 14. terwijl Heynen, die steeds aan den
T. brandbommen.
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nengerukt, alwaar ze drie steden betuigen
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Neeraan de katholieke arbei- pelt bevrijd. In 36 gevallen was Ma- Sterckx; 37. Jean Rebholz; 42. Ge- beginnen het te meenen het gevolg
veroverden. Ze overschreden de
hun geloof in de thieu samen met zijn broeder of rard Heynen; 43. Frans Knaepkens; is dat de groep sneller gaat.
grens tusschen de Chineesche pro- dersorganisatie,
sterkte
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Bonvarlez; 46. G. VandenBONVABLEZ VAI/T PLAT
vincie Kwang-Si en Indochina op kleefdheid aan Kerk
andere weerstandsleden, er bij 44. Gust 47.
en Land.
Louis Vrancken; 49. Pol
Verschillende punten.
betrokken. De moeilijkste karweit- dooren;
Bonvarlez valt plat voorbij LeoWerkelijk indrukwekkend deed de jes
Verscheuren;
51.
Vanderveken;
53.
en ie twee wachten op
steeds deze moedige jongrootsche optocht aan, die te 2% u. gensvielen
Vandljck; 54. Stan Verschue- poldsburg
hem; hierdoor is de voorsprong die
ten deel en steeds werden ze Ward
defileerde voor den Bisschop en de behoorlijk
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55.
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56.
Cam.
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opgeknapt, tot beiden in Van Calster; 57. Alb. Liekens; 58. 6 min. bedroeg, tot op 4 gebracht.
personaliteiten. Grootsch was die '43 te Brussel
Ook Knaepkens heeft lekken band,
werden aangehouden
DE CONFERENTIE
optocht door de massa der betoogers en
Van den Broeck; 59. Richard zoodat
Bruneel zich door de groep
naar Duitschland werden ge- Mart.
— grootsch door 't machtsbewust- voerd.
Kemps;
60.
Niel
Van
Roy;
61.
Rob.
DEB DRIE
Geen wonder dus dat de blij- Vrancken; 62. Marius Buuron; 63. laat opslorpen.
Reuter verklaart dat de voorge- zijn en 't vertrouwen dat hij uit- de terugkeer
Knaepkens
Sterckx en Denis Vanvan
beide
uitbundig
Denis Vandijck.
stelde datum van 10 Juli, waarop straalde, grootsch door de bezieling werd gevierd.
dijck, die een paar minuten achter
deze conferentie zou doorgaan, ir die hij én bij betoogers én bij toede groep hangen doen hun best om
De geburen hadden prachtig geVIER MAN WEG
Officieele kringen noch bevestigd schouwers te weegbracht. Werkelijk sierd.
in te loopen, maar ze verliezen terDe fanfare biacht 's avonds
deden aan, die talrijke
noch tegengesproken wordt. De da- grootsch
Na
een
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staat
pittige banieren,
uamei-eu, u
iicei-njive unl
u ul - een serenade. De Burgemeester Vanloy al plat a te Veldwezelt moet rein.
dee heerlijke
tum 12 Juli wordt met meer zeker- prachtige
Hasselt geschiedt de doortocht
de volmaakte tucht, grond- voerde 't woord namens alle Over- Simons herstellen; ze zullen niet alsTevolgt
heid vooruitgezet omdat op dezen formen,
:
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en
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datum de 4 weken rust van den heer
Om 4 u. 01 s. de drie voorop; op
Marcel Royers, secteur overste van meer bijkomen. Te Mechelen valt
groepen bruidjes en Kajotsters, de B.N.B,
Eden ten einde loopen.
Vrancken
af.
„
4 min. 35 a. de groep.
sprak namens de WeerTe Potsdam worden door dezelfde massale groepen van mijnwerkers standsorganisatie.
M. Van d. Broeck, Ward Vandijck,
VA 7DESANTDE HEEFT
Vander- Heynen
de heerlijke praalwagens van feesten, sprak zijn Mathieu
en
Vandeudooren
zijn
gaan
Russische bedienden en werklieden, en
bewondering uit
BANDBREUK
die de Conferentie van Yalta heb- Christus-Koning.
loopen; ze nemen meer dan een min.
Op
den weg naar Kortenbosch
voor
deze
stille
helden
namens
de
ben voorbereid, 25 gebouwen in or- Herhaaldelijk werd de massabe- afdeeling Neerpelt en Jaak Vaes voorsprong, doch het is niet ernstig staat ook Vandesande plat. Weer
de gebracht voor de talrijke afge- tooging onderbroken door zware re- en een buurmeisje waren de tolken gemeend. De groep, waaruit Stan wachten de twee anderen, doch
genbuien, doch zooals Mgr. Broekx van de geburen. Daarna werd in Verschueren door bandbreuk wegvalt weer gaan twee kostbare minuten
vaardigden der Drie landen.
het zei : al viel er veel water, toch feestelijken stoet met praalwagens, heeft ze in Maaseik reeds te pakken. verloren, terwijl Ward Vandijck, Pol
PRESIDENT TRUMAN
TE GAST BIJ DEN KONING viel 't heerlijke feest niet in 't wa- onder de opwekkende muziek der Alles is weer bijeen, terwijl ongeveer Verschueren en Gerard Heynen zoo
ter. Op beurt brachten koolputters, fanfare, door 't dorp getrokken, en 500 m. achter de groep nog vijf ren- hard aan het peleton trekken, dat
VAN ENGELAND
en Kajotters hulde de feestvreugde duurde voorf tot 's ners aangetrapt komen : Rob. Vran- dit laatste veld wint.
Begin Juli zal president Truman metaalbewerkers
aan
Monseigneur en beloofden on- anderendaags.
•Och naar Groot-Britannie begeven wrikbaren
•m de Conferentie der Drie bij te en Land. trouw aan Kerk, Vorst
wonen. Alle maatregelen werden ge- Monseigneur de Bisschop stuurde
troffen om hem te Londen een war- een hartelijk woord van dank aan
BRAND IN DE MEUBELrne ontvangst voor te bereiden, in allen, sprak zijn hooge tevredenheid
zijn hoedanigheid van buitenlandse!) uit over 't heerlijk geslaagde feest FABRIEK WILLEM LUYCKX
Staatshoofd. Hij zal logeeren in het
spoorde de werklieden aan om
Buckingham-Palace als gast van en
vooral steun te zoeken in 't Gebed
TE LOMMEL
den koning en de koningin.
en de liefde tot de H. Maagd Maria.
HET PROCES POULET
AANZIENLIJKE SCHADE
In geestdriftige bewoording bracht
VERDAAGD
de Heer Aug. Cool, secretaris van 't Zondagnamiddag omstreeks 2 uur,
Het proces van Robert Poulet, .we- A.C.V.
hulde
aan
de
trouwhcid
der
kend dagbladschrijver tijdens de be- arbeiders, spra.k zijn optimisme uit is er brand uitgebroken in de hanzetting dat Maandag te Brussel voor de toekomst der christelijke gaars der Meubelfrbriek Willem
moest aanvangen, is tot 23 Juli ver- syndicaten en riep de werklieden op Luyckx te Lommei, die onder sequedaagd wegens ziekte van betichte.
gesteld is. De brand ontstond in
om vooral in de moeilijke omstan- ster
JAMES BYRNES
han^aar, waar allerlei materiaal
digheden, die zich eerstdaags kun-den
STAATSSECRETARIS
opgestapeld
ligt. Een houtloods en
nen voordoen, bij den terugkeer van een groote partij
DER VER. STATEN
hout werden door
onzen
geliefden
vorst,
trouw
de
richtMen meldt dat James Byrnes be- lijnen van 't A.C.W. in te volgen.
het vuur aangetast. De brandweer
noemd werd tot staatssecretaris der
verscheen snel ter plaatse en slaagMgr Broekx sprak eveneens zijn de erin de andere gebouwen te vrijVer. Staten. Byrnes is 66 jaar oud.
Hij is advokaat, was opeenvolgens vertrouwen uit in de toekomst der waren.
kamerlid voor Z. Carolina, senator, Christ elijke werkliedenorganisaties De oorzaak is niet bekend doch
rechter bij het opperste gerechts- en betoogde dat met zulk een beziel- daar het hier een fabriek betreft
hof, directeur van den dienst der den arbeidersstand, zooals hij die de van personen, die onder aanhouding
oorlogsmobilisatie. Hij vergezelde laatste weken en ook vandaag weer staan, is brandstichting niet uitgsRoosevelt naar de conferentie van had leeren kennen, de slag niet kan slotèn. Een onderzoek werd ingeDe winnaar Meulenbergh, naast de heeren Bronx, en Meeuwissen,
• •^-'^ rpn worden.
Talta.
{Cliché « Bel. v. Llmb. >
steld.

MEÜIENBER6 wint in den Sprint
de Ronde van Limburg

Heynen en Evens leverden
een mooie koers

