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Valeer Paulissen won
Ronde van Limburg

Saint-Cyrice zal
blijven bestaan
Het dorp Saint Cyrice dat
afgezonderd in het Alpengebergte ligt moest gisteren zijn
7 gemeenteraadsleden kiezen,
evenals de 38.000 andere Franse gemeenten, met deze eigenaardigheid nochtans dat er
niemand woont. Het is een
uitgestorven dorp. De grond is
niet meer in staat de mensen
te voeden.
Vijfentwintig jaar geleden
waren er nog 8 inwoners. Maar
toen zijn de nazi's gekomen.
Zij staken de helft van het
dorp in brand. De laatste inwoners zochten een schuilplaats in de naburige dorpen,
maar opdat de gemeente haar
naam zal behouden, handhaven 10 personen, 5 mannen en
vrouwen, die er geboren zijn,
het fictief bestaan van de
plaats. Deze 10 personen zullen 7 gemeenteraadsleden kiezen, die zelf tot de verkiezing van de burgemeester zullen overgaan.
De gemeenteraad heeft in alle geval geen enkele financiële bekommernis. AI is het dorp
enkel een woestijn met puinhopen, zo is de begroting meer
dan in evenwicht : tweehonderd frank uitgaven, 200.000
fr. ontvangsten, in toepassing
van een wet voor hulp aan
de kleine gemeenten.
Dit is misschien het geheim
van de koppigheid waarmee
Saint-Cyrice tracht in leven te
blijven.
De kiezers van de kleine
gemeente Faugere in Ardeche,
worden verzocht hun stem uit
te brengen op de lijst der
R Unie der Vrijgezellen ». De
twee geslachten zijn er op gelijke wijze vertegenwoordigd.
Om gekozen te worden verklaren de vrijgezellen te rekenen
op de stemmen van degenen
die geen vrijgezel meer zijn.
De kiezers en kiezeressen van
Sainte-Eularie (Ardeche) die
zich geregeld onthouden, zullen opnieuw sedert 30 jaar
niet ter stembus gaan. Het
dorp dat in de Cevennen is
gelegen eist sedert 50 jaar vergeefs een weg om het dal te
bereiken.
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Halfvastenfeest in talrijke Bange Uren in een Vliegtuig
boven Le Bourget
Schuif jes te Hasselt
Krachttoer van Nederlands Vliegenier

Een herboren Langeman en een nieuwe Schepen. — Verbroedering
met van Veldeke. — Nic l voert zotte Cavalcade aan.

Na gedurende twee uur en een kwartier boven Le Bourget
te hebben gecirkeld, slaagde een Viscount van de K. L. M., uit
Amsterdam er in hedennamiddag een geslaagde landing uit te
voeren, ofschoon zijn rechterrad niet vergrendeld was.
De veiligheidsinstallatie van de luchthaven werd toen in werking gesteld : brandweerauto's en ambulances waren opgesteld
bij de baan waar het vliegtuig waarschijnlijk een buiklanding zou
beproeven.
Na gedurende twee uur en een kwartier boven Le Bourget
te hebben geëvolueerd om aan gewicht te verliezen en brandgevaar
te verminderen slaagde de viscount er in op uiterst zachte wijze
te landen.
De achttien passagiers, die zeer opgeluch waren, stegen uit
het toestel van waar zij met een kleine wagen naar het luchtstation werden gevoerd. Zij beijverden ziel. de bemanning geluk te
wensen en haar champagne aan te bieden, zodra zij in 't restaurant
van het hichtstation aangekomen waren.
Er was geen paniek aan boord. Met het oog op een mogelijk
ruw neerkomen van het toestel had de bemanning de passagiers
verzocht schoenen, dassen, horloges, vulpenner brillen, alles ten
slotte wat hen zou kunnen verwonden, af te leggen. De passagiers
waren tevens verzameld in het linker deel van het toestel om het
rechter rad te verlichten.

Dit mag gezegd worden : van Icen weggetrokken en stelde men sasgeborenen, terwijl Staf Storms
jaar tot jaar neemt het Halfvas- vast dat, dank zij de gezamenlijke suikergoed in rose zakjes uitdeeltenfeest te Hasselt voortdurend inspanningen van Koekerellen, De- de...- Het is een jongen !
uitbreiding. Toen, een paar jaren mocraten, Ridders van het Klaver- Nog was het programma niet afgeleden, het tienjarig bestaan van blad en leden van het Feestcomité, jehandeld. Want de Langeman had
l dit feest der zotskap en der mas- een borstbeeld werd onthuld van de wens uitgesproken een bezoek
kers gevierd werd, meende men de ere-schepen Ghysen, stichter en te brengen aan de dromerige dichdat een zeker hoogtepunt bereikt vele jaren animator van de Has- ter, de vader van al de Dietse powas. Men had het verkeerd voor. seltse plezierigheden.
weten, Hendrik van Veldeke. Op
Vorig jaar was het nog beter dan Dit was nochtans niet alles. Dhr zijn wens werd vanzelfsprekend
het jaar voordien en dit jaar ging ere-schepen Ghysen begaf zich, na Ingegaan en beide Hasseltse figuhet weer crescendo. Met de jaren zijn borstbeeld te hebben bewon- ren,
Don Christoph en Hendrik,
wordt het duidelijk dat het te Has- derd, naar een wagen, waarop Welden er een luimige en carnaselt niet enkel meer een cavalcade eveneens een zeildoek heel ge- valeske samenspraak....
wordt op de zondagnamiddag en heimzinnig « iets » verborgen
de prettige omlijsting daarvan na- hield. De ere-schepen trok dit doek
(Zie
vervolg blz 3)
dien, doch wel dat het, zoals we weg en... een stralende roze baby
deze week schreven, een werkelijk lachte de omstaanders tegen : een
week-end der dwazen wordt, met baby, die Hasselaren te Beringen
een uitbundige pretmakerij vanaf gingen zoeken, de nieuwbakken RADIO en T.V. op blz. U)
de zaterdagnamiddag tot de maan- schepen van plezier en feestelijkdagmorgen.
heden, Staf Storms. Deze laatste
DE LANGEMAN HERBOREN. vond de gelijkenis heel treffend,
Wie zaterdagnamiddag als onin- want, aldus zijn eigen verklaring,
gewijde en toevallige bezoeker te « bij mijn geboorte was ik een keHasselt toekwam, meende te dro- rsl van over de vijf kgr. »....
men. Wat een jolijt, een muziek en In joliit en pret, zwaar beladen
een carnavalstemming. Er was om met confetti en andere carnavalbete beginnen een kinderstoet die, nodigdheden, trok de stoet, aange|
gedurende anderhalf uur, de aan-voerd door de Kon. St HubertusIn de Ronde van Limburg voor beroepsrenners, gisteren te Borgloon
dacht gaande hield en waarin vele maatschappij van Runxt en door
Ingericht met medewerking van ons blad, zegevierde Valeer Paukeurige groepen opstapten, dan- Nic I met zijn gevolg, naar het
lissen uit Schakkebroek. Paulissen is nog maar pas onafhankelijke,
sende en springende kinderen, in stadhuis, waar de officiële inmaar mocht bij de profs starten, omdat er op deze openingsdag
veelkleurige carnaval- en travesti- schrijvingsplechtigheden in het revan het wielerseizoen, nog geen koersen voor indé's op het
gister der bevolking, van de herkledij.
programma stonden. Hij klopte, met verbluffend gemak, 55 man
Ook deze stoet, die op de Grote boren Langeman en van baby
in de eindspurt. Hierboven de winnaar met de zegetuil. Naast
Markt rond 16 u. werd ontbonden, Staf, zou plaats grijpen.
hem herkent men de heren Vic Fourier en Theo Koll, respectieveERNST EN LOL.
werd begiftigd met vele prijzen,
lijk voorzitter en onder-voorzitter van de Loonse Wieier- en
Supportersclub.
die door de jury werden toege- Een doodernstige burgemeester,
kend en die talrijke gelukkige samen met nog ernstiger schepejeugdige carnavalgastjes beloonde- nen en gemeenteraadsleden.wachtEn toen reed de Langeman voor- te op de pui van het stadhuis de
bij. Een herboren Don Christoph, pretmakers op, die de aangifte
over wie Nel Koekerel en haar kwamen doen van de nieuwe bokornuiten van de Maastrichter- relingen. Onder het toekijkend oog
straat zich hadden ontfermd. Zij van Nel Koekerel en van de reuhadden de legendarische Hasseltse zen der Kempische Wijk, las dhr
figuur, letterlijk van kop tot teen burgemeester, met tremolo's in
in het nieuw gestoken, en over zijn stem, doch zonder verpinken,
zijn verzilverd harnas hing een de twee officiële aktes af, waarna
De tiende halfvastenstoet, die schouwden burgemeester Claessens, weelde (Grote Markt). Al deze groe- plechtstatige rode mantel. De Lan- hij de twee babies tot rasechte
gisteren temidden van tienduizen- schepen André Driessen en verschil- pen waren pareltjes van orginaliteit geman begaf zich, samen met de Hasselaren proklameerde. Wie er
den toeschouwers door de straten lende vooraanstaanden de optocht. en kunst. Er waren vrouwen in to- Hasseltse Prinsen.aangevoerd door op dat ogenblik bij was, meende
van Maaseik trok, heeft het oude Het eerste deel stond onder het verachtige gewaden, jongens in de Nic I, naar de Luikerpoort, om er te dromen : want ging de LangeMaasstadje voor enkele uren omge- motto « Oranje boven ». Dit hoorden meest verscheidene uniformen, meistoverd in een fantastisch schouwto- we ook alras aan de schitterende jes zowel met korte als lange jurk- met zijn aanwezigheid een korte man zelf niet aan 't spreken, met
en veelbetekenende plechtigheid te zijn holle buikstem en kondigde
neel. Uren aan een stuk hebben dui- feestmarschen die de muziekvereni- jes, enz. ent.
hijzelf niet aan, dat hij. aangepast
zenden deelnemers uit alle hoeken gingen uit Buchten, Schimmert «-n De apotheose van de stoet werd vereren en voor te zitten.
van het land en niet het minst uit Stamprooi ten beste gaven. Op mw «evormd door de wagens van vorst De zeven Democraten hadden *Ki de moderne tijd, eerst soep
werd Prins Nic I toegejuicht tijdens zijn kilometer lange triomftocht door de Has*
Nederlands Limburg voorbij dichte zikaal gebied tonen onzer Noorder- Gaston, de grootridders van het zich inderdaad van het rondpunt van levende kiekens en nadien Onafgebroken
seltse straten en even onvermoeibaar groette hij terug met een brede armzwaai.
buren zich Inderdaad telkens onover- Heilig Wammes en de lulstervolle aan de Luikerpoort meester ge- soep in pakjes zou uitdelen ?
rtjen toeschouwers gedefileerd.
De kilometerlange optocht is wer- trefbaar en alzo drukken zij voor- prinsenwagen, met daarboven op m maakt. De plek was afgesloten met
geschiedde en toen men
kelijk uitgegroeid tot een groots ge- zeker een speciaal cachet op de al zijn glorie de steeds maar la- vlaggemasten en sierboompjes en hetAldus
deksel van de soepketel verheel, waarin de plaatselijke groepen Maaseiker karnavalstoet. Trouwens chende prins Wie I. Als een echte
wedijverden, met de vele vreemde dit muzikaal offensief zou later nog triomfator beheerste hij dit grootse i»! het midden omhulde een grijs wijderde, vloegen twee vette soepaangedikt worden door de flink uit- en veelzijdige gebeuren. Van op zijn l laken zeer geheimzinnig een nog hennen over de Groenplaats.
deelnemers.
troon wuifde hij ononderbroken niet onthuld borstbeeld.
De plechtigheid eindigde nadien
Even na de middag was de span- gedoste Nederlands-Limburgse mu- hoge
ning ten top gestegen en in al!e ziekverenigingen uit Sittard, Lutte- de onmetelijke mensenmassa toe, Onder luid gejuich en onder op het stadhuis zelf, waar men De vierde karnavaluitgave te Ha- vreugdsroes over. Tijdens de rscep- Halense Gilles, die beslist de vergeterwijl zijn hofdames hopen snoep- hard applaus werd nadien dit la- dronk op de gezondheid van de
stadswijken heerste een koortsachti- rade, Geleen, Grevenbicht en Maas- goed
len, die telkens met halfvasten de tie drong de h. burgemeester er op [lijking mogen doorstaan met d,;ze
grabbel gooiden.
ge bedrijvigheid. Ook begon rond l tricht. Dat Nederland nog wel iets Het tewas
de avond toen
grote belangstelling naar het be aan. dat Jommeke een broertje of van Binche en de wagen : Sneeuw»
uur plots de traditionele stormloop anders te bieden had dan musiek- de stoet op alhettegen
Marktplein ontbonroemde stadje om zijn «Slag der zusje zou krijgen waarover de aan- witje en de zeven dwergen. Uit Zivan vele Nederlanders. Deze jaar- noten kregen we al spoedig te zten.
werd. Stilaan trok het volk
Zilveren Helmen» lokte, heeft dit wezigen zich akkoord verklaarden, chem, uit Lanaken, uit Tongeren en
lijkse tocht van onze buren van De vijfde van de meer dan vijftig den
jaar werkelijk de
_. verwachtingen
„ Onder leiding_ van_ het kleine orkest uit alle windstreken waren deelneover de grens naar Maaseik is groepen leek wel een zoete inval. weer huiswaarts. Een groot «leel
overtroffen. De Ridders van « De l van de harmonie werden de Halense mers opgekomen om hier in de Haechter
bleef
de
ganse
avond
te
waarlijk het vermelden waard. Aan Nog toetten de oren van de toe- Maaseik, om op luimige wijze halfKromme Elleboog», die telkenmale reuzen en de p-ins met zijn gevolg lense optocht hun beste beentje
de eindeloze rijen, die de Maasbrug schouwers door het trompetgeschal
iets nieuws aan hun programma huiswaarts gebracht.
voor te zetten en te dingen naar
gingen bestormen bleek dit jaar of daar kregen we een heerlijk vasten te vieren.
de eerste prijs.
toevoegen, hebben dit jaar voor f e u
geen einde te komen .En vermeiden i schouwspel van lieve meisjes en Tot slot moeten we voorzeker nog
DE OMMEGANG
werkelijk festijn gezorgd. «Humor
Een dolle uitgelatenheid maakte
we dat hetzelfde beeld te zien wasi'euke dametjes uit Maastricht, die oen pluimpje geven aan de inrichen Leute in Vriendschap », de kernzich meester van het publiek bij het
op de Weerter-, de Maastrichter- en ! het thema uitbeeldden : « Dansende ters en aan de politie en rijksspreuk van de Halense karnaval- De Halense halfvastenstoet heeft naderen van de prinsenwagen met
katjes en telefoontjes». Nog maar wacM, die door hun wijs optreden
de Venlosteenweg.
feesten, heeft er alle eer van ge- van het begin van z'jn ontstaan penjprins Maurits I, die met zijn jopas was dit vrouwelijk schoon voor- er voor zorgden, dat het verloop
ORANJE BOVEN
haald. Het werd een weergaloos stempel van weelderigheid gedragen, iviaal groetend gebaar en puttend
Met een tamelijke vertraging was bij of de reusachtige raket naar de van de optocht in goede orde ken
Ook hieraan werd ditmaal geen af- uit een haast bodemloze voorraadsukses.
eindelijk aan Je Koning Albertlaan l maan, uit Weert, zorgde voor een doorgaan.
gedaan, want het werd ten koffer versnaperingen te grabbel
de halfvastenstoet vertrokken. Op totaal andere commentaar. Men ziet
Nochtans had het narrenfeest in breuk
het honderd kunnen lopen, aange-1 bonte wemeling van satijn en zijde- wierp.
de eretribune aan de Grote Markt ook niet alle dagen vier heksen op
papier m de vele kleuren van de Halen toonde zich waarlijk gistel een reuze-bezemsteel die vierk'.auzien Jommeke, het reuzekind
| ren op zijn best en de duizenden
wens het luchtruim kiezen.
Tante Flavis en Nonkel Mille dat regenboog.
reeds een flink baasje was gewor- Een volledig beeld ophangen van toeschouwers zullen zich de verHet derde aspect dat Nederland
den, voor enkele dagen geschaakt deze haast onvergetelijke optocht js I P^tslng niet beklaagd hebben.
te Maaseik ten toon spreidde was
MOTORRIJDER BOTST dit
werd.
der ware zotternij. Win immers
niet mogelijk. Tussen de vele Expo- Na afloop, van de stoet en da
OP
PERSONENWAGEN zou niet gieren van het lachen toen
Ondanks de verdwijning van .thema's, die een trouwe nabootsing ontbinding op het marktplein werte Zolder
een aantal in 't wit geklede dokters
Jommeke deed burgemeester Jacobs' vonden, viel ons vooral de Lachsnde den aan de vreemde groepen faTE GENK
roentgenfoto's namen van een ezel
bij de machtoverdracht zijn best om Koe op, evenals het Atomium, het nions overhandigd. Vele honderden
in een kraambed. Dit schouwspel
hét talrijk opgekomen publiek "ven- Expo - treintje en Expo-failliet! De verkozen na de stoet nog in het
OP
SLAG
GEDOOD
TWEE ZWAAR
kwam ons toe uit Heerlen.
Schreeuwend en tierend slepen de Noormannen hun drakenschip ais (je nieuwe prins en zijn ;;evolg prestaties van de Halenaren waren licnt
feestvierende
stadje te toeven, v/elZaterdagavond
rond
halfacht
tot
GEKWETSTEN
groep die zorgde voor heel in de goede stemming te brengen, ook dit jaar weer van een groot
in de late uurtjes.
MAAR MAASEIK
deed er zich ter plaatse « Hei-J de Grote Markt op t een jeugdige
Met <!e woorden : «De oude prins gehalte en getuigden van een bij- j Prins Maurits I en zijn gevolg,
wat jolijt.
OP GELIJKE HOOGTE
kant » op het grondgebied van
is dood, leve de nieuwe prins», zonder goede smaak. We vermelden evenals de Ridders van de Kromme
Zondagnamiddag rond 16,45 u. Dat de Belgen ook van humor Zolder,
langs
de
staatsbaan
Zondroeg de Jmrgemeester zijn macht [n het bijzonder : het Breughelfee'it, Elleboog hebben de vierde u'tgave
kwam uit de richting Diepenbeek houden staat als een paal boven hoven - Beringen een dodelijk
over aan Prins Maurits I, overhan- het Kaartspj], dat op de kavalka- van de groteske kavalkade te Halen
een personenwagen,
bestuurd water. Daarvan getuigden o.a. de verkeersongeval voor. De 62-jaridigde hem de symbolische sleutel en de te Aalst de eerste prijs behial- doen uitgroeien tot een weergaloos
door Hayen Julien uit Ans. De Varkens van 't Hent uit Neerpelt, ge Eliza Ramaekers, echtgenote!
sloeg hem tot Ridder in de Orde de ; Bacchus en zijn vrienden; de sukses.
auto werd gevolgd door
een de Sioux uit Hasselt, die menige van Louis Vanbrabant, kwam per!
der « Zilveren Schelmen ». De nieu- __^
toeschouwer
de
vredespijp
lieten
i
eimoto die bestuurd werd door de ken, de Negers uit Wurfeld en <2e fiets uit de richting van Zolderwe prins dankte op zijn beurt de
Griek Caouchoumis Georges met Apen uit Dilsen, die ons onwillekeu- Dorp gereden en wilde op geburgemeester en zal trachten de
zware taak die hem op zijn schouop de duo zijn landgenoot Pas- lig enkele minuten deden doorbren- noemde plaats
de grote baan
ders werd gelegd, tot ieders voldoecalides Christos, beiden op loge- gen in de Antwerpse zoo. Een heel oversteken, om zich naar haar
ning te vervullen. Bovendien beloofment in Kamp 3 te Waterschei. speciaal woordje verdient natuurlijk woning in de Bellikstraat te bede hij het stadje op zijn kop te zetzjj werd echter
t doof
Aan het kruispunt ter hoogte de plaatselijke deelname. Het is r-nten.
van de Garage Kelders zijn de merS ee" ^^merferjaafdl 2» persoUwager,, bestuurd dooi
Hij dankte verder de burgemeester i
Grieken door een tot nog toe clou van de optocht vormen. Op dit een geneesheer uit Genk, die uit
voor de onderscheiding en waar del
onbekende reden achter tegen gebied zijn de knapkoekmannen niet de richting van Zonhoven kwam.
vorige prinsen zorgden voor eau de
de personenwagen terecht geko- te overtreffen en de kunstzinnige De ongelukkige vrouw werd een
cologne, bier en sauciskens, onthulde Maurits I zijn programma,
men. Daarna zijn ze voorbij de ideeën, die telkenjare aan hun brein j tiental meter meegesleurd en bleef
dat als volgt luidde : alle pantorfel- Op
_ de Stalinallee verdrongen
_ de Oost-Duitse communistische
wagen geslagen en kwamen een ontspruiten, hebben er toe bijgedra- op slag dood. Het stoffelijk overhelden, die thuis onder de sloef zich tienduizenden personen, van partij, Grotewohl, ministerpresizestigtal meter verder in een gen om de kavalkade die faam tel scn ot werd een naburige woning
liggen, moeten voor 24 uur het wie velen toortsen droegen,
dent en Verner, eerste secretaris
diepe gracht terecht. — Beiden geven, welke ze nu in binnen- en binnengedragen, waar E.H. Pasjuk van t»hun
schouders
wer-,
De Russische- premier
die vop
_ . : . . . .
j. i.
r
j
i
i
- -~
«w
f* T
mi
«vvxvsoi i^ti 111
van
de
Oost-Berlijnse
verenigde
werden met zeer zware verwon- buitenland gekregen heeft. Zo waren toor Van Heusden, van Zolder Langs pers en radio werd het vertrouwd zijn met de berg kwa- zware
nu weer de wagen met de bloe- haar in extremis de laatste Sa- officiële nieuws verspreid dat de men daar inlichtingen verstrekken pen. Zijn lijfwacht heeft tot doel al- het Straussbergerplatz uit zijn wa- socialistische partij
dingen opgenomen en naar het ermenkoningin
ie pantoffelhelden, die te Halen zeu- „en st t
Oost-Duit- V P rn P r TOrlrl»»J
uit de Capucienenstraat,
u d
Sint-Jansziekenhuis te Genk de Tulpen uit Amsterdam (Bleumer- cramenten toediende. De politie opruimingswerken te Zichen-Zus- nopens de mogelijke plaats waar den rondlopen voor zijn troon te lei gen stapte, groette de Oost-Duit- Verner verklaarde dat Kroestsen drukte hun de hand, jev's bezoek aan Berlijn de kans
de slachtoffers zouden kunnen den,
van
Zolder
en
de
rijkswacht
van
sen-Bolder
definitief
werden
stop
alwaar
zij
tot
volwaardige
overgebracht.
terwl
straat), Roodkapje en de Wolf
J' ni J met een ™*er naar bood om over het vredesverdrag
De plaatselijke rijkswacht deed (Bospoort), de Lustige Weduwe Heusden deden ter plaatse de no- gezet en de Roosbrug aldus rooit worden teruggevonden. Men blijft mannen zouden worden omgetoverd, l
Op
zijn
beurt
reikte
Prins
Maude
menigte
wuifde die gedurende met Duitsland en over West-Berzijn
geheimen
zou
prijsgeven.
van
oordeel
dat
de
bedolvenen
in
dige
vaststellingen.
de gebruikelijke vaststellingen. (Bospoort), de Nieuwe Harmonie uit
Vrijdag was men trouwens reeds, noord-oostelijke richting van de rits I een ereteken uit aan burge- verscheidene minuten zijn naam lijn te spreken.
Overbeek, de Wijnoogstfeesten (BosWij willen vrede, zo zei hij,
begonnen met de opruiming van bunker, waar een deur toegang meester Dr. Jacobs en nam hem op herhaalde.
straat), Winteridylle (Hepperwijk),
het materiaal dat dienst deed bij biedt tot de mestkelder, verrast in de « Orde van de Pantoffelhald ». Naast de Russische premier be- want 15 jaar na de oorlog, wordt
de groep der Giraffen en Zomsrtot grote vreugde van vonden zich Ulbricht, leider van het tijd dat verandering komt in
de exploitatie der verkennings- worden door de instorting. Kinet, de Toen
aangekonaigd
de huidige toestand... West-Bergaanderijen. Het was immers ge- wiens personenwagen ook in een werdkarnavalvierenden
dat Jommeke werd terugge- ==^====
lijn maakt deel uit van het grondbleken dat verder opzoekingen der grote gangen in deze omge- vonden, sloeg de droefheid in een l
gebied van Oost-Duitsland en
enorm veel tijd zouden in beslag ving moet bedolven zijn, zou,
vormt een gevaar voor nieuwe
nemen, temeer daar de bedolve- naar men veronderstelt, zijn werkconflicten.
nen niet werden aangetroffen in lieden hebben gewaarschuwd om
de omgeving van de mesthopen ze uit de omgeving van de mestWij willen een vredesverdrag,
gesloten met de beide Duitse staen hier evenmin aanduidingen hopen weg te trekken en dit enten. Indien de bondsregering zich
aanwezig waren, die konden lei- kele seconden voor de fatale ininbeeldt dat zij de ondertekening
den tot 't terugvinden der slacht- stortingen.
van het vredesverdrag kan blijoffers. Zoals men weet werd hier Dat de andere slachtoffers, die
ven verdagen, misrekent zij zich.
enkel achtergelaten materiaal en nabij het niet ingestorte gebied
l Het vredesverdrag zal dan geslokledingstukken gevonden. Nopens werkzaam bleven en daar werden
ten worden zonder Duitsland en
de stopzetting van deze werken gedood, dit bevel niet hebben gej het Duitse volk zal in de demois er in de streek heelwat kritiek hpord is uit te leggen door het
jcratische republiek de verdediger
gerezen, omdat er steeds werd ge- feit dat tussen de twee groepen
van zijn belangen zien.
schreven dat alle mogelijke mid- een motor draaide. Als gevolg
delen zouden worden aangewend van deze vaststellingen werd beIn een korte toespraak van onom de slachtoffers levend of dood sloten dat de verkenningen zulgeveer 5 minuten zei Kroestsjev
o.m. : « Zonder vrede is geen
te bereiken.
len worden voortgezet. Het is niet
handel mogelijk. Onze zaak is
Mensen, die sedert jaren in de- uitgesloten
dat men aldus de
rechtvaardig. Ons werk wordt met
ze kwekerij hebben gewerkt, zijn eerstvolgende dagen nieuwe aansucces voortgezet Wij schrijden
van oordeel dat de slachtoffers duidingen krijgt nopens de aanvoort naar het communisme en
niet ver meer te zoeken zijn. Za- wezigheid van
de slachtoffers.
zullen zonder versagen die weg
terdag had aldus, nabij de Roos- Verder wordt vernomen dat kabiblijven bewandelen.
burg, een langdurige bespreking netchef Denis enkele getroffen faTussen de dicht opeengedrongen menigte zoeken de « Tulpen uit Amsterdam » zich een weg naar l plaats onder voorzitterschap van milies te Zichen-Zussen-Bolder Prins Maurits I doet zijn triomfantelijke intrede op de Halense
kabinetschef Denis. Mensen die heeft bezocht
Markt.
(Zie
vervolg blz 3)
de Grote Markt.

Triomfantelijke Rondgang
van luisterrijke Kavalkade te Maaseik

Uitbundige Karnavalvrolijkheidte Halen

Vrouw onder
Personenauto

De Opzoekiflgswerlten toch weer
hervat te Ziehen Zussen

Na nieuwe aanduidingen nopens
de plaats waar de slachtoffers zich
kunnen bevinden

Kroestsjev in Qost-Berlijn
Zal onderhandelen met Oost-Duitse
Leiders
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