
Maastricht en mr P H Haanebrink notaris 
te Maastricht ;  tot hunne plaatsvervangers :? 

S H J Schaepkens van Riempst wethouder 

houder van Maastricht en mr M L G 
Schous advocaat en procureur te Maastricht 

tricht ; 
in het tweede militiedistrict :  tot voorzitter 

zitter A W E Kwisthout lid van den 
gemeenteraad van Roermond tot zijn 

plaatsvervanger J M H Berger lid van 
den gemeenteraad van Roermond tot 

leden :  J M H Baert lid van den gemeenteraad 

teraad van Roermond en P W H Pau 
lussen ingenieur verificateur van het 

kadaster te Roermond ;  tot hunne plaatsvervangers 

vervangers :  J L Th Sanders burgemeester 

ster van Roermond en mr P C Q Tripels 
advocaat en procureur te Roermond 

Stierenkeuringen 

Te Heijthuijzen zijn aangegeven 29 goed 
gekeurd 11 afgekeurd 16 niet verschenen 
2 stieren 

Te Baexem ƒnjn aangegeven 34 goedgekeurd 

gekeurd 26 afgekeurd 4 aangehouden 1 

niet verschenen 3 stieren 

Toegekend werd de Ie premie aan 

J Peeters Oler Grathem met 78 5 punten 
2e aan L Boonen Maxet Heijthuizen met 
78 p 3e aan J Slota Baexem met 77 p 

4e aan J H v Oppeven Leveroy met 

75 p 

Ie reservestier van L Cleut jeDs Heiakker 
Grathem met 75 p 2e van J M Snickers 
Thorn met 74 4 p 3s van Th v d Goor 
Heel met 71 9 p 4e van K Boonen 
Baexem met 71 p 

Te Linne werden aangegeven 31 goed 
gekeurd 22 afgekeurd 6 niet opgekomen 3 

Bij de premiekeuring werd de Ie premie 
toegekend aan den eigenaar Joa Schmits 
te Melick en de 2e premie aan Minkenberg 
te St Odiliºnberg Paarlo 

� Door de marechaussee ward gisteren 
alhier in de gevangsnis gebracht W IJ 

oud 26 jaar voerman wonende te Gebroek 
Maasnfel verdacht van diefstal van koper 
en zink althans verduistering daarvan ten 

nadeele van J Jambroers te Roermond 

op 23 Maart 
- Met Stct no 88 zijn verzonden de 

gewijzigde statuten van de boerenleenbanken 

banken te Velden Grevenbicht America 

Vijlen en Neer 

Besmettelijke ziekten 

In de week van 5 tot en met 11 April 

kwamen uit Limburg ter kennis van den 

Centralen Gezondheidsraad de volgende 

gevallen van besmettelijke ziekten :  typhus 

en febris typhoïdea 3 gevallen te Kerkrade 

en 1 te Bergen roodvonk 4 gevallen te 

Stein 2 te Vaals 1 te Kerkrade en VeDlo ;? 

diphtheriiis 3 getallen te Maastricht 2 te 

Vaals 1 te Bin gelrade Echt Heerlen 

Kerkrade Nederweert Obbicht en Papen 

hoven 
In Amsterdam kwamen weer 12 gevallen 

van pokken voor te ’s Gravenliage 1 geval 

Nekkramp kwam voor 5 gevallen te 

Utrecht en ’s Gravenhage 2 te Harderwijk 

1 te Groningen Delft en Dordrecht 

Maastricht Een aantal kapperspatroons 
alhier verklaren zich in een adres aan den 

raad voor geheele Zondagssluiting der 

barbierssalons en verzoeken als overgangs 

maatregel te verbieden het bedienen 

van publiek in de salons des Zoacags 
vóór 8 en na 11 uur 

VENIiO De ontvangsten van de Maas-Buurtspoorweg 

spoorweg hebben over de maand Maartbedragen 
1916 1915 

Personenvervoer ...    f 8233 f 5032 

Goederenvervoer ...    - 4129 - 2914 

Diversen 	 - 778 - 	 612 

Totaal 	 f 13141 f 8559 

Per dagkilometer ...    - 6 - 4 

Ontvangsten van af Uan -34694 -23883 

per dagkilometŒr ."  .    - 6 - 4 

Weert In de gisteravond gehouden 

raadsvergadering warden gekozen tot leden 

van het stembureau de heeren W van 

Mierlo en M van Kimtnenade en werd 

besloten aan de Bouwvereeniging eene 
subsidie van f 28 000 toe te staan met 

intrekking van de eerst toegestane f 25 

tevens om de helft van het verschil in 

huurprijs tusschen f 90 en f 110 voor reke 

ning der gemeante te nemen 

Aan eene door den voorzitter aangewezen 

wezen commissie bestaande uit de heeren 

Weekers Tempelmau en v Kimmenade 

werd opgedragen te cocfsreeren met de 

heeren Wouter» Jansen en B se lea over 

een stukje grond waarvan het eigendoins 

recht onzeker is 

� Gisterenavond brardde door een onbekende 

bekende corzaak de boerderij genaamd 

bij 
Groouen op Laar bewoond door J 

Smolenaars geheel af 

Door spoedige hulp kon het vee en een 

groot gedeelt» vaa ’t meubilair en ’t akker 

gereedschap gered worden 

Verzekering dekt de schade 

Beesel Bij besluit van den commandant 

dant van het veldleger is aan Chr Hub 

Geerlings alhier het verblijf in het in staat 

van beleg verklaarde gebied ontzegd 

Suggenum Donderdag had alhier de 

installatie plaats van burgemeester Garaets 

Wegens de tijdsomstandigh waren op 
uitdrukkelijk verzoek ven den heer Geraets 

de traditioneel» eerebogen achterwege ge 

bleker’ doch overigens bad men al het 

mogelijke gedaan om do installatie zoo 

plechtig mogelijk te doen zij o 

De stoet was samengesteld als volgt :? 

De schoolkinderen met onderwijzers ba 

stuur en leden dtr zangvereniging bestuur 

en leden van den boerenbond waarbij do 

heer Verh lid van Gedeputeerde 

Staten een groota afdeding militairen uit 

bet kar Buggsnum onder leiding 
van officieren en vaandrigjs 

Aan d»s halte stond de stoet opgesteld 

en terwijl de schoolkiodoren zeer netjes 

eenige toepasselijke liederen zorgen steeg 

de burgemeester uit het rijtuig en werd 

hij gecomplimenteerd door het hoofd der 

school 

Aan het klooster der Eerw Zusters werd 

de burgemeester door eeoige lieve bruidjes 

toegesproken en al zingende trok de stoet 

tot aan de kerk waar de zeereerw heer 

pastoor namens de geestelijkheid der 

parochie den nieuwen burgervader huldigde 

digde 

Aan het raadhuis werd namens den 
gemeenteraad het woord gevoerd door den 
wethouder den heer P Franssen die hem 
de ambtsketen het teeken zijner burgemeesterlijke 

meesterlijke waardigheid omhing 
Hier richite de burgemeester zich tot 

alle inwoner» en verzocht den steun en 
de medewerking van raadsleden en ge 
meentenaren om eendrachtig samen te 

werken tot heil van Buggenum 
Na de plechtige installatie vergadering 

bracht dezelfde stoet onder het gejuich 
des volks en het gedonder van het geschut 
den geinstalleerden burgervader naar zijne 

woning waar luitenant Götz het woord 
voerde en vervolgens de stoet ontbonden 
werd 

Tijdens den maaltijd voor autoriteiten 
en enkele genoodigden bracht de zang 
vereeniging eene serenade waarbij de 

waarnemende president de heer Verheggen 
gen de tolk was van bestuur en leden 
en de burgemeester in goed gekozen 
woorden huldigde 

De avond werd verder gezellig en ge 

noegelijk doorgebracht het feest verliep 

in de beate orde door geen wnnklank 
gestoord 

Moge het burgemeester Geraets gegund 
zijn lange jaren aan het hoofd te staaa 
dor gemeente en moge Buggenum onder 
zijn leiding groeien en bloeien 

- Vrijdagavond had alhier de sluiting 
van den landbouwcursus plaats 

Echt Bij het examen voor klerk tele 

grafist der SS slaagde de surnumerair 
M P H Lustermans van hier 

LeverolJ Maandag 10 April werd hier 

een heerlijk feest gevierd Hulde wilde 
men brengen aan het geachte gouden jubelpaar 

paar J Verlaek en M Abrahams Reeds 
dagen te voren hadden de meisjes in de 

feestende buurt en in de dorpskom zich 

beijverd om voor eene passende versiering 
te zorgen Op dag van het feest prijkten 

dan ook prachtige eerebogen zwierige 

slingers en kransen rijk getooid met bloemen 

men en groen 

De leden van het sehutteragezelschap 
St Barbara kwamen reeds in den morgen 
aan de woning van het jubilerend gezin 
waar de commandant in hartelijke woorden 

den het echtpaar toesprak Daarna begaven 
de jubilarissen zich per rijtuig langs met 

boompjes afgezette wegen kerkwaarts 
begsleid door het schuttersgezelschap in 
feesttenue 

Te acht uren werd de H Mis van dankzegging 

zegging opgedragen waaronder de echtelieden 

lieden met hunne kinderen en kleinkinderen 
tot de H Tafel naderden Op den terugweg 
naar hunne woning werden de jubilarissen 

opgewacht dqor de leerlingen der dorpsschool 

school Een der kleinkinderen van het 

jubelpaar reikte onder het opzeggen van 

een toepasselijk gedicht een pracht g gou 

den bouquet over uit naam der schooljeugd 
In den namiddag begaven zich de verschillende 

schillende vereenigingen vergezeld van 

een menigte volks naar het feestvierend 
kuisgezin Daar werden het gouden paar 

welgekozen feestliederen toegezoBgen Na 

een treffende toespraak van den president 
der schutterij werden een tweetal prachtige 
zetels als geschenk van al de ingezetenen 
van Leveroy aangeboden 

Diep geroerd dankte de echtgenoot voor 

de eer hem en zijne gade bewezen Even 
algemeen als de feestvreugde was zoo 

algemeen is ook ds wensch dat de met 

goud bekroonde echtelieden nog lange 

jaren in welzijn met elkander mogen doorbregen 

bregen 
Olrlo- Donderdag ontving ds Secretaris 

taris van den Boerenbond alhier het volgande 

gande telegram 
�Utrecht 13 April 

Openstelling halte ook voor goederenvervoer 

vervoer is bepaald op 1 Mei a 

Staafssp oorwegen 
" 

Daarmee i» dus hft groote werk van 

drie lange jaren voltooid Met taaie vol 

harding heeft men hier doorgewerkt doch 

1 Mei a zet de kroon op het werk van 

zoo groot belang voor OirloenCastenraij 

Pofeterholt Een aboncØ uit Amerika 

die nog steeds ons blad leest verzocht 

ons het volgend» te melden Chris Wol 

ters bevindt zich thacs te Moline (Illinois 

en verheugt zich in de bfste gezondheid 

Een bericht volgens Amerikaansch ge 
bruik dat wij gaarne aan zijne kennissen 

mededeelen 

Reuver Woensdag is alhier een uit 

Duitschland ontvluchte Russische krijgs 

gevangene over de grens gekomen 
- Gisteren Is ten nadeele van H W 

a7h een partij hout dienstig voor wei 

palen ontvreemd Hiervan is aangifte bij 

de politie gedaan 


