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Hoogtepunt van Rome-tocht der katholieke arbeiders

—

jubilerende burgemeester

wild hadden.
En die Jan Maenen. hij zal big en hij
zal zelfs dankbaar zijn om zgn ridderorde, maar hij zal er nooit geen cent
verwaand om zijn. Zover hebben vrij hem
nu wel door, hem en zijn kameraden.
Want niet waar, wie uit dit hout gesneden is die kan wel een duwtje verdragen.
Ook al is dat een duwtje naar boven.
Ridder Maenen, laten wij het je een keer
mogen zeggen, alleen vandaag maar: ook
wij zien in jou een gouden kerel, ook al
kennen we je nog maar kort en wij zijn
van oordeel, dat de H. Vader wel wis en
zeker de mannetjes weet uit te kiezen
en daarom feliciteren ook w. je van ganser harte en dat je nog vele jaren krachten mag geven aan het werk. dat je zo
graag doet. Vandaag dus gidsten we Jan
Maenen, morgen kunnen we met nog
meer plezier ridder Maenen gidsen.

JAN MAENEN

Burgemeester van
Eervolle uitnodiging
benoemd
Nieuwstadt
voor Kerkraads musicus
—
—

Ridder in de Orde van de H. Gregorius

SCHAESBERG, 15 Mei (Eigen corr.)

Dinsdagmiddag om kwart voor vier,
brak brand uit ln drie stallen van naast
elkaar gelegen boerderijen, bewoond
door de families Vondenhoff en Schaik,
te Schaesberg. Door
aan de Hoofdstraat
een toevallig aanwezig zijnde brandweerman uit Maastricht werd met behulp van enkele personen het eerste
blussingswerk verricht. De brandweer
van Schaesberg was binnen een kwartier ter plaatse. Door drastisch optreden bleven de woonhuizen gespaard.
Het vee in de stallen werd gered. De
stallen zijn practisch geheel vernield.
De brand is vermoedelijk ontstaan,
doordat kinderen met brandende lucifers hebben gespeeld. Verzekering dekt
de schade.

Wijdingen bij

MAASTRICHT, 15 Mei (Eigen red.)
Dinsdagmorgen heeft Zijne Hoogw.
Exc. Mgr. Dr. J. M. J. Hansen, coadjutor van de bisschop van Roei mond, in
de kapel van het Oanisianum te Maastricht aan de volgende fraters van de
Sociëteit van Jezus het Diakonaat toegediend: C. van Beek (Maastricht), F.
Broos (Waalrel, A. Dibjawahjana
(Klatèn, Java), P. Dresen (Maastricht)
P. Fivez (St. Niklaas, Vlaanderen), R.
van Gemert (Helmond), Th. Geraets
(Den Haag), J. Groenewoud (Raalte),

A. Grosz

(Derkum Dld.),

K. Horvath

(Budapest), J. Linthorst (Nijmegen),
J. van Mulken (Elslo), I. Muzslai (Budapest), F. van de Peel (Nijmegen), A.
de Smit (Wassenaar), L. Sterkens
(Rijckevorsel, België), Z. Vendier (Budapest), A. Verheij (Nijmegen), G. Zijlmans (Amsterdam). Deze theologanten
werden gisteren subdiaken gewijd, en
zullen in Augustus aanstaande het H.
Priesterschap ontvangen.

de Bilt

>

NOORDELIJKE WIND
Over het algemeen vrij veel bewolking met slechts hier en daar enige
lichte regen. Matige noordelijke wind.
temperaturen
Dezelfde of iets hogere
Vandaag:' zon onder
dan gisteren
maan op 14.26 Morgen: zon
20.27
op 4.45
maan onder 2.55.

—— —

een Pelzer uit Vaals, die de Sankt Paulus
Verein nog heeft opgericht. En Speth uit
Vaals, beide eerste dragers van het gouden draaginsigne. En die twee anderen.
Piet Cornelissen uit Walle en Frans
Schreurs uit Herkenrath, zullen zij allen
niet als Simeon gedacht hebben: „Heden
hebben mijn ogen Uw heil aanschouwd".
En niet te vergeten de leerlingen van de
grote dr. Poels, pater Jacobs M.S.C., en
vooral niet de vele naamlozen, doch welker namen en harten God kent. Het was
zeer schoon en nooit zullen wij dit vergeten, want zij, zfj zagen Petrus ca konden
zjj het helpen dat toen het hart brandend
was in hen, als waren zü Onze Lieve Heer
tegengekomen op weg naar Emmaus ?

VALKENBURG, 15 Mei (Eigen corr.)
De heer Th. van Hinsberg, commies-chef
te Valkenvan de afd. Gemeentewerken verheugende
burg, ontving vandaag het
bericht van zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Nieuwstadt. op
De heer Van Hinsberg werd geboren
12 April 1912 te Susteren. Na de H.B.S. te
hebben doorlopen was hij drie jaar werk*zaam op de gemeentesecretarie te Echt en
daarna te Bom. Later was hij ambtenaar
op het distributie-kantoor te Mechelen en
daarna chef de bureau te Vaals. In 1941
werd hij directeur van de distributie-kring
Valkenburg-Houthem. Om politieke redenen moest hij in Januari 1944 onderduiken.
In April 1948 werd hij ambtenaar op de
secretarie te Valkenburg en in September
van dat jaar volgde zijn benoeming tot
commies-chef van de afdeling gemeentewerken. Naar wij vernemen zal hij waarschijnlijk op 1 Juni a.s. als burgemeester
van Nieuwstadt in functie treden.

—

Ook de
ROME, 15 Mei (Eig. red.).
Rome-reis van de Nederlandse Katholieke Middenstand is een groot succes geworden. Plusminus 120 personen namen
aan deze manifestatie deel onder de geesvan de paters Jos. Govaert
telflke leiding
S.S.S. en Alexander 0.F.M.-Cap., terwijl
de hoofdbestui»rsleden, de heren C. de
Jong uit Amsterdam en de heer W. van
Mansurn uit Rotterdam, verantwoordeiyk
waren voor de rest van de leiding. Ook
een 40-tal Belgische middenstanders namen 0.1.v. hun adviseur, de zeereerw.
heer Colpaert, aan deze pelgrimage deel,
alsmede een 50-tal leden van de Katholieke Garde oit Den Haag.
De uitvaardiging van de encycliek „Rerum Novarum" is herdacht op Zosdag
7 Mei j.l. met een korte, maar stijlvolle
plechtigheid in de kerk van Sint Jan van
Lateranen en wel bij het graf van Paus
Leo 3—II. Bij deze gelegenheid heeft pater Alexander 0.F.M.-Cap. een passend
en zeer bezield woord gesproken. Maandagmorgen daarna is de hele pelgrimage
door Z.H. de Paus in speciale audiëntie
ontvangen in de Zaal van het Consistorie.
De H. Vader sprak in het Frans en
de kern van Zijn betoog kwam hierop
neer, dat het de plicht was van de zakenlieden het geloof ook individueel in
hun zaken te beleven. Toen de H. Vader
was uitgesproken, vroeg Hy op een gegeven ogenblik: „Vous m'avez bien comwaarop spontaan het antwoord
van meerdere zijden kwam: „Nee, Heipris?",

lige Vader, neen". „Je m'exuse" zei toen
de Paus, „men had mij gezegd, dat V
niet graag Duits hoort spreken". Dit
werd spontaan van de hand gewezen en
de H. Vader was zo vriendelijk daarop
in het kort in het Duits te herhalen wat
Hy juist tevoren in het Frans had gezegd.
Het samenzijn met de H. Vader nam allengs het karakter aan van een gemoedelijk onder-onsje, waarbij de leden één voor
één naar voren drongen om toch maar
vooral persoonlijk de medaille voor ieder
zelf uit handen van de Paus in ontvangst
te nemen. Na deze plechtigheid schonk de
Paus Zijn apostolische zegen.

—

'
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EINDHOVEN, 15 Mei (Eig. corr.).

Met een piëteitvolle dodenherdenking begon Dinsdag de officiële dag van het diamanten Philips-jubileum in Eindhoven.
Daarna werd in het centrum van de stad
het standbeeld van dr A. F. Philips onthuld, dat door burgemeester Kolfschoten
werd genoemd: een hulde aan het bedryf
en alle werkers die het hebben groot gemaakt. De onthulling geschiedde door
Frlts Philips jr. en Anneke van Riemsdijk, de kleinkinderen van dr Philips. De
stad Eindhoven bood het jubilerende bedrijf een geëist raam in het hoofdkantoor
aan. Aan de EmmasingeJ werd een bas
gelief van de stichter dr ir Gerard Philips
onthuld, aan de voet van de fabrieksschoorsteen van 't eerste Philipsfabrie.kje.
Opnieuw werden in dit gebouwtje Dinsdag kooldraadlampen vervaardigd zoals
dat 60 jaar geleden geschiedde. Thans is
hier een demonstratielaboratorium inge-

richt, 's Middags werd een plechtige bijeenkomst gehouden in het PbHips-ontspanningsgebouw. Tijdens deze bijeenkomst
hield minister Van den Brink een belangrijke rede. Hij noemde de historie
van Philips een lering voor allen, die een
taak hebben bij de industriële ontwikkeling van het land. Gedurende het afgelopen jaar werd in de industrie in machines en gebouwen een bedrag van ca.
f 1320 millioen geïnvesteerd. Ongeveer de
hslft hiervan bad betrekking op vervan-

en modernisering, hetgeen m belangrijke mate bhdroeg tot een verhoging
van de arbeidsproductiviteit. De andere
helft werd geïnvesteerd ten behoeve van
uitbreiding en nieuwe vestiging. Deze
laatste investering, die neerkomt op een
besteding van ongeveer f 1,
in de industrialisatie van elke f 25,
van ons
nationale inkomen, heeft direct bijgedragen tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid.
Hierdoor bestond in de industrie gedurende het afgelopen jaar een mogelijkheid
ging'

——

tot het opnemen van ca. 50.000 arbeiders.
Het is in grote matei aan deze ontwikkeling te danken, aldus de minister, dat, toen
de gewijzigde situatie tn Indonesië tot
een snellere terugkeer van vele tiendui-

zenden jonge Nederlanders in het burgerleven leidde, deze wederinschakeling
vrywel zonder schokken verliep. Mede
door deze omstandigheden was de industriële productie in 1950 ruim 10 pCt hoger dan in het jaar daarvoor. Op de ge-noemde „ene gulden" moeten wij zuinitf
zijn, ook nu het totaal der investeringen.
<!at op ruim f 5,
van iedere f 35,— nationale productie, kan WOl—an gesteld, Jjelarigrijk moet worden verlaagd. Immers,
deze „ene g-iJden" betekent, groeiende
werkgelegenheid voor een groeiende bevolking, anders gezegd: de prijs (ten
koste van onze eonsuniDtie) waarmede
wij de toekomsi van bet jonge geslacht
betalen.

—-

— —

tionale plan

ate toekomstige ruimtelijke
waarin alle ruimtelijke belangen
zijn vertegenwoordigd, zodat daar een
snelle en afdoende afweging kan plaats
vinden.
Tal van leden, die zich met het wetsontwerp wel verenigen konden, achtten *t
wenselijk, dat boeren, die ten gevolge van
toepassing van deze wet van hun grond
verdreven zouden worden, niet met geld.
maar zo mogelijk met elders beschikbare
grond schadeloos gesteld zouden warden.
Dit zou b.v. met gronden in de Noordoostpolder kunnen geschieden, in welk geval
men uiteraard niet meer zou moeten vastlijke grond eenvoudig opzij geschoven worden. Van militaire zijde schijnt men zich houden aan de bestaande regeling' bü de
gaarne op het standpunt te stellen, dat uitgifte van deze gronden.
men niets met de burgemeesters te maken heeft.
Als men thans, mi nog geen bijzondere
bevoegdheden voor de aanleg van militaire
werken gegeven zijn, reeds moet constateren, dat van militaire zijde dikwijls met
onvoldoende zorgvuldigheid en een kennelijk tekort aan begrip voor de civiele belangen van de maatschappij opgetreden
Technische volkomenheid,
wordt, is er wel aanleiding voor de waarraad

DEMOCRATIE

Bij gelegenheid van 't zilveren ambtsjubileum als burgemeester van Heerlen
biedt de Heerlense bevolking vandaag
dhr. Van Grunsven twee huldeblijken
aan. Het eerste is een portret van de
burgemeester, dat door Charles Eyck
geschilderd is en waarvan wij hierbo-

ven een afbeelding geven. Het tweede
geschenk is een zilveren ambtsketen,
die vervaardigd is op de ateliers van
de gebr. Brom te Utrecht.

schuwing

om de nieuwe

bevoegdheden,

die het aanhangige wetsontwerp wil scheppen, in elk geval met de grootst mogelijke
omzichtigheid te doen toepassen.
Vele leden hadden de indruk, dat het
wetsontwerp wel veel verder gaat dan 't
opheffen van belemmeringen. Het lijkt
meer op een vorderingswet. De minister
van Oorlog dreigt een vrijwel absolute
macht te krijgen om vliegvelden aan te

demagogie en moderne staat

Ni
¥ ANGZAMERHAND hebben wij in de
democratie een technische volkomenheid bereikt. De apparaten werken feilloos: het. volk stemt, naar evenredigheid
krijgen de partijen hun vertegenwoordigers in de bestuursorganen, de partijen
zelf werken voortdurend aan de vervolmaking van hun eigen apparaat. Nu het
hierbij over millioenen gaat, zelfs in ons
land over honderdduizenden, is het nauwelijks nog mogelijk om in politieke zin
van een „gemeenschap" te spreken. Van
buitenaf gezien (van binnenuit valt het
nog wel mee) is het daarom begrijpelijk
dat alweer de onaangename term „sternvee" wordt gebruikt. Dit alles brengt een
ingewikkeldheid mede, die voor de gewone
kiezer op den duur ondoorzichtelijk moet
degelijk in het dossier aanwezig was, en worden. Slechts wanneer dit perfectional brengt de Officier van Justitie het nisme gedragen werd door een evenredige
nu niet ter sprake
inmiddels was toch innerlijke groei, zou het geen gevaar bede auto in beslag genomen en het rijbe- hoeven te betekenen. Maar is dit het gewijs, en kreeg verdachte onder deze ver- val?
Het wordt in deze omstandighetien wei
denking reeds ontslag van «yijn patroon.
Nu blijkt dat alcohol geen rol heeft ge- zeer moeilijk het algemeen welzijn boverj
speeld en de genomen bloedproef waar- eigen, en groepsbelang te doen triomfedeloos geweest is. Reconstructie van het ren. Op zich is dit reeds een moeilijke
geval is zeer moeilijk, maar pleiter moet zaak: Thomas van Aquino noemt het de
hoogste en tegelijk moeilijkste deugd.
hoe pijnlijk dit overigens altijd is
hier" toch gewagen van schuld bij het Terecht spreekt onze grondwet van volksslachtoffer. Het verwijt dat R. te veel vertegenwoordigers. Maar zien wij in
rechts gehouden heeft klinkt vreemd, feite niet vaak de groepen er doorheen?
waar men hier zo vaak het verwijt hoort Daardoor wordt het algemeen welzijn gedat lemand niet voldoende rechts gehou- leidelijk aan tot een gemiddelde van
den heeft. Pleiter concludeerde tot vrij- groepsbelangen, in plaats van het schepspraak. Uitspraak op 29 Mei.
pen van de algemene voorwaarden onder
welke individu en groep de eigen belangen op redelijke wijze kunnen behartigen.
Niet altijd als van „algemeen welzijn"
wordt gesproken of geschreven, heeft
men dit op het oog; het dient helaas ook
als „argument" om persoonlijk of groepsegoïsme te bevredigen.
DEN HAAG, 15 Mei
Op vragen van
"**
het Tweede Kamerlid Peters (K.V.P.) bedemocratie in haar huidige stadium
|")E
treffende het achterwege blijven van het
ondervindt deze laatste moeilgkherstel van de veerdienst Grevenbicht- heid vooral, als de agitatie losslaat ten(B.)
Rothem
heeft de minister van finanpolitieke druk uit te oefenen. Op
ciën, prof. P. Lieftinck, mede zijn collega's eindeogenblik
wordt zij verUrongen door
dat
van Justitie en Verkeer en Waterstaat het
de demagogie. Dan is de tijd gekomen
volgende schriftelijk geantwoord:
voor de „holle leuzen en zotte phrazen".
„Het is de minister bekend, dat de veermet
bedoeling de blikken te benevelen
dienst over de Maas te Grevenbicht-Ro- en tedemisleiden.
Eng partijbelang wordt
(B.)
them
vóór de oorlog in een behoefte verheven tot landsbelang.
Vooral waar
van Nederlandse zijde voorzag, omdat toen van partijpers in de echte zin
sprake _,
in deze omgeving vele Belgische landerijen
toebehoorden aan Nederlandse ingezetenen kan men helaas voorbeelden daarvan te
over vinden. Ofschoon de handelwijze in
en werden verpacht aan hier te lande wo- katholieke
kring wellicht wat teveel naar
nende landbouwers. Van een belangrijke
behoefte vóór de oorlog aan deze veer- de andere zijde doorslaat, is deze toedienst van Belgische zijde is de minister stand tbch heel wat verkieslijker dan het
en zijn voornoemde ambtgenoten niet ge- onvoorwaardelijk ophemelen der eigen
bleken. Als gevolg van de bezetting van partij. Op den duur zal dit trouwens ook
ons land is in deze toestand verandering die partijen zelf geen voordeel opleveren.
ingetreden. Tijdens de bezetting werden
* *
bedoelde landerijen verpacht aan in BelITET is nodig de *belangrijke vraag op
gië wonende landbouwers. Deze toestand
te werpen of de moderne staat nog
is na de bevrijding blijven voortduren. De
finister heeft doen onderzoeken of inder- de democratie bevorderen kan. Dem cradaad het achterwege blijven van het her- tie onderstelt gevormde persoonlijkht len.
stel van de veerdienst in zijn oude toe- die bereid en in staat zijn zich door hofere
stand aan beide zijden van de grens door normen te laten leiden dan het eigen ieac bewoners van tal van gemeenten als 'n lang. De moderne staat wordt echter
ernstige leemte wordt gevoeld. Hiervan is steeds meer een irreële grootheid, die ver
evenwel niet gebleken. Voor familiebezoek van zijn burgers staat. Niet weinigen zien
werd 't veer overigens ook vroeger slechts in hem een vijand. In zijn wetgeving ontweinig gebruikt. Alhoewel Grevenbicht heft hij aan de ene kant zijn leden steeds
niet is aangewezen als doorlaatpost, is al- meer van verantwoordelijkheden, die de
daar grensverkeer toch mogelijk door perzelf moet dragen of waarin inj
sonen, die in het bezit zijn van een grens- mens
hoogstens door de staat, op grond van
pas, afgegeven door de Kon. Marechausalgemeen welzijn, moet worden
see. De uren van openstelling voor dit ver- het
holpen. Daardoor verdeelt de staat de bezijn
van
8.30-10.30
en
keer
van 14.30 tot
16.30 uur. De ministers zijn niet bereid in volking hoe langer hoe meer in twee onwaarvan hjj
omstandigheden
de huidige
te bevorderen, derscheiden groepen: de eneaan
wie deze
dat het veer in zijn vooroorlogse toestand belastingen heft, de andere
wordt hersteld, hetgeen een versterking worden besteed. Hoe gezegend het bestaan
een ruime sociale wetgeving ook is,
van het douanepersoneel ter plaatse nodig vanwijze
de
waarop zij in de practrjk wordt
zou maken.
gebracht heeft belangrijke sociaal-paedagogische nadelen. Bij herhaling neemi de
voor
staat lasten van gezin en persoon over.
(hetgeen in sommige gevallen te billijken
is), zonder te doen gevoelen, dat dit geen
amateurs
overname van verantwoordelijkheden beDEN HAAG, 15 Mei. (Eigen red.)
De tekenen kan. Zo wordt de burger de ladNWU deelt mede, dat zij in tegenspraak der onder de vosten weggetrokken, waarmet anders luidende geruchten geen enkel langs hij geestelijk een hoger karakter
startverbod heeft opgelegd voor Ned. amabereiken kan. Daarbij worc"
teurs, die in België aan wedstrijden willen niveau
mens
steeds vernummerd. Ik ben geen
Het
is
tijd
deelnemen.
echter de laatste
persoon voor de kinderbijslag maar numherhaaldelijk voorgekomen, dat de Ned.
21118: voor de loonbelasting ben ik
mer
amateurs zonder schriftelijke toestemming
geen
mens maar nummer 509, en zo gaat
van de NWU in België waren gaan rijden. het door.
Wij worden gewoond, (eigen
Deze toestemming is echter strikt noodzakelijk. De gewone gang van zaken is. dat woningkeuze bestaat niet meer), wij wordeij voortbewogen, wij worden ten dele
de Ned. amateurs zich voor een startverzelfs geleefd. In die omstandigheden is de
gunning tot de NWU wenden, welke vergunning Tactisch nooit wordt geweigerd. moderne staat een beletsel voor de vorNu het echter bij herhaling is voorgekomen ming van Krachtige persoonlijkheden cD
dat Jan en alleman in België starten zonder dus voor cïe democratie.
een officiële vergunning heeft de NWU aan
Jos. ,’. G.
de Belgische Wielerbond verzoch! hierop
strenger dan tot nu toe hel geval is ge- Kapperskampioen
van Limburg.
weest te willen toezien, aldus deelt de
NWU mede. Er is dus van een startverbod
AMSTERDAM, 16 Mei (Eig. corr.).
geen sprake. Bet betreft alleen een nauwOp het nationale kappersconcours te Amlettender handhaving van de geldende sterdam veroverde gisteren de heer J.
voorschriften, zo voegt de NWU er ten Laven uit Kerkrade de titel van kamovervloede aan toe.
pioen van Limburg.

Dodelijke aanrijdingbij Sittard
voor Maastrichtse rechtbank
Reconstructie is zeer
moeilijk

—

—

MAASTRICHT, 15 Mei (Eigen red.)
H.R., vertegenwoordiger te Heerlen moest
zich Dinsdag voor de Arrondissementsrechtbank verantwoorden wegens «ie
dodelijke aanryding onder Sittard, waarvan de jongeman Jozef Schmeitz het
slachtoffer is geworden. Deze liep op
27 Februari in gezelschap van H.W. Sondagh over het fietspad langs de Rijksweg
te Sittard. Toen beiden op zy gingen om
2 andere personen te laten passeren naderde van uit de richting Roermond verdachte H.R., die rechts van de weg reed.
Volgens getuigenverklaringen zou R. wel
heel erg rechts gereden hebben, rakelings
langs het rijwielpad. Maar geen der getuigen kon positief verklaren dat R. op
het fietspad zou geweest zyn.
Mr. van< Meer, de raadsman van verdachte, betoogde, dat R. zeker 50 cm. van
het fietspad verwijderd is gebleven. Ook
kon geen der getuigen positief verzekeren
dat het slachtoffer op de rijweg zou gelopen heblïen, althans geen hunner had

het gezien. In zijn requisitoir nam Mr.
Gelinck aan, dat R. die met gedimd licht
reed te hard gereden heeft, en verder dat
hij niet voldoende opgelet heeft. Hij eiste
f- 100 boete subs. 50 dagen hechtenis. In
generlei wijze wilde Mr. Gelinck het gebruik van drank door verdachte laten
meespreken. Volgens de politie was bij
R. niets geconstateerd dat op gebruik
van drank zou wijzen. De verdediger Mr.
van Meer, advocaat te Heerlen, betreurde
het ten zeerste dat drankgebruik wel

Minister Van den Brink: „Industrialisatie
moet, kost wat kost, worden doorgezet"
geschenken aan jubilerend bedrijf
—

—

monumenten. Men kan dan achteraf reclameren, doch dan is het soms te laat.
Voorts waren de hier aan het woord zijnde
leden van mening, dat de zaak altijd dient
te worden voorgelegd aan het hoogste planologische orgaan in Nederland, de vaste
commissie van de rijksdienst voor het na-

BEDREIGDE

OFFICIËLE VIERING VAN HET PHILIPS-JUBILEUM

Grootse manifestaties bij aanbieding van

de Paters Jezuïten

—

weest, ook van de Paus, aan wiens vaderlijkc beminnelijkheid niemand nog kan
twijfelen, die het ooit heeft gezien. En wat
zullen 70} gevoeld hebben, die pioniers als

Rome-reis van NRKM
werd groot succes
ONTROERING

Italianen", werd ons geantwoord, „maar
ach wat was het prachtig. Nu hebben wij
de Paus al driemaal gezien, maar zoals
vandaag, het was om nimmer te vergeten"

Drie stallen te
Schaesberg uitgebrand

geboden

*

gezeten
kostje genoten.
En zo trouwhartig als zij zijn, herhaalden zij maar steeds, dat dit de mooiste dag
van hun Rome-reis was geweest.
's Morgens de Paus«en 's middags de St.
Pieter. Zie dat. was nu juist wat ze ge-

leggen op grond, waar 24 uur tevoren
nog boerderijen stonden, en om radarinstallaties te plaatsen in unieke natuur-

DEN HAAG, 15 Mei
In het voorlopig
vei—ag van de Tweede Kamer over het
ontwerp „Belemmeringettwet landsverdediging" merken zeer vele leden op, dat
dus vóór het aanhangige
thans reeds
ontwerp kracht van wet heeft gekregen
van militaire zijde op verschillende plaatsen gehandeld wordt alsof men de grote
bevoegd—eden. die dit wetsontwerp aan de
minister van Oorlog en van Marine voorstelt te verschaffen, reeds volledig ter beschikking heeft. Het komt reeds veelvuldig
voor, dat de militairen op eigen gezag aan
het bouwen gaan, zonder dat zij daartoe
gerechtigd zijn. Van enig overleg of samenwerking met gemeentelijke autoriteir
ten is daarbij meermalen geen sprake. Men
had reeds vele klachten vernomen van
burgemeesters, die door de militairen bij
het eigenmachtig gebruik van gemeente-

Ze zullen het dan ook nooit vergeten en |
uren hebben wij met hen
in een bar en daar ons Italiaanse zal niet dat juist de bedoeling zijn ge

twee kostelijke

gemeentebestuur

met

Grote omzichtigheid is

,'

anders kennen dan van horen zeggen, toen
daar de ons zo vertrouwde figuur als onder het bereik van hun hand langs hen
heen kwam en hen toelachte, alsof hij blij
was oude vrienden te herkennen. Moeten
wij nog over het enthousiasme schrijven,
toen de Paus nu ook Nederlands bleek te
spreken. Wij hebben het aan sommigen gevraagd hoe zij dit vonden, lang na afloop.
Ik kon niet schreeuwen meneer zoals die

venhagen worden afgenomen.

Militairen bouwen zonder enig

overleg

dr. J. O. Smit en mgr. G. van feerde, alsmede mgr. Daemen
Brunïng. Met buitengewoon enthousiasme werd de mededeling van deze onderscheidingen door de KAB-ers ontvangen. Een enthousiasme, dat zijn uitweg zocht in een .eer langdurig en hartelijk applaus, en een spontaan inzetten van „Aan
u o Koning der Eeuwen".
Op het ogenblik dat wij dit nieuws telefoneren is het feest
in het Palazzo Salviati in volle gang en op grond van wat w(j
daarvan nog even hebben gezien mogen wij aannemen, dat het \
een echte vaderlandse hartelijke en feestelijke viering is ge- j
worden door de grootste groep van Nederlanders, die ooit !
tezamen in Rome aanwezig zijn geweest.

denmorgen werd binnengedragen, wat
moeten dan degenen hebben ervaren, voor
wie dit alles nog de glans van het nieuwe,
het onbekende had. Wat moeten zij hebben gevoeld, die pracht en praal en statie
en wereldlijke of geestelijke grootheid niet

KERKRADE, 15 Mei (Eigen red.)

KAMER HUIVERIG VOOR BELEMMERINGSWET

en mgr.

Indien reeds wij, die ons zelf inmiddels
als een doorgewinterde Romein zijn gaan
beschouwen, die de Paus tientallen malen
en van zeer nabij hebben gezien, en meegemaakt, zo ontroerd waren toen hij he-

Krachtens machtiging van de minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de regelings-commissie
voor de staatsexamens in de muziek de
Kerkraadse musicus Nico Zeijen jr. uitgenodigd zitting te nemen in de examencommissie voor orgel. De heer
Zeijen heeft deze vererende uitnodiging
aanvaard. De examens zullen in Juli in
't Koninklijk Conservatorium te 's Gra-

’

in Orde van H. Gregorius

ROME, 16 Mei (eig. red.)
In het Palazzo Salviati in het
kader van een door de KAB-Rome-gangers georganiseerde Nederlandse avond, heeft mgr. Huurdenian namens Zijne Heiligheid de Paus de volgende onderscheidingen uitgereikt: A. C.
De Bruyn, voorzitter van de KAB, commandeur in de orde
van de H. Gregorius. J. H. Middelhuis, algemeen secretaris
KAB, ridder in de orde van de H. Gregorius. N. van Dommelen,
bondspenningmeester St. Lambertus, ridder in de orde van de
H. Silvester. C. Fr. Keessen, voorzitter KAB Rotterdam, ridder
in de orde van de H. Silvester. Becking, secretaris St. Chris-offel, ridder in de orde van de H. Silvester. Bij deze plechtigbeid waren aanwezig twee Nederlandse bisschoppen, nl. mgr.

Ridder Maenen. Vandaag pas hebben wij
aem leren kennen, op de dag zelf dat hij
ridder zou worden. Hij werd ons beschreven als 'n gouden kerel, maar dat had men
niet moeten doen. Dat hadden wij zelf willen ontdekken en wij bezweren u, dat wij
is
het ontdekt hadden. Wanneer het waar
dat de eerste indruk 'de beste is, dan is
Jan Maenen een man, zoals Diogenes die
met een lantaarntje ging zoeken : een hartelijke eenvoudige vent. Open als 'n boek
en met de ogen van een kind- Vanmiddag
hebben wij met hem en een stel van zijn
kameraden door de St. Pieter gedwaald en
v/ij hebben hem en de anderen alles verbeid van dit wondere bouwwerk en van
de nog meer wondere dingen, die wij zelf
hebben meegemaakt. Moeten wij zeggen
dat zij tevreden waren ? Zij waren meer
dan tevreden. Zij waren dankbaar dat ze
de kerk van de Paus zo mochten zien door
de ogen van een die haar al jaren kent.
En plotseling ging dit huis voor hen _even
en zagen zij alles, waarvan zij ooit gehoord
hebben, wie weet. hoe lang geleden. En na

—

Geschenk voor

R VADER ontving de K.A.B-ers
Jan Maenen ridder
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op het gegezegd, begonnen onder moeilijke omstandigheden,
zij moet onder nog moeilijker omstandigheden worden voortgezet. Het huidige we-

Werd onze na-oorlogse taak
bied der industrialisatie, zoals

reldgebeuren heeft ons land in economisch
opzicht zwaar getroffen. De investeringsbeperking, die vereist, is, zal ook het bedrijfsleven treffen. Met name zal een verdere uitbreiding van voorraden als in 1950
plaats vond
en waarmede ons land zich,
zoals tegengestelde voorbeelden in 't buitenland leren, gelukkig mag prijzen
niet
mogelijk zijn. Maar met nadruk herhaalde
de minister: laten wij zuinig zijn op de
..ene gulden" voor apparaatsuitbreiding in
de industrie, de prijs der werkgelegenheid.
Voor het orvangen van de extra-lasten, die
deze tijd ons oplegt, staan slechts twee wegen open. In de eerste plaats productieverhoging, in de tweede p'aats uitgavenvermindering. Bek_e wegen moeten wor-

—

3en

—

bewandeld.

BESLUIT

Een enorme manifestatie in het Philips-

■sportpark besloot de officiële viering van
net jubileum. 30.000 leden van het oersoneel boden hier een 13 meter hoge
aan die symbolisch werd onthuld fontein
in een
srote verlichte maquette.
Het Belgisch
■"Psbedrijf bood 'n kolossale zonnewij-

aan. Ir. Otten dankte allen voor de
hulde en ook ir. F. Philips betuigde zijn
lank. Daarna voerde een koor van 1700
eden de feestcantate uit. Aan het slot van
*et feest, drukten de heren Otten en Philips samen op een knop. waatdoor
alle Phil'PNgebouwen in een vloed van wit en gekleurd licht kwamen ie staan. Van alle
punten
der terreinen vlogen gekleurde
vuurpyien de lucht In en knalden onder
*eT

«averend seraas uiteen

—

—

—

—

Veer bij Grevenbicht
wordt niet hersteld

—

_

Geen startverbod
Ned.
in België

—
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Internationaal muziekconcours
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Kerkrade

'n enkel tablei doei wonderen
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Leraar van Rolduc vertaalde CKejfori_-w^
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.
bereidwillig Griekse brief

Drie kastelen bij VALKENBURC
En drie Chinezen

Mm

TEGöTOjReNE^SRIEP

—

KERKRADE, 16 Mei.
(Etgen red-j Verleden jaar besloten twee harmonieën
van Kerkrade een groot Internationaal muziekconcours te organiseren. Het plan
vond weerklank bij de vele muziekgezelschappen, welke Neerlands oudste mijnrtjk is, nl. 12 instrumentale muziekverenigingen, 8 orkestverenigingen en 7
»——
J—ngverenigingen. Avond en avond werd er vergaderd, comité*» werden samengesteld en het plan groeide nit tot zon omvang, dat het nu reeds vaststaat, dat
net Iht. Muziekconcours, dat van S totl» Augustus a,s. In Kerkrade wordt gebonden, het grootste zal worden, dat West-Europa aanschouwde. Ongeveer 60
buitenlandse symphonie-, fanfare- en harmoniegezelschappen zullen elkander bestrijden om het wereldkampioenschap, terwijl de Nederlandse verenigingen ook
te het strijdperk zullen treden voor het nationale kampioenscnap.

p!ÊISoW|

woord Nederlands verstonden

TABLETTB^SCI;

Heerten'sburgemeester

TOEN WE TE VALKENBURG op een vriendelijk terrasje in he* sonnetje zadat heeft, hoe ongeloof'lyk het in dit land van regen en mist klinkt, me*
ten
Pinksteren af en toe óók geschenen!
werd ons bij de afrekening (per vergissing) in plaats van een zilveren dubbeltje een Zweeds muntstukje van 10 öre ln
die rechterhand gedrukt. Meteen wisten wwe met stelligheid dat het nieuwe touris-

—

jubileert:

Koen beleid in

——

Na in ons nummer van Zaterdag 12
Mei reeds voldoende relief te hebben
gegeven aan het zilveren ambt*jubileum van de Edelachtb. Heer M. v.
Grunsven als burgemeester van Heerlen, plaatsen wij vandaag, op dn
eigenlijke jubileumdag, nog deze bijdrage van het raadslid drs. Kraayeveld, die de gehele ambtsperiode van
burgemeester van Grunsven als raadslid meemaakte.
Red.

onbestelbaar

Dat dit stoutmoedige plan in Kerkrade

kanen gesignaleerd, die in de bezetting^;,
zones in Duitsland zijn gelegerd! en plotseling een gezellige voorliefde voor een
weekend in Zuid-Limburg hebben opge
vat. Uit Frankrijk en Zwitserland arriveerden eveneens reeds vrjj veel aanvragen om inlichtingen over de aantrekkelijke lieflijkheden van Zuid-Limburg.
En vergeet.vooral de Zweden niet! Enige
Zweedse reisgezelschappen, die in 1950
tijdens een rondreis door West-Europa
ook Valkenburg bezochten hebben daar
de vetpotten van de weivoorziene keukens ontdekt. De Zweed cultiveert zijn
buik. De liefde voor den vreemde gaa;
bij hem gedeeltelijk door de maag. Het
gevolg is. dat steeds meer Zweden naar
het Geuldal komen. Persoonlijk hebban
wg met Pinksteren te Valkenburg drie
Chinezen ontmoet. Zij zaten aan he^
tafekje naast ons, zonder staart, zwijgend voor zich uit te staren. Helemaal
niet Chinees van uiterlijk. Dit verklaart

werkelijkheid kon worden, is te danken
aan het feit, dat de gehele bevolking met
de overheid tezamen werkt om dit muzikaal festijn zo goed mogelijk te doen /ONWILLEKEURIG gaan mijn gedachten
slagen. En dat de geweldige organisatie
dan een
eeuw terug ,dus naar
van dit muziekfestijn ln goede handen is, het jaar 1926,kwart
waarin de heer v. Grunsven
kan men van een stad, welke meer dan zijn intrede te Heerlen deed. De gemeente
500 verenigingen rijk is, wel verwachten. telde toenmaals 40.000 zielen, welk aantal in
Twintigduizend uitnodigingen tot deel- de afgelopen jaren met ruim vijftig proname werden naar alle windstreken ver- cent toenam. De gemeenteraal telde in 1928
zonden, er ontstaat een geweldig corres- drie en twintig leden, thans 31. De politieke
pondentie-archief op het secretariaat in samenstelling was in 1926 als volgt: R.K.

—

"

Pauselijke onderscheiding
voor ir. F. J. Philips
Prestaties op wetenschappelijk
en sociaal gebied

Kerkrade. Buiten de duizenden uitnodigingen werden er reeds rond de 5.900
brieven verstuurd. Alle brieven, die naar
Zaterdagmiddag
EINDHOVEN, IS Mei.
de Russische zone werden verzonden, kwaheeft de bisschop van Den Bosch. Mgr.
als onbestelbaar terug. In alle anMntsaers, in aanwezigheid van o.a. de men
dere landen vond het Kerkraads initiatief
commissaris der Koningin in Noord Bra- geweldige
bijval. Uit sympathie schonken
bant en de burgemeester van Eindhoven,
verschillende musici
zelfs uit Ameaan ir. F. J. Philips, vice-voorzitter van rika
partituren van nieuwe muziek_e raad van bestuur der N.V. Philips
composities. De vier Nederlandse FedeGloeilampenfabrieken te Eindhoven, meegedeeld, dat Paus Pius XII hem ter ge- raties van fanfare- en harmoniegezellegenheid van het zestigjarig bestaan der schappen verbonden aan dit concours het
N.V. Philips benoemd heeft tot comman- nationale kampioenschap. De Internatlodeur in de orde van Gregorius de Grote. nael Pederate vond het goed, dat ln
Kerkrade het internationaal kampioenIn het begeleidend schrijven werd gezegd, dat Paus door deze benoeming niet schap zou „verspeeld" worden.
Dageiyks brachten brievenbestellers
alleen de voortreffelijke persoonlijke kwaliteiten van de heer F. J. Philips heeft wilstapels post binnen op het secretariaat.
len eren, maar ook hulde heeft willen beEr waren brieven bij met voorname
wijzen aan het bewonderenswaardige werk,
dat verricht is door de N.V. Philips in de
brie .hoofden. Brieven van staatslieden:
zestig jaar van haar bestaan, zowel de
van E—enhower, Churchill, graaf Sforprestaties op wetenschappelijk als op soza van Italië en vele andere bekende
ciaal gebied. In het schrijven werd ook
persoonHjkheden; brieven met de meest
melding gemaakt van de radiozender, die
door Philips werd vervaardigd en die aan
verschillende
en waardevolle postzegels.
de Paus ten geschenke werd aangeboden
Een
leraar
van
Rolduc moest te hulp
door de Nederlandse katholieken.
geroepen worden om een Griekse brief
te vertalen. Aan het verzoek tot deelname van een Tsjecho-Slowaakg mijnOpeen
naar

—

—

—

gratis pas
heiligdomsvaart Aken

werkerscorps kon om begrypelQke redenen niet worden voldaan.
DE JUKY
KERKRADE, 15 Mei. (Eigen red.)
Naar het secretariaat van de Akense Heikwamen
prijzen
Vele
binnen. Gouden
ligdomsvaart mededeelt, zullen de pelgrims plaquettes,
medailles en wimpels, o.a. van
uit het buitenland op kosteloze verzamel- KoningJn Juliana, Vincent Auriol vapassen naar Aken kunnen reizen. De Duitse
Frankrijk, de Groohertogin van Luxemgeneraal-consulaten in Nederland, België, burg, president
Heusz van' Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg en enkele andere
Nederlandse
mijndirecties en
autoriteiten,
verzamelpasaanvragen
landen zullen
voor
andere
De
verenigingen.
jury werd sasen voor een pelgrimreis naar Aken gedumengesteld uit de Australische musicus
rende de Heiligdomsvaart kosteloos behanFrank Wright die reeds op 19-jarige leefdelen
tyd dirigent werd an het beroemde „City
Ballaraf'-orkest, onder 53 van de beste
of
voor bromsolisten van het Britse gemenebest het
Australisch kampioenschap wist te befietsrijders
halen en reeds jurylid was by wedstrijden
Op Zon- om het kampioenschap van Australië,
HEER 15 Mei. (Eigen corr.)
dag 20 Mei wordt door het Comité Heer Nieuw—Zeeland, Engeland en Canada; de
een bromfietsentocht georganiseerd. Ge- Fransman prof. Caston Stoltz, die direcstart wordt aan het Raadhuisplein te Heer teur la van het stedelijk symphonie- en
oni 2 uur n.m. De afstand is 40 km. lang opera-orkeat en het conservatorium van
en leidt van Heer via Gronsveld, Mheer, Nancy en als componist een wereldver-de Hut, Margraten en Sibbe weer naar maardheid bezit; en de Nederlander HenHeer.
drik Andriessen, directeur van 't konink
hjk conservatorium te 's Gravenhage, in
binnen- en buitenland bekend als organist
componist. Z. Exc. prof. dr. Rutten,
bouwen verpleegstersschool en
minister van Onderwijs, Kunsten en WeMAASTRICHT, 15 Mei.
(Eig. ber.) tenschappen, was bereid het beschermB.nne_kort openen de zusters-van de heerschap van het Int. Muziekconcours
H. Carolus Borromeus, uit Maastricht, te te Kerkrade te aanvaarden. In het ereNijmegen een school, waarin religie—se- comité namen ojn. zitting mgr. dr. G.
en leken-verpleegsters voor leidende func- Lemmens, mr. dr. F. Houben, Commissaris der Koningin, oud-minister L. Deckers,
ties in de verpleging worden opgeleid.
ir. den Hollander, president-directeur der
Ned. Spoorwegen, ambassadeur Collart
van Luxemburg, ambassadeur Garnler
van Frankrijk, dr. Seens, voorzitter R.K.
Federatie van diocesane Muziekbonden in
Nederland, en dr. Beerman, hoofd van de
coördinatie-commissie voor culturele betrekkingen met Duitsland.
De Gooise gemeente Hilversum
a
weet wel met dat mooie raadhuis van
Dudok
heeft met de geboorte van
Robert Jan van Mechelen tijdens het
Pinkster-weekend haar 90 duizendste inwoner inges—-reven. Zijn inschrijving ge-

—

Lentetocht

—

Maastrichtse Zusters

—

—

KRIS KRAS
door het land

Staatspartü 11 zeters, S.D.A.P. 4 zetels,
A.R. en CH. 2 zetels, terwijl 6 leden geacht wensten gerekend te worden tot de
„Bezuinigingspartij".
Wethouders waren
destijds de heren F. A. Schroeder, A. A.
Scheepers, J. J. Spijkers en J. W. Simons.

Van degenen, die in 1926 zitting in de
gemeenteraad hadden, is alleen ondergetekende nog als zodanig in functie. Alle
anderen zijn inmiddels óf overleden óf hebben zich niet meer beschikbaar gesteld.
Als ik de ambtsperiode van burgemeester van Grunsven overzie, dan moet geconstateerd worden, dat in die periode
Heerlen vele zware jaren heeft doorgemaakt, waardoor de zo vooruitstrevende
magistraat in vele opzichten werd geremd
om grote plannen tot werkelijkheid te

Bij de schutters
„St. Sebastianus"

1

"

.

*

jatfU de bange oorlogsjaren voorbij zijn,
1 zijn het weer de algemene economische

'

en financiële moeilijkheden, die de uitvoevan allerlei plannen in de weg staan.
Maar hoe dit ook zij, Heerlen heeft in deze
magistraat in 1926 iemand gekregen, zoals
het die behoefde. Man van breed inzicht,
sterk onafhankelijkheidsgevoel, als raadsvoorzitter onpartijdig tegenover alle groe-

ring

en steeds slechts één

peringen

&*%uf-

oogmerk

dienende, nl. het belang van Heerlen als
centrum van de mijnstreek. Hogere colleges en ook de raadsleden te doordringen
van de gedachte, dat het centrum van de
mijnstreek, eigen eisen stelt en eigen verlangens heeft, die met haar unieke positie

kuiert CU dcCufi

is stellig één der grote verdiensten van de jubilerende functionaris.
Terugziende op de laatste 25 jaar, kan
geconstateerd worden, dat in Heerlen toch
samenhangen,

Het feest begon in het schutter—okaal,
waar de „schutte" byeen kwamen. Achter het kranige trommel- en fluitgedeelte
der schuttery marcheerde men in stramme
pas naar de vogelpaal. Op bevel van commandant Schoonbrood, een man die op
exercitiegebieo. het klappen van de zweep
perfect onder de knie heeft, werd by de
paal front gemaakt en werden de geweren
gepresenteerd. Vervolgens bad voorzitter

enige grootse dingen tot stand zijn geko-

men en dat haar naam in den lande een
goede klank heeft. Moge het de burgemeester gegeven zijn nog vele jaren getuige
en leidsman te zijn van een zich verder
ontwikkelend Heerlen, waarop hij onsmis-

kenbaar

zijn stempel

zal drukken.

F. A. KRAAYEVELD, cc. drs.

Lid van de

gemeenteraad.

(Advertentie)

schiedde evenwel zonder officieel ver-

toon. Er wordt met feesten gewacht tot
tic 100-duizendste Hilversummer of Hil-

sumse zich meldt, maar dat kan nog een
jaar of acht duren. * Al waren de Pinksterdagen niet zo mooi, de bloeiende Betuwe heeft toch veel bezoek getrokken
en men had tegelijk gelegenheid de herbouw van de zo zwaar getroffen Betuwse
gemeenten eens te zien.
* Tervangelegenprins
heid van de 40ste verjaardag
Bernhard zyn enige kleurenfoto's gemaakt van het koninklijk gezin in de
vertrekken van paleis Soestdijk. De foto's
worden gepubliceerd in het binnenkort
uitkomend boek „Onze prins in het publiek en binnenskamers".
bestuur
* Het
van de Ver. van Nederlandse
gemeenten
heeft zich gewend tot alle burgemeesters
in den lande met het verzoek om op de

dag, waarop de afkondiging van de Gemeentewet 100 jaar geleden geschiedde,
Donderdag 5 Juli 1951, alle gemeente
raden in ons land des avonds om half 8
te doen bijeenkomen in openbare vergadering. De minister van Binnenlandse
Zaken, mr. J. H. van Maarseveen, zal
dan de gemeenteraden via de radio toespreken en de voorzitter van de vereniging, mr. Oud, burgemeester van Rotterdam, zou hierop dan kunnen antwoorden.
* Zoals elk jaar trokken met Pinksteren
in de Twentse steden en dorpen de Pinksterbruidjes rond, van deur tot deur
het lied zingend van de Pinksterbruid.
In verscheidene plaatsen waren bovendien optochten of wedstrijden georganiseerd.
En dan was er gisteren feest in
Hengelo, waar het echtpaar K. ten
Brirke-A. Bakker op 60 jaar lief en leed,
samen gedeeld, terugzag. De bruid van 80
en ce bruigom van 82 jaar zijn nog prima gezond en wat wenst men op die
leeftijd nog meer!
Het Nederlands
Kankerinstituut te Amsterdam, dat nog
steeds in geldgebrek zit, is een actie begonnen, welke zich vooral richt tot de

*

*

industrieën en instellingen in ons
land. Deze worden verzocht hun oudpapier en textief-afval aan het Kankergrote

instituut af te staan, dat dan de opbrengst
hiervan ontvangt. De ondervakgroep opkopers van oude materiale en afvalstoffen en die van de groothandel in oud
papier verlenen hun volle medewerking.
Een papierhandelaar die zijn oud papier
niet kon afstaan, stortte ter compensatie
maar vast een bedrag van f 1000 op de
giro van het Kankerinstituut. Dat was
natuurlijk ook erg welkom.
Het is
op het ogenblik zo, dat Nederland als
nuipmer één op het lijstje van favoriete
verlofcentra Ln Europa staat. Dit blijkt
uit een mededeling van een der grootste
!>uitse reisbureaus „Touropa, dat door
de Amerikaanse bezettingsautoriteiten
speciaal belast is met de organisatie van
reizen in Europese landen voor de „G.l.s"
en daarbrj het hoogste aantal aan—ragen
"oor Nederland kreeg

*
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„Wees niet dwaas, Carra, die jongelui zijn
dol op hun huis —-'
Beritza keerde zich naar Ciaudia: „Maar
u wielt et mij verkopen, niet? U kunt voor
uzelf ien ander hois bouwen?"

Ciaudia lachte. „O, natuurlijk. Maar u
moest het eerst een helemaal zien; dan zult
u er misschien anders over denken en het
niet meer willen hebben."

door een van de beroemdste jonge architecten van Amerika!"
Zy bemerkte dat Julia bevreemd naar
haar keek. Zij lachte vermetel en uitgelaten. Geen wonder dat Julia verbluft was —
Julia had haar nooit anders dan degelijk
gezien. „Dertigduizend," herhaalde zij, „is
te geef."
„Maar het ies weggesmeten!" riep Beritza,
in grote stijl haar rol spelende. „Het ies
voor niets! Het ies eenvoudig een kleinigheid van wat iek voor mijn eerste film in

-Neen, iek zal er niet anders over denken," zei Beritza. „lek wiel et ebben, zo
ben iek nu. lek ben
hoe noem je dat
helemaal gevoelens en geen logica —"
Hollywood krijg!"
„Ach heden," treurde Ciaudia, „Als ik dat
Ciaudia was getroffen. „Dat is grappig,"
zei ze. „Dat is precies wat mijn man van had geweten zou ik er vettig van hebben

—

mij zegt

gemaakt."

—"
„Het ies de artiest ien ons beiden," zei
Beritza deed alsof zij prilde, maar haar
Beritza wys. „U schrijft
of misschien rode lippen werden plotseling smal en vast.
„Neen, de koop ies gesloten. U zei het. lek
schieldert u
ies het niet zo?"
Claudia's hart ging voor baar open. ook betaal het. Dertig en geen cent méér,"
al was zij in de regel niet zo dol op musici.
Ciaudia kon slechts zolang en niet langer
„Ik zou naar het toneel zijn gegaan en toen comediespelen. Zelfs goed comediespel kon
trouwde ik," bekende zij.
overdreven en onnozel worden. „Verkocht,",
„Ah!" riep Beritza triomfantelijk uit.
stemde zij toe, een beetje teleurgesteld.
Zij raakte in extase óver de.bovenverdieBeritza klapte in de handen. „Heb je het
ping. „Hoe viel?" drong zij aan. „Voor hoegehoord, Djoelia?"
viel kan iek et ebben, met de meubelen
■lulia keek Ciaudia aan. „ik zou nog even
mijn handen willen wassen voor we wegen alles?"
Natuurlijk dacht Ciaudia dat zij het evengaan," zei ze.
Zij trok Ciaudia mee de badkamer in en
min ernstig meende als het mannetje in de
maan. „Dertigduizend dollar." antwoordde sloot de deur. „Zeg eens, jij" stommerd,
maak je er een grap van?" .
zij rad, de eerste buitensporige som noe..O, wees niet zo onnozel: natuurlijk doe
mende die haar in het. hooid kwam.
„Dertigduizend."' echode Beritza. met een ik dat." '
„Zo," zei Julia kort, ..maar. Beritza niet."
ontkennetid '_'eg''■■""'ldo.
„Nu, dat is goeukóOD." viel Ciaudia ver„Niet?" vroeg Ciaudia verbluft...
ontwaardigd ih cri gevoelde zich voor het
..Nee," zei Julia.
„O. dat kan ik niet geloven.. Waarom zou
jeerst in maanden een actrice inplaats van
leen, hutsvrouw. „Het is absoluut niets voor ze denken dat tk het in ernst meen als ik
I veertig hectaren kostbare grond en een his- een prijs van dertigduizend vraag? Kom nu,
torisch oud huis. ingericht en verbouwdi David rekende het verleden avond nft en

—

—-

-

Genfaoes. Schailoen en Oost vlak by el
kaar. wie een beetje op de hoogte is val
de romantische geschiedenis van htjl.
Land van Valkenburg bekijkt deze kast-j
len met weemoed om de luister, weUs]
verloren ging. Daar woonden eertijr
adteiyke geslachten, die tot de voornaair
ste van Europa behoorden. In 1941 stie
op kasteel Oost baronesse Alide vo i
Schrader, die hofdame is geweest bij dTf
Napoleon m van Fra_krrj
keizers
en Friedrich Wilhelm en Wilhelm I'
van Duitsland. Het kasteel Schaloen ;
nog steeds in het bezit der graven Ci

*

—

naar heeft zich in het buitenland geves-

Maar geen vuur! Dat hebljen wij aan het
dienstertje moeten vragen. Die vertelde
ook, dat de zwijgende staartlozen echte
Chinezen waren. Haar baas had ze als
zodanig in zijn gastenboek ingeschreven.
Tn het Nederlands!

.

* *

VOORAL ALS DE ZON schijnt, is het
brede dal tussen Valkenburg en Schin op
Geul onvergelijkelijk mooi, Op de hellingen, die grillig en speels in elkander

tigd. De drie kastelen hebben een b
stemming gekregen, welke wellicbeter past by deze democratische, kleu
loze en verpauperde tyd. Zy herberg
een opleidingsinstituut voor jonge lan

bouwers, een jeugdherberg en een _i
scum. O, dat is allemaal zeer nuttl.
Maar ons is de vroegere bestenuoir
liever, wy hebben heimwee w -j de tf'
toen de ntaatschappy meer " kleur
glans bezat en geen moordende belast'
gen de kastelen aan hun eigenlijke di
woning voor de aristocratic te -j{n -

—

onttrokken.

Duioendrama te Wylré
IN ZUN DUIVENHOK trof de heer E.
te Wylré een aantal dode duiven aan. De
oorzaak van deze raadselachtige sterfte i
nog niet ontdekt.

Burgemeester wachtte
aanvankelijk vergeefs

Roverts 5 Onze Vaders tot de patroon, de
H. Sebastianus, opdat er geen ongelukken
zouden gebeuren en toen trad burgemeester Kruyen naar voren om door het lossen
van het eerste schot het festgn te openen.
Langs de kant had zich inmiddels een
grote schare belangstellenden opgesteld
om, al of niet deskundig, het verloop van
de strijd te volgen. „Daet is gei scheete
meer" gaf een oude schut uit de glorietijd van „St. Sebastianus" als z_n mening
te kennen. „Ich hub 'm al eng aafgeschote
oet de voes. Doe hoofde ze aueh neet
achterein te scheete. Wè 't flotste kos gelaje kriege, kos scheete. Nè, hie is niks
mer aan". Ondanks dit misprijzend oordeel bleef hg toch geboeid staan toekeken en toen de vogel eindelijk viel kon hij
niet nalaten het schot te pryzen. Het einde
van de vogel raakte in zicht toen een
scherp schot de vogel deed neertuimelen.
Dit was voor de tambours en fluiters aanleiding om zich vast op te stellen om de
nieuwe koning onmiddellijk de verschuldigde eer te bewezen.
„'RWAOR ONGER" !
Gejuich van de toeschouwers en snerpend tromgeroffel begeleidden het
heuglijk feit en nog voordat de stoffeïyke resten van de trotse vogel de grond
bereikt hadden werd de triomphator
door zijn medeschutters omstuwd en gefeliciteerd. Toen traden zij eerbiedig
terug, want degene, die door dit meesterschot meteen koningin was geworden,
trad op haar gemaal toe om hem met
een stevige zoen haar waardering en
trouwe

\

aanhankelgkheid te betuigen.

TWEE INWONERS van Schinveld, dr
heren J. J. van Tongelen en J. H. Scheren
beiden werkzaam op staatsmijn -Hendrik'"
ontvingen onlangs een koninklijke onderscheiding. Toen ze door de burgemeester
werden opgeroepen, om ten gemeentehuize te verschijnen, waar hun mededeling
van de verleende onderscheiding zou warden gedaan, hadden ze er geen vermoeden
van wat hun wachtte. De burgemeester
wachtte op het vastgestelde uur in zijn
werkkamer. Doch alleen de heer Scheren
verscheen. Op aandringen van zyn vrouw
had hy op het laatste ogenblik nog zijn
dienst verzet, om dan in 's hemelsnaam
maar eens te gaan horen, wat men hem te
vertellen had. Van Tongelen was echter
normaal naar zjjn wef_ gegaan. De burgemeester telefoneerde met staatsmijn
Hendrik. Daar toog men op zoek naar de
meesterhouwer van Tongelen. Er werd getelefoneerd naar de 300, de 400 en de 600
meter verdieping en naar verschillende andere pijlers. Van Tongelen werkt nu eens
hier dan weer daar. Tenslotte werd hü
gevonden en naar boven gehaald. Zo uit
zyn werk verscheen hy op het gemeente
huis te Schinveld. Daar wachtte hem de
verrassing van zijn leven, de zilveren me
dallle van de Oranje Nassau-orde.

Lieftmch
VOOR DE ETALAGE-RUIT van een
tabakswinkel in de Nobelstraat te Heerlen

hangt een gezeUig-humoristische reclameplaat Daarop staat de nationale schatbe-

waarder, minister Lieftinck, in caricatuur
afgebeeld. Het bijschrift luidt: „Kent gi<
Lieftinck? W« hebben er tabak van!"

Koolzaad
m DE TREIN van Maastricht naar Val-

„Doe ich aalag, wis ich al, dat 'r onger kenburg reisden wij tezamen met enkele
waor", waren de eerste woorden van kersverse touristen. Een dame, die met verbewondering naar de velden vol
de nieuwe koning, toen hy eindelijk rukte
bloeiende koolzaad aan weerskanten van
weer iets kon zeggen.
de lijn keek, vroeg belangstellend aan haar
Nadat het trommel- en fluitencorps de mannelüke metgezel; „Wat zyn dat voor
koningsmars had gefloten en getrommeld bloemen?" Antwoord. Koolzaad!" Vraag'
en de koning met de zware tekenen zijner „O, zeker wintervoer voor de koeien?"'
waardigheid was omhangen, stelde het Antwoord: „Neen, ze persen er geloof ik
corps zioh op om de nieuwe koning naar smeerolie uit!" Wy zwegen, overbluft door
zyn woning aan de Altaarstraat te bege- zoveel voorbeeldige wijsheid!
leiden. Op verzoek van de koningin ging
het eerst echter nog even langs het
schuttersJokaal. zodat zij de gelegenheid dagelijkse

Uit het dagboek der

dingen
een w_ariyk koninklijk feestmaal
gereed te maken voor de mannen, die het
TE VENLO reed het vijfjarig -matje
deze middag zeker hadden verdiend. Rest van de heer Van L. met zijn autoped tegen
ons tot besluit van dit wapenfeit nog te een passerende Belgische auto op. Met eer
vermelden, dat het er verbazend gezellig ernstige hoofdwonde werd de knaap naar
is geworden. De koning heeft zyn regehet ziekenhuis overgebracht.
Tydens Af
ring voortreffelijk in gezet.
voorjaarskennis te Horst dacht de 29-jarige
tuinder M H., dat zijn tyd gekomen was»
Onder bescherming van het nachtelijk donker sloop hij naar het erf achter een dans-

kreeg

—

—liSpßvÉj

Resten van Romeins
gebouw in Eygelshoven

GR(-ÏÏ^^^^^^ENEESKRACFÏÏI /YjV'

FRANKEN:

—

—

—

vloeien, heeft het voorjaar een verru \
keljjke kleurenmengeling gelegd, IJ
laatste fruitbomen bloesemen nog. H'\
der geel zyn de grote vierkanten cv
akkers, waarop het koolzaad bloeit, A
tinten van groen zgn harmonisch de 1
een gemengd in de schilderachtige afw I
seling van weilanden, eenzame boo ]
partijen en bossen. In de diepte, waar
Geul met wijde lussen een diepe bedt
heeft gegraven, Mggen de oude kast.

Villers Masbourg d'Eclaye. wier voo*
ouders er reeds in de veertiende ecu-»
woonden, maar de tegenwoordige eige

Koning van Schinnen heeft
regering uitstekend ingezet

Allereerst was daar omstreeks 1926 de
zeer moeilijke finantiële toestand der gemeente.
Toen in dit opzicht enige verbetering
intrad, kwamen de dertiger jaren met een
van
ongekende crisis in de mijnindustrie, de
voornaamste levensbron van Heerlen.
Loonsverlaging, massa-ontslag, verzuim(Eigen red.)
SCHINNEN, 15 Mei.
diensten drukken op gemeente en haar in„Waat tunk tich, haet de pap gei
woners.
woord gehöute", zei Thei Beckers, de
Nauweljjks van deze inzinking hersteld,
nieuwe koning van net scbuttersgiWe
moeilijke
de
bezettingsjaren.
kwamen
„St. Se-bast—nus*' van Schinnen, MaanOndanks alles bleef de burgemeester op dagmiddag
tegen zyn zoontje, nadat hy
post.
Dit was een houding, die in
ztyn
met
feilloze
trefzekerheid het overschot
die tyd door de één goedgekeurd en door van de koningsvogel
naar beneden bad
de ander even sterk afgekeurd werd. Als
wij de zaak achteraf bezien, meen ik te doen tuimelen. Uit deze opmerking valt te
mogen zeggen, dat de heer v. Grunsven concluderen dat de nieuwe koning met de
door. aan te blijven de Heerlense gemeen- beste voornemens aan dit Jaariyks schntschap een grote dienst heeft bewezen. tersfestyn heeft deelgenomen. Hy kreeg
Het was gemakkelijker geweest om toen het echter niet gemakkelijk. Het puikje
ook heen te gaan, maar hij bleef op _iin der Schlnnense schutters betwistte hem
poet om
zoals hij my persoonlijk eens met verbeten gezichten de eer en de vogel
zeide
de slagen van de bezetter zoveel was van deugdeiyke makelij, zodat er heel
mogelijk op te vangen en af te weren. wat kogels nodig waren om hem te doen
sneuvelen.

——

Limburgs
Journaal

THEI BECKERS HIELD WOORD

brengen.

—

—

—

tenseizoen nu werkeiyk begonnen was....
Dit seizoen wordt, als de voortekenen onze vergissing. Wij vroegen hen een
niet betüegen, bij uitstek internationaal.
vuurtje en kregen als antwoord een straVorig jaar kwamen in de loop van de
lende grijns, een plechtig hoofdschudden
zomer duizenden Belgen naar Valkenen een onverstaanbare woordenvloed,
burg ge-autó'd en gefietst. Ook dit jaar welke
voor zover wH het hebben bebegon met ..Sjingtjakkaboem"
vormen de Belgen totnutoe weer het grepen
grootste kwantum. Maar er werden ook
reeds opvallend veel Engelsen en Ameri-

jaren

zware

Brieven naar Russische
zone

20

die geen

aan een tafeltje,

zaal,

—

EYGELSHOVEN, 15 Mei. (Eigen corr.)
Bq de pastorie te Eygelshoven is men enige
weken geleden begonnen met de afbraak

van de grote tninmuur, daar deze op dit
gevaarlijke kruispunt het uitzicht belemmerde voor het verkeer nit Putstraat en
het kost ons maar de helft. Die vrou.tr is Hoofdstraat. Men heeft thans een klein
muurtje opgetrokken, een meter verwijderd
getikt.!"
Julia begon zenuwachtig te lachen. „In- van de oude muur, zodat het nitzicht nu
goed is. By de werkzaamheden stootte
tegendeel, ze is er bekend voor een van de zeer
dezer dagen op resten van een oude
schranderste zakenhoofden te hebben van men
twee werelddelen.
Gelukgewenst, mijn muur, zeer waarschijnlijk het fundament
kleine financiële genie; niet iedereen kan van een oud-Romeins gebouw.
Het fundament bestaat uit mergeisteen,
honderd procent winst maken op een belegging van een jaar oud!"
welke niet verweerd, maar zo hard als graCiaudia ging op de rand van de kuip zit- niet is. De pastorie, die thans weer geheel
ten. Door de warreling in haar hoofd heen is hersteld en inmiddels door pastoor Stebegreep zij dat Julia haar voor heel wat vens betrokken werd, ligt tegenover het
pienterder hield dan zij inderdaad was.
oude R.K. monumentale kerkje. Historisch
Er gingen tien minuten voorbij totdat Da- staat vast, dat bij 't oude kerkje te Eygelsvid thuiskwam. Hij bemerkte met genoegen hoven twee Romeinse wegen tezamen kwadat ze er heel goed uitzag en ditmaal eens men. De ene was een zijtak van de grote
niet vermoeid.
heirbaan Heerlen Jülich, de andere weg
„Ik kom dadelijk bij je, scharminkeltje." ging vanaf Schaesberg door het Schevenbos
„O nee, blijf hier!" Zij duwde hen» in een naar Eygelshoven. Verondersteld wordt dat
stoel. „Ga zitten, ik heb je wat te vertellen. zich ook in dit bos een Romeinse villa heeft
„Kan het niet wachten? Ik wilde naar de bevonden. Ook bij de afgravingen van de
koe kijken."
bruinkoolontginning „Herman" werden Ro„De koe is in orde."
meinse voorwerpen gevonden, waarvan hot
grootste deel zich thans bevindt in het oud„Ben je naar ze gaan kijken?"
„Nee —" (Het was niet in haar opge- heidkundig museum „Ehrenstein" te Kerkkomen dat te doen.)
rade. Bij de aanleg van de spoorlijn SittardHerzogenrath werden enkele Romeinse
..Hoe weet je dan dat ze in orde is?"
„O, Omdat ze het is," antwoordde ze on- voorwerpen gevonden in het Schevenbos.
geduldig. „Lüister nu." Zij kon het geen Al deze feiten vormen wel een aanwijzing
seconde meer voor zich houden. „Ik heb het dat in Eygelshoven vroeger een Romeinse
huis en alles voor dertigduizend dollar ver. nederzetting is geweest.
kocht. Dat wil zeggen," voegde zij er beleefd bij, „als jij het er mee eens bent."
„Dat is mooi," zei hij.
Hij geloofde haar niet. Hij geloofde haar
te
zelfs niet toen zy hem alles had verteld

-

waar verschillende fietsen gestald
waren. Hy begon de fietsen van de dynamo's en koplampen te ontdoen. Behalve
deze gaplustige tuinder bevond zich op het
erf, verdekt opgesteld achter een muurtje,
ook een man van de rykspolitie. Thans
„tuiniert" H in een cel van het huis van
bewaring te Roermond.
De Ottersumse
jagers zijn 's nacht met succes op de zwijnenjacht gegaan. Zfl schoten drie wilde
zwanen. Toen hy op het perron te Blerick wilde instappen, viel de conducteur
Rooyakkers uit Eindhoven uit de bagagewagen, juist op het ogenblik dat de trein
zich in beweging zette. Hy' raakte beklemd. Met een verbryzeld bovenbeen en
enige kneuzingen werd hy in het ziekenhuis te Venlo opgenomen.
JOURNALIST

—

—

Jongetje te Linden heuvel
ging alleen op stap
Pastoor maakte van de kansel de
vondst van het knaapje bekend

LINDENHEUVEL, 15 Mei. (Eigen corr.)
Een familie nit Wylré met vier zoontjes
bezocht tydens de Pinksterdagen een familie in de Hyacinthlaan. Een der jeugdige
gasten, de driejarige Teike, liep onopgemerkt weg en ging op zn eentje Lindenheuvel bekijken. Voorbijgangers bemerkten
het ventje, toen het by de kerk stond. Later ontfermden zich de Zusters uit hei
klooster aan de Dahliastraat over de kleine,
die huilende voortdurend om moeder vroeg,
maar geen naam of adres kon opgeven.
's Middags tijdens het Lof deelde de pastoor
van de kansel mee, dat zich by de Zusters
( een jongetje bevond, dat
kende.
We Kerstmis a.s. dé opening \ Daarop belde even later bflniemand
de Zusters een
angstige moeder aan, die Teike overal had
(Eigen red.) gezocht en
HEERLEN. 16 Mei.
overgelukkig haar zoontje vnaHet Stadttheater te Aken werd tengevolge naar. huls nam.
van de oorlog gedeelteiyk verwoest. I>e
wederopbouw is thans in volle gang. Met
uit
met vacantie
Kerstmis a.S. is hét werk voltooid. Dan
terug uit Turkije
wordt het theater heropend met een opvoering van Wagner's „Die Meistersinger
PUTH,
Met CBigen corr.)
Pater
von Nürnberg". Deze opera is gekozen, Louis, die 15
geboren is en in de misin
Puth
Omdat destijds, toen het theater voor de
sie in Bulgarije werkte, kon na de overeerste maal in gebruik werd genomen, ook weldiging door de
niet naar
Die Meistersinger" werd opgevoerd. Het dit land terugkeren.cc—imunisten
geestelijke overtheater krijgt oen draai- en schuifoaar heid zond hem naar Zün
Turkye, waar hij betoneel, dat ook in schu'ise stand geplaatst last werd met de zielzorg
onder de daar
kan wórden. De toneelervaringeu van een versbreid wonende katholieken.
Pater
kwart eeuw en de nieuwste -technische Louis verblijft thans voor een korte vacanvU.<Sng_n zyn erin verwerkt.
tie in Puth.

Wederopbouw Stadttheater

wat er
was. Hij luist—rde maar
half en schoof toen het verhaal van zich
af als een hoop nonsens. „Ze heeft je m de
maling genomen," zei hij en stond op uit
gebeurd

zijn stoel.

-

-

„David. wacht - even! Ze meent er elk
woord van. Vrijwel alle filmsterren hebben
farms in Connecticut. weet je wel
Madame Beritza en. baar licVeïingsvarken. en

—

al'datv soort dingen —"
„Je bedoelt dus dat je voor haar de beesten zóu vaarwel zeggen!" viel hij met een
schreeuw in.

„Shakespeare niet," zei Ciaudia. „In New
.Vork kunnen we Shakespeare bóudèn, rhsar
ik. zie niet hóe v/e een koe en schapen en
twee grote- Denen kunnen houden
—"
(Wordt vervolgd*

Aken

—

Pater

Puth

—
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PROBLEMEN

Professor in Weense Sovjet-sector
verdient minder dan een arbeider
—

WENEN, 1 1 Mei (eig. red.).
Aan de overzijde van de Donau ligt de
21 e stadswijk van Wenen, Floridsdorf, genaamd. Het is een stad op zichzelf, zoals zovele buitenwijken, met eigen winkelstraten, een eigen beroemde
voetbalclub, eigen parken, eigen bioscopen en een eigen „zware" industrie.
Floridsdorf behoort tot de Russische sector van de stad; de fabrieken zijn
Russisch eigendom en dus klopt hier het hart van de communistische
propaganda en agitatie. De bewoners zelf, die voor negentig procent, noch
met de Russen, noch met de communisten iets te maken willen hebben,
noemen hun eigen stadswijk dan ook.spottend: De „Sovjet republiek Floridsdorf". In het dagelijks leven merk je van dat Sovjet element natuurlijk
weinig; je ziet er al even weinig Russische soldaten, als in de overige wijken
van de stad; er gelden dezelfde wetten; de katholieke volkspartij maakt er
evenveel propaganda als overal elders en ook als buitenlander kun je je er
geheel vrij bewegen.
Op een Zaterdagmiddag waren we daar
op bezoek bij een docent aan de universiteit, die in een van de nieuwe gemeentehuizen woont. Dat huis herbergt ongeveer vijftig gezinnen, ingenieurs, leraren e" arbeiders. Zoals ieder Weens huis.
heeft x>k dit een „Hausmeister", een
conciërge, die verantwoordelijk is voor
het schoonhouden van de gemeenschappelijke trap, die allerlei kleine akkefietjes
opknapt en derhalve steeds op de hoogte
is van de „hlstoire lntime" aller bewoners. Wenst de politie iets te weten over
een van de bewoners, dan neemt zij, sinds
de dagen van Metternich, haar toevlucht
tot de inlichtingen van de „HausmUster".
Derhalve is het een suprème (ongeschreven) wet voor iedereen, die te Wenen ln
vrede wil leven, dat hij zich de welwillendheid van de „Hausmeister" en de
nog grotere welwillendheid van diens
wederhelft verzekert.

„Woning"
De woning van de professor, bij wie we
op bezoek waren, bestaat uit ten grote
keuken, die tevens als huiskamer is ingericht en gedurende de nachtelijke uren
als echtelijke slaapkamer moet fungeren.
In een klein zijkamertje slapen de beide
kinderen en een ander kamertje dient
als studeervertrek. Naast de keuken is
nog een badkamer, waar de professor
zelf een bad heeft laten zetten. Deze
badkamer dient dan ook nog voor de
„kleine" was. De „grote" was wordt door
„Frau Professor' gedaan ln de gemeenschappelijke waskeuken, welke op een
bepaalde dag van de maand, na overleg
met de „Hausmeister" gebruikt kan wor-

den.
Voor deze woning, waarmede de professor zich zeer gelukkig prijst, betaalt
hij een huur van 100 schilling, oftewel,
ongeveer 16 gulden per maand. Door de
betrekkelijk lage huur is zijn hooggeleerde tenminste enigszins in staat met zijn
salaris van 1200 schilling per maand uit
zijn zulte komen. Voor een Ned.rlander
ke woningtoestanden waarschijnlijk wel
ietwat bevreemdend, maar in Wenen
geldt dit huis als het summum van sociale vooruitgang.
Men moet b.v. niet vergeten, dat 70
procent van alle Weense woningen nog
niet eens een eigen waterleiding in de
keuken hebben en zelfs niet in het bezit zijn van een eigen W.C. Waterleiding en W.C.'s bevinden zich daar buiten de eigenlijke woning op de gemeenschappelijke gang. Ze vormen natuurlijk een bron van onmin en burentwist,
waarvan dan de kantongerechten weer
leven. Practische woningen, met ingebouwde kasten, met in de keuken een
aanrecht of pannenplanken, hebben we
hier nog nooit gezien. En „gezellige"
woningen, met comfortabele, prettige
meubels, behoren tot de _eldza—mheden.
De echte „huiselijke" opvatting van gezelligheid, die o.a. zo typerend is voor
Nederlanders en Engelsen, kent een Wener niet en dus heeft hij er geen geld
voor over. Een Wener gaat meer uit, mj
eet en drinkt beslist beter, dan een Nederlander van dezelfde positie en zoekt
zijn gezelligheid in een café. —i ken talrijke Weense journalisten, musici en
schrijvers, die 't liefst aan hun stamtafeltje van het „Kaffeehaus" zitten te
werken. Ze gaan naar huis, om te slapen
en vaak ook nog, om te eten.

Arbeider
De professor was zo vriendelijk, ons
in contact te brengen met zijn overbuur,
Kurt Oberberger, een jonge arbeider in
een Russische machinefabriek. Het haa
heel wat moeite gekost, Kurt aan het
spreken te krijgen. „Ga toch niet naar
die vreemde meneer", had zijn moeder
hem gewaarschuwd, „dat is natuurlijk
weer zon communist, die je erin wil laten lopen." Maar Kurt vertelde toch: „In
onze fabriek werken ongeveer 500 arbeiders. Bij protestdemonstraties, relletjes
en bij de 1 Mei optocht, is de grote
meerderheid communist. Maar wanneer
er in de fabriek een geheime verkiezing
wordt gehouden voor de bedrijfsraad.
blijken de communisten altijd ver in de
minderheid te zijn. Bij protestdemonstraties moet iedereen vrijwillig mee. Ga je
niet, dan ontdekt een van de bazen _iTeens, dat je een fout hebt gemaakt, of
dat je lui bent en binnen een week lig je
eruit. Ik heb me voor 1 Mei een briefje
van de dokter laten geven. Ik kan niet

Gerrit Peels tijdens een
an de Keurturnploeg bij
gelegenheid van de jubileumfeesten te
klasse. Men
Heerlen zijn uitzonderlijke
aiet hem hiei tijdens het maken van een
Landskampioen

demonstratie

brug-S—lto.

mee met de optocht, want ik mag niet
zo lang lopen, omdat ik mijn voet heb

verstuikt. Ongeschoolde arbeiders, die
worden aangenomen, moeten allemaal lid
zijn van de communistische partij. Vakarbeiders hoeve* dat niet, want die hebben ze hard nodig. Het is opvallend,
maar ook in onze Russische fabriek zijn
de goede vaklui nooit communist.
Overal in de fabriek zie je grote portretten van Stalin met communistische
opschriften. We werken per dag 9V_ uur,
van 's morgens zeven tot 's middags vijf
uur, met een half uur middagpauze. Zaterdag en Zondag wtrke nwe niet. In de
winter en in de zomer organiseert de directie op die dagen vaak uitstapjes voor
de arbeiders. Je moet er natuurlijk wei ,
voor betalen, maar duur kost het niet.
Toch gaat niemand graag mee, want
als je dan op een berg bent aangekomen,
moet je naar een lange lezing luisteren

over Stalin, over Marxisme en over politiek.
Eigenlijk ben ik electro teclmisch vakarbeider, maar toch moet ik als ongeschoold arbeider werken. Wil ik hogerop,
dan krijg ik een papier onder mijn neus,
waarop ik dan moet verklaren, lid te
willen worden van de communistische
party. En dat verd.. ik en ik heb ze
dat ook gezegd. Ik zeg, ik bemoei me
niet met politiek, want de gewone man
blijft altijd aan de pan plakken.
Ik verdien per week 200 schilling,
waarvan de belasting en de verzekering
me nog 40 schilling aftrekt. Een vakarbeider kan, als hy veel overuren maakt,
460 schilling per week verdienen. We hebben een fabriel.skeuken, waar we iedere
werkdag voor twaalf schilling in de week
's middags kunnen eten. 't Eten is goed,
drie maal per week vlees. Maar de gewone arbeiders, die getrouwd zijn, kunnen
dat niet betalen, die eten dan tussen de
middag een homp brood met reuzel. Van
170 schilling ir de week moet je wel
honger lijden."
Maar Kurt Oberberger ziet er gezond,
bruin gebrand en wèl doorvoed uit. Als
we hem dus vragen, hoe trij dan met z\jn
160 schilling rondkomt, merken we, dat
ook hij een echte Oostenrijker is. De
meeste Oostenrijkers hebben immers een
baan, waarvan ze leven en een hobby
waarvoor ze leven. En het is geen
zeldzaamheid, dat ze met hun „hobby"
heel wat meer verdienen, dan met hun

werk.

„Natuurlijk heb ik een bijverdienste",
vertelt hij verder, „ik speel vier muziekinstrumenten, piano, accordeon, contrabas en guitaar. Ik heb een eigen bandje
van vijf man, de „HawaJan swingers" en
speel ook nog in een groot dansorkest
mee. Bijna iedere Zaterdagnacht speel ik
van acht tot 's morgens vier in een dancing en daarmee verdien ik per uur 20
schilling, behalve de fooitjes. Ook treed
ik wel eens op voor de radio (negen
schilling per minuut), op een toneel, of
speel bij een „heurigen". Hoeveel Ik
? Ik zal gek zijn.
daarmee verdien
als ik dat vertel. Dat weet zUfs de be-
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VïINISTER Stikker heeft voor dm
Straatsburgse Raadgevende Vergadering een actieprogram ontplooid, onin de structurele disharmonie van —s
Europese economie, de chaos te voojv
komen. Voor deze chaos is de kiem geschapen door de herbewapeningsprogramlasting niet. Eens per week ga ik naar
schelen,
Het
kan
me
ma's. In het bijzonder dreigt deze chaobioscoop.
de
niet
tische toestand te worden bevorderd,
wat voor film er wordt gedraaid, als het
doordat er met de herbewapening twee
maar een film is.
tegenovergestelde stromigen zich aftekeIk ben gedoopt protestant, omdat mijn
en
moeder uit Bohemen stamt. Een enkel
nen. Ten eerste, de jacht op dollars, Dit
vervolgens de jacht op grondstoffen.
keertje ga ik wel eens naar de kerk.
laatste al? gevolg van het feit, dat sc_*maar het komt er niet op aan, naar wat
mige landen, Engeland in het bijzonder,
voor kerk, want een kerk is een kerk. In
tot de ontdekking kwamen, dat goud
de Roomse kerk is nog het meeste te
alleen niet gelukkig maakt. Wat baat t
zien!
geld als men er geen gebruik van ks_
Ja, op vacantie ga ik natuurlijk. Van
ik
veertien
dagen
maken. Dat geldt ook ongetwijfeld de
de fabriek krijg
betaalEngelse burger, als luj denkt aan de
de vacantie. Met meer dienstjaren kun je
tot drie weken, en zelfs tot vier weken
80 millioen aan dollar-reserves van de
„commonwealth", voor wie Engeland opbetaalde vacantie per jaar komen. Dat
treedt als bankier, die als zodanig ook
is volgens de Ooste.nrijkse wet. Met
hun spaarpot van anderhalf milliard dot»
Kerstmis krijgen we één weekloon ex- Maandag
Jozef-kapel
ingewerd te Rimburg de door oud-strijders gebouwde St.
. lar aan goud zijn
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bracht Want dit
Als we weggaan buigt de Hoog Geleergeld kwam _i ruil
de zich weer over zijn artikel, dat hij
voor de grondstofvoor een wetenschappelijk tijdschrift wil
fen, waarnaar de
schrijven.
Engelse industrie
„Tikt U Uw artikelen niet op de manu snakt. Grondstoffen als koper, Jood,
chine?" vragen we hem.
zink, zwavel, katoen, tungsten, molyb„Als ik mijn werk klaar heb, neem ik
dene, mangaan, kobalt en nikkel. Dit tehet mee naar de universiteit en schrijf 'l
kort aan grondstoffen bedreigt de Engelsdaar op de machine. Dacht U, dat ik me
man met werkeloosheid. En bij al zijn
een eigen schrijfmachine kan veroorloven.
versoberingen is 't voor hem een schrale
Weet U wel, wat een gezin met twee
daarbij te weten, dat ook de Ametroost
kinderen kost?"
tal
geesMgr.
uit.
Lemmens
en
van
Zee
zich weliswaar moet beperken,
rikaan
telijken maakten de hele tocht te voet mee. maar dat deze beperkingen tot heden nog
Voorop reden de landelijke ruiters op hun niet veel verder reiken, dat het afzien
Bij motorrijden door spiegel
forse paarden en achter hen volgden de van de luxe van een nieuwe auto of een
Het
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Toen beeld van de Sterre der
rjE Europese kanten van dit wereïaplant
van
die scherp afstaken tegen de van rehoogste
punten
K.
een
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een
de
16-jarige
leerliug-monteur
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250-er avond
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probleem zijn bij mon■*-' omvattend
staan,
D.K.W. onbeheerd zag
werd hem Heerlen in triomftocht weggedragen naar genwolken zwarte horizon.
minister Stikker beschreven ln
de
van
de verleiding te groot. Hn waagde een zijn volgende tijdelijke verblijfplaats. De
Op de grote provinciale weg, aan het Straatsburg voor de Consultatieve Asritje, maar op de hoek Graaf-St. Jorisbegin
daarvan het gebied der parochie van St- semblee. Mr. Stikker heeft daar ook in
straat gaf nij in plaats van te remmen parochianen van Heerlerbaan hebben
Michaël wachtte een bijna eendere stoet zijn hoedanigheid als voorzitter van de
„de
van
een
tocht
op
gemaakt
lange
de winkel van voor
vol gas. Hij reed recht
op de komst van het genadebeeld. De ber- O.E.E.S. een rapport overgelegd -van de
de fa C, af, en vloog met een sierlijke Baan" helemaal door de velden naar de men langs de weg zagen zwart van de be- economische toestand van Europa. Een
boog door de .grote spiegelruit heen. Hoenoodkerk, die in de volksmond „'t Eikske" langstellenden. Er kwam reeds beweging ' rapport, dat als noodzakelijk uitgangswel hij zelf geen letsel opliep, zal hem
de mensenzee aan de kant van 't Eik- punt voor zijn verder betoog aan de uitheet en is toegewijd aan St. Michaël. Heer- in
dit ritje wel duur te staan komen.
ske". toen het begin van de processie van eenzetting van znn economisch program
Met
leeggestroomd.
lerbaan was er voor
Heerlerbaan in zicht kwam. Doch zij moest ; voorafging. Het „leitmotiv" van dit bebruidjes, met een koor van in nog een lange tijd geduld hebben, voordat toog luidde: Europa, help je zelf en de
vaandels
en
HEERLEN, 14 Mei. (Eigen red.)
Te
der Zee hemel zal je verder helpen.
De hemel
het geel geklede maagden, het trommel- het ranke silhouet van de Sterre met
het ' dan in ondermaanse termen symbolisch
Aken wordt van 6—lo Juli as. een inkwam. Zóveel volk was
in
zicht
Jozef
muziekcorps
St.
en fluitencorps, het
ternationaal universitair Missiecongres
beeld meegetrokken, honderden vrouwen, voorgesteld voor 't begrip der Verenigde
georganiseerd met medewerking van het
in hun midden trokken de mensen in een honderden kinderen en evenzovele man- Staten van Amerika.
Edoch, deze
Missie-ondersecretariaat van Pax Rozonder einde door smalle binnenwe- nen. Een geluidswagen reed tussen de 1 aardse hemel is weliswaar machtig, maar
stoet
Leuven
wordt
27
van
tot en
mana. Te
dichte rijen in om de stem van de voor- niet almachtig, omdat het bezit waarop
gen temidden van groene en gele velden bidder
met 30 Aug. a.s. de 21ste Missiologische
zover mogelijk te doen doorklinken deze macht steunt, tenslotte aardse grenzingend
voor de Sterre der
week gehouden.
biddend en
ONDANKS DE KOUDE : zen heeft. Deze begrensheid der Amerikaanse macht maakt het dus in dubbel
Op de scheiding van de beide parochies opzicht noodzakelijk voor Europa om de
I
1
toespraak
tot de
hield Mgr. Lemmens een
balans op te maken van eigen tekorten
menigte die door de samensmelting van en mogelijkheden, temeer, daar de regen
de beide processies inmiddels tot duizenhet Marshall-manna in 1952 contracden was uitgegroeid. De Bisschop dankte van
tueel zal ophouden. En de Amerikaanse
koude
zij
de
toch
hen allen dat
ondanks
senaat kent in dat opzicht geen pardon.
gekomen waren om de Sterre der Zee uit- Zo zint,
evenzeer als Europa, de Ameribegroeten.
geleide te doen en om haar te
middelen, aanop
kaanse
regering
De processie naar de noodkerk werd. gezien Europa altijdnieuwe
heeft
nog
prioriteit
evenals die van Heerlerbaan. geopend door"
bleek,
landelijke ruiters en verder gingen o.a. in in de Amerikaanse politiek. lets wat
de stoet mee de schutterij, het trommel- en toen de Amerikaanse economische dicfluitencorps
St. Paulus" van Schaesberg, tator, mr. Wilson, de defensle-mobilisator
de harmonie „St. Callistus" van Terwinse- van Washington, Europa bezocht, uitlen, het maagdenkoor. de Middenstand met genodigd daartoe door generaal Eisenzijn vaandel en ook hier weer ontelbaar hower, die verontrust was door de agivele biddende en zingende parochianen. tatie in Engeland, veroorzaakt door AneuMijnwerkers in werkkledij flankeerden 't rin Bevan's uittreden uit de Labourregegenadebeeld, dat, toen de avond bijna vol- ring. Zo was dus het doel von Wïlson's
ledig gevallen was in de feestelijk verlich- reis gelegen in de noodzaak, om te onderte en versierde kerk werd binnengedragen zoeken in hoeverre Bevan's pessimisme
De parochie van „St. Michaël", welke het werkelijkheidsgrond bezat. Dit pessimisbeeld maar één volle dag mag bij zich me van Bevan kan in het kort als volgt
houden, had haar kerkje langs de gehele worden samengevat: Engeland en Europa
voorgevel met vele kleine lampjes ver- riskeren doe. de duizelingwekkende hericht en boven de hoofdingang het, even- bewapening een ontwrichtte economie; de
eens verlichte, wapen van Mgr. Lemmens herbewapeningswedloop schept, doordat
aangebracht.
er de mogelijkheid van sociale troebele—
Met grote luister werd de intrede van door kan ontstaan, een paard van Troje,
de Sterre der Zee in de kerk van „'t Eik- waarmede we het communisme door een
ske" gevierd. Het kerkje was op een der- achterdeur weer naar binnen halen. Tot
gelijke toeloop van Maria-vereerders niet
Beevan. Afgezien van de demagogiberekend. Velen konden de plechtigheid zover
wijze,
waarop deze zün theorieën aan
sche
slechts van buiten volgen.
plaatde man heeft gebracht, vinden vele EuroTweede Pinksterdag vond te Heerlen een massale gymnastiekwedstnjd
Woensdag (heden) wordt het genade- peanen, dat er toch wel wat in zijn been
van de R.K. Gymnastiekbond. In de middag defileerden de honderdendeturners
Romeinse beeld overgedragen aan de parochie van weringen steekt. Zijn critiek op het hamturnsters voor het Heerlense Raadhuis v/aarbij door alle deelnemers
Schaesberg.
groet gebracht werd voor de jubilerende burgemeester.
steren van grondstoffen in Amerika, zowel door particulieren als door de regering, vond ook gehoor bij de gematigde Amerikaanse „Washington Post".
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Amper is de Constellation uitgetaxied, of een dokter
in wit shirt en short komt de gangway op. Voor zijn
neus en mond heeft hij een witte doek gestrikt. Achter hem wordt de deur van het vliegtuig weer gegrendeld. Dan wordt heel het vliegtuig, van de toiletten achter tot het neusje van de cockpit toe, voi
gespoten met een prikkelend goedje tegen mogelijk
ongedierte. Als de mist is opgetrokken en men elkaar
weer kan zien, mogen de passagiers er uit. In ganzenmars naar de medische controle. Ook daar gaan de
gezichten van de doktoren en de charmante nurse
schuil achter grote witte lappen. ledereen krijgt een
thermometer in zn mond. Heeft iemand maar een
grijntje verhoging dan gaat iedereen voorlopig in
quarantaine. Is alles oké, dan wagen de doktoren en
de zuster de witte doek voor hun gezicht weg te>
halen. De douane is soepel. Men werkt er veel vlugger dan in Singapore, waar drie ambtenaren vijf minuten stonden te kijken en te delibereren over een
Nederlands trouwboekje. Ze konden maar niet begrijpen, dat men voor een huwelijk zon boekwerk
nodig had.
Het enige wat nu iedereen wil is een heerlijk frisse
douche Maar als een man of tien een armetierig
straaltje lauw water uit de leiding heeft weten te
krijgen, hoort men nog slechts een diep gerochel uit
de leiding komen. Het water is op. De meesten moeten
dus zonder te douchen verder naar Sydney. Inmiddels
is een hele ploeg aan het vliegtuig beginnen te werken. Het gaat in echt tropisch tempo. Een minuut op
<*ang komen, twee minuten werken en drie minuter
rusten. Toch is het na vier uur zover, dat de Connie
gebrul de wolken inschiet. Het is pikkemet loeiend
strekt zich de
donker. maar vijf duizend met-r lagerglimmen
uit. Bosbranden
in de
eindeloze bush-bush
stuk voor stuk gaat men onder zeil
duisternis en ver
vooruit een grote ronde vlek zichtTotdat links
baar wordt. Duizenden lichtjes, reod, geel. groen en
in de donkerte. Sydney. Middenin die
wit twinkelen
een baken en ondanks dat een van
kniopert
doolhof
de motoren het heeft afgelegd schuift de Connie zacht
op de betonbaan neer ledereen wil eruit, maar dat
,g at niet zo vlue in Australië Take it easy. Het duur'
voor dö -"an^wav er i. en eer^t
ruim een kwartier
door
een
verfrissend regenbuitje naar die
men
kan
dan
o-ebom^en hollen. Eindelijk is het zover en in één rui-.

de
Amerikanen

Sterre der Zee verblijft een
volle dag in kleine noodkerk
Heerlerbaan deed
imposant uitgeleide
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De eerste tijd van een emigrant in Australië is een zware tijd. Dat heeft ook onze correspondent ondervonden. Hij vertelt hieronder over zijn aankomst in Port Darwin en de reis
naar het Bathurst Camp, waar alle emigranten voorlopig worden gehuisvest en waar velen
een zware tijd doormaken.
Na vier dagen geleefd te hebben in een sfeer van
luxe en tropische charme, duiken de emigranten, die
per vliegtuig naar Australië trekken, naar de kale
donkerbruine verlatenheid van het noordelijkste deel
van Queensland. Als een kleurloze opeenhoping van
wat verveloze barakken langs het eenvoudige vliegveld ligt daar Port Dawin, de noordelijke poort van
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van een emigrant naar Australië
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„Hobby" brengt dikwijls meer op dan de „baan"

van Woensdag 16 Mei

gaat het langs de diverse instanties. Van slapen en

wassen komt niets meer, want de bus voor Bathurst
Camp staat al te wachten ledereen verlangt naar een
fris bed en een smakelijk ontbijt, maar vergeet dat
rustig! Over hoofden en koffers heen kan men de bemanning nog een hand geven en dan de bus in. Langs
de meest troosteloze en saaie wijk die er in Sydney is
gaat men naar het Central Station en de teleurstelling
op de gezichten groeit met de kilometer.

Ontgoocheling
Men kijkt tevergeefs urt naar die grote monumentale
parken, die men in diverse
schitterende
Nederland heeft gezien. Niets
van dat alles, Gammel, moe en wit van de slaap duikt
men de trein in. Van het machtige panorama zien de
meesten niets, want in allerlei houdingen, hangende,
leunende en liggende knapt men een uiltje. Ongeschoren en ongewassen. Echt landverhuizer in de stij!
van 1951.
Zes uur lang kruipt de trem tegen de Blue Mountains op. Kleine dorpjes liggen weggedoken in de
wijde dalen en op de hair-pin weg naast de spoorlijn
putt een vrachtwagen stomend tegen de helling op.
Zo gaat men ruim duizend meter hogerop en komt
dan in Bathurst, waarvan de legende vertelt, dat het
met een klomp goud in z n handen geboren is.
Twintig mmuten buiten het stadje ligt het bekende
emigranten-kamp. Men passeert een slagboom en dan
krijgen velen, die hun verwachtingen erg hoog gegebouwen en
boekjes en folders in

hadden een geestelijke opdoffer van jewelste.
Zover het oog reikt niets dan vale barakken van
golfplaat met gecamoufleerde eternieten daken. De
gaten tussen de barakkenr_en zijn opgevuld met donker groene legertenten en overal wappert wasgoed in
de gure bergwind, die het kamp binnenvalt. Dit pano
rai—a is honderden moedige emigrantervrouweh al te
machtig geworden en menigeen heeft ergens strl in
kamertje zitten huilen.
De kamertjes zün anestig eenvoudig en koud. Hou
ten vloer, vier muren van een soort board met kalk,
aan weerrzijden langs de muur bedden van grof kipoengaas Een kastje completeert het ameublement
spannen

Oat is alles.

Moeilijke tijd
Maar dit is Australië niet, dit is het begin, waarvan
;nen weet dat het hard en moeilijk zal zijn, #ooral
kinderen Deze zullen er na" oor gezinnen met veel
melijk langer moeten —.tten> dan ze gedacht zuller,

huizensituatie m Australië:is in éértriest. Maar men went gauw in de
lieuwe omgeving en een paar dagen later voe'.t rr.en

lebben, want de
woord

gezegd

zich

at

water

een echte kamprat. Men sjouwt met emmers
en kinderpotjes alsof men zn hele leven niet

anders gewend geweest is. Het kleine ongezellige kamertje verandert vlug van aanzien zodra een vrouwenhand het wat smaakvol heeft opgevrolijkt met wat
platen uit tijdschriften, een tafelkleedje aan de muur

en zelfs een kraakwitte luier op het lïastje.
Men laat zich registreren, er wordt weer een nieuwe
longfoto gemaakt en men wordt ingeschreven voor
financiële steun -duïg men niet aan de slag is. Er
is een soort arbeidsbureau, dat naar werk uitziet.
Vrijgezellen kvnnen vrijwel onmiddellijk de handen
uit de mouwen steken, want voot hen is er altijd nog
weJ aan coderdak te ko.r.rn. Voor kleine gezinnen is
dat moei'i..iker en voor vadert en moeders die vooi
vijf of zes kindermonden moei—n zorgen is de situatie
hoogsi ongunstig De Austrt—tr is gek op kind.ren,
vooral de minister van immigratie, maar de huisbaas
ziet ze üever bij zn buurman aankloppen.
Een groot voordeel is het altijd als men behoorlijk
Engels spreekt, maar dat is helaas maar met veel te
weinigen het geval In het kamp kan men iedere dag
gratis naar taalles. Toch zitter er dan hooguit maar
een man of vijftien in de grote b.rak. De anderen

vinden het schijnbaar niet nodig.
Ondanks dat het leven in het kamp niet meevalt.
oroberen tallozen er een baantje te krijgen bij de stal
.op die manier hebben zij onderdak (voorlopig) en gee>:
moeilijkheid met de taal. Men spreekt in het kamp
namelijk meer Duits dan Engels Dit ten gerieve van
de vele DP's, die wel allemaal Duits kennen, maai
haast geen wcord Engels en er ook weinig of geen
moeite voor doen. In die tijd kan men een aardig
spaarpotje vormen, want de lonen zijn hoog en de
kosten voor eten en onderdak erg laag. Zo kan het
gebeuren, dat een Oekrainisch professor blokhoofd is
en dat een Russisch ingenieur met toilettonnen sjouwt
(voor ongeveer 20 pond per week) en dat een gewezen marine-officier bij de administratie werkt. Deze
laatste verdient dan altijd het minst, want intellectueel werk wordt in Australië veel lager aangeslagen
dan handenarbeid.
Maar vroeg of laat zullen ook zij kennis moeten
maken met de twee grote moeilijkheden, waarmee
iedere emigrant heeft te kampen, namelijk huisvesting en voor velen dan nog de taal.
Stapt men in de Australische maatschappij via Bathurst Camp, dan heeft men dat voordeel, dat men de
vier eerste en moeilijkste weken goed en goedkoop
onderdak is geweest en dat men een beetje geacclimatiseerd is. Men kan er veel leren en men wordt er op
alle mogelijke manieren geholpen, wat veel gelden
nare ervaringen uitspaart.
Het is de bedoeling dat de emigranten na 28 dag«r;
het kamo nit zijn. De vrouwen en kinderen kimno'ian nog blijven Het zijn de grote gezinnen en dege
nen die geen Engels kennen, die er langer moeter
''lijven bij gebrek aan een ander onderdak Maar ir
'! das.n kan men er veel leren en
veel ondervinding
indoen, di- men anders met dure ponden zou hebbei:
moeten betalen.

r|E oorzaak van deze politiek der

*-^ Amerikaanse regering vindt evenwel een andere grond dan het verlangen

naar direct materieel gewin. Amerika
wil namelijk naast de oorlogspioduc—e
óók nog de productie der burgerbevolking
levensIntact houden, mitsgaders het hetgeen

niveau beschermen tegen inflatie,
ook nog maatregelen vraagt inzake lonen
en prijzen. Dit probleem is verre van eenvoudig. Dit program kost alleen al 50 millard dollar extra. Dat daarnevens het
„State Department" een plan klaar heeft
van 11 milliard, waarvan twee derden ten
goede komen aan Europa, toont, dat de
Amerikaanse regeringleiders de gevahen
ln Europa wel inzien. Dat neemt niet
weg, dat Amerika ook wensen heeft, die
het mr. Stikker c.s. verre van gemakkelijk zullen maken, om een nieuwe basis
onder het Europese levensniveau te timmeren. De Amerikanen vinden nu eenmaal, dat er artikelen zijn, die Amerika
sneller en goedkoper kan produceren dan
Europa. Bovendien liggen de Europese
oorlogsindustrieën binnen het bereik der
Russische luchtmacht. Zo gaf Wilson dan
ook de Engelse regering reeds de raad,
om de productie van bommenwerpers van
het type Canberra maar stop te zetten,
om deze in Amerika te laten maken.
Tegen dit voorstel heeft de Engelse regering verzet aangetekend. Andere regeringen schijnen echter genegen, om de
Amerikaanse eisen gedweeërte volgen. Het
risico voor de Amerikanen komt echter
niet alleen van Russische zijde, in de
vorm van bombardementen, doch zij lopen
tevens het risico, dat bij sterker aandringen, geheel Engeland „Bevanistlsch"
gaat denken, alle dollarhulp ten spijt.

Nieuwenhagerheide bezit
zijn Mei-koningin

—

NIEUWENHAGEN, 15 Mei (eig. corr.)
In de parochie Nieuwenhagerheide is een
oude traditie herleeft. De jongelingen dezer
parochie hebben Zaterdagnacht de Meiliederen gezongen en de paartjes bij elkaar
gebracht. De Meiden werd reeds de vorige
week geroofd. Bij de meisjes werden Maande mildste
dag de eieren opgehaald en
geefster werd de Mei-koningin, nl. mej. G.
Hanssen van de Brunssumerweg. Circa 500
eieren werd door de jongens opgehaald.
Deze zullen worden verdeeld onder de behoeftigen, ouden van dagen en zieken van
de parochie. Na het bekend worden van het
resultaat, werd de Mei-den geplant bij de
Mei-koningin van dit jaar. Zondag, om 10
uur zal in de parochiekerk een H. Mis tot
intentie van de Jonkheid worden opgedragen. Zondagnamiddag zal de Mei-koningin
door de Mei-paartjes aan haar ouderlijke
woning worden afgehaald, waarbii de fanfare „Eendracht" haar medewerking zal
verlenen. Vanal de ouderlijke woning van
de Mei-koningin trekt men naar het lokaal
Stevens, waar het Meiba! wordt gehouden.
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STADION GELEEN

Wim Slijkhuis heeft in Antwerpen
op grootse wijze gezegevierd. Hij arriveerde op de 3000 meter als eerste inde tijd van 8 min. 55,4 sec. Daarna
arriveerde er 'n hele tijd.niets en eindelijk na 21 sec. kwam de Belg Guens
binnenstormen. Tijdens internationale
zwemwedstrijden, te Moskou heeft de
Hongaarse zwemster Vaszekely het
wereldrecord 100 m. schoolslag verbeterd. Zij bracht het op 1 min. 19.6
sec. Tijdens de auto-race om de Grand
Prix de Frontieres welke te Chimay
gehouden werden is de Engelsman
SpiJcins dodelijk verongelukt. Er had
een botsing plaats tussen vijf wagens
een botsing plaats met vijf wagens.
De Belg Claes met Simca werd win-

DONDERDAG 17 MEI

Maurits I

Huddersfield Town

*

(Engelse le Div. club)

Aanvang 19 uur.

Aanvang 19 uur.

Ook in Belgische Congo is een
streven naar meer autonomie
Onderkoning gevraagd

—

heeft men aan de bond
gevraagd of men het er mee eens was, dat
Masi Masi en enkele Congolese collega's
mee zouden kunnen doen aan de Belgische
nationale kampioenschappen. Men heeft
zelfs aangeboden om de kosten daarvoor
grotendeels te dragen. En zelfs nog erger,
men vroeg of Masi en zijn vrienden zich
"niet zouden kunnen voorbereiden op de
Helsinki, om daar in Belgisch verband op
vanuit de

Congo

Olympische Kampioenschappen van 1952 te
te treden. De Belgische Athletiek schijnt erg
met het geval verlegen te zitten....
LAND VAN DE HAAST
En dan komen we tenslotte bij een rede
van de gouverneur van de belangrijke Congolese provincie Kasai. Gouverneur Peigneux klaagde er in een rede over, dat er

.

de grote kloof, die

door de oorlog tussen blanken en negers is
ontstaan. De door hen gegeven bevelen
worden slechts gedeeltelijk opgevolgd en
men neemt daarmee genoegen. Verzuim
wordt dan maar al te gemakkelijk toegeschreven aan de spreekwoordelijk geworden luiheid van de inlander". De Congo is
het land geworden van overhaaste lieden,
zowel in de bestuursdiensten als in de privé-ondernemingen, en het gebrek aan wederzijds begrijpen tussen Europeaan en neger groeit er nog steeds door, concludeerde

de

Intern, Athletiek-wedstrijden

recipieerde

MAASTRICHT, 15 Mei.

—

van M.K.B.

—

—

MAASTRICHT, 14 Mei.
(Big. corr.)
In het Kegelhome Terminus te. Maastricht, dat voor die gelegenheid smaakvol
versierd was, hield Zaterdagavond de
Mastreechter Keigelbond met het kampioenstiental, waaronder de persoonlijke
kampioen van Nederland! Joep van den
Bongaert, receptie.
Alvorens de receptie begon sprak de
heer Hoen, voorzitter van de M.K.B, een
hartelijk woord tot het tiental, waarin hij
de dank vertolkte van de M.K.B, voor het
gepresteerde in Haarlem. Als aandenken
aan dit kampioenschap bood hh" elke
keglaar van het tiental een symbolische
dasspeld aan. Joep van den Bongaert
kreeg nog een apart woordje voor zijn
persoonlijke prestaties en een apart sou-

___^___&*rrrir_rtf

Jutten

DE ANTI.PUN TABLETTEN*

Ten laste van de grensbewoners ?

venir. Hierna ving de receptie aan. Allereerst sprak de heer Lindelauf namens de»
Ned. Kegelbond en vervolgens de heer
Habets (Sittard) namens het districtsbestuur, die zjjn felicitatie Her vergezeld
gaan van een prachtige bloemenmand.
Dr. Widdershoven drukte, namens de
Heerlense Kegelbond zijn blijheid* uit over
het sportieve werk in Haarlem gepresteerd. Hij noemde het tiental acrobaten
met de kegelbal en had geconstateerd dat
Maastricht een klasse hoger stond dan
welke bond ook. Vervolgens kwamen nog
hun gelukwensen aanbieden Wethouder
Godfroy namens het gemeentebestuur van
Maastricht, de heer Haanen, ere-voorzitter van de M.K.B, en talrijke kegelclubs,
waarbij de bloemen niet ontbraken.

Wetsontwerp ter bestrijding van
de kosten der grensbewaking

—

's GRAVENHAGE, 15 Mei.
Aan het
voorlopig verslag der commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over het
wetsontwerp „regeling van de heffing van
bedragen tot bestrijding van de kosten van
het toezicht op hier te lande vertoevende
vreemdelingen en van de grensbewaking"
is het volgende ontleend:
Sommige leden, die tegen de heffing van
een matig tarief voor het verstrekken van
verblijfsvergunningen aan vreemdelingen
geen overwegende bezwaren hadden, merkten niettemin op, dat de invoering van
zulk een maatregel weinig strookt met het
ook door ons land als noodzakelijk erkende
streven naar Europese integratie. Tegen
Terreinmotorwedstrijderj
het voorstel om een bedrag te heffen voor
de afirifte van bescheiden, die recht geven
te Wanssum
tot het betreden of verlaten van bewaWANSSUM, 14 Mei.
kingsgebieden, bestond nogal bezwaar.
fE;gen corr.)
Hierdoor zullen vooral de grensbewoners —" Zondag 3 Juni a.s. zal in. Wanssum een
belangrijk sportgebeuren plaats vinden.
getroffen worden. Is het niet mogelijk
zo werd gevraagd — de grensbewoners Voor de eerste maal in de geschiedenis zullen dan op Limburgse bodem terreinwedvrijstelling van de heffing te verlenen?
strijden voor motoren word.n gehouden.
Nieuwe generaal
Het comité dat enkele weken, tot dat doel
opgericht, zoch contact 'mst de Vender Franciscanen benoemd werd
lose motorclub „Gaef urn Gaas". Dit contact leidde er toe, dat „Gaef urn Gaas"
ASSISI, 15 Mei.
De Franse Minder- onder
auspiciën van de Zuid-NeiVerlandse
Sepinski
broeder-Franciscaan A.
is tot algemeen overste van de orde gekozen, als motorbond deze moto .-rennen zal organiopvolgar van de Italiaan P. Yerantoni, die seren. Het parcours ligt In een prachtige
tijdens de oorlog door Paus Pius XII werd omgeving en werd door de keuringsdienst
aangewezen in de plaats van de overleden van de Z.N.M.B. genoemd als uitermate
Amerikaanse overste Schaaf, omdat toen geschikt tot het houden van motorrennen.
geen verkiezing kon plaats vinden. De De opbrengst van deze wedstrijden komt
nieuwe generaal is de 113de opvolger van ten goede aan de nieuwe kerk. De vroeFranciscus van Assisi, de stichter van de gere kerk werd door de Duitsers in Noorde, die thans 25.000 leden telt.
vember 1944 totaal verwoest.

—

—

.

Maastricht

te

J
Kampioens-tiental

gouverneur.

imj

14 Mei. De uitslag van
de tweede etappe Nevers-Etienne (250
K.M.) lukk: 1. Guequen (Fr.) 6.10.29;
2. Redolfi (Fr.( op 1 lengte; 3. Desbats
(Fr.) 6.12.59; 4. Wim van Est (Ned.)
6.15.10; 5. Regnard Fr.) z.t.; 6. M. Rijckaerl (B.) 6.15.20; 7. De Baere (B.) z.t,;
8. Meneghetti (Fr.) z.t.; 9. Diot (Fr.) z.t.;
10. Berrenger (Fr.) z.t.
Het eindklassement luidt: 1. Redolfi
(Fr.) 11.17.25: 2. Gueguen (Fr.) 11.22.01;
3. Breuer (B.) 11.22.47; 4: Huber (Zwits.)
z.t.; 5. Desbats Pr. 11.24.30; 6/7. M.
Bruysse (B.) en Jobe (B.) 11.25.59; 3.
Van Est (Ned.) 11.26.42; 9. Regnard (Fr.)
z.t.: 10. Diot (Fr.) 11.26.52.

koppelwedstrijd over 52 km. wisten
onze landgenoten te zegevieren. De
Russen hebben in tegenstelling met
hun oorspronkelijke plannen medegedeeld dat zij een' afvaardiging zullen sturen naar de internationale
bokskampioenschappen welke van !4
tot en met 19 Mei te Milaan gehouden
worden. In een eén wegwedstrijd
over 168 km. te Leopoldburg zegevierde onze landgenoot Wagtmans in
de tijd van 4 uur 29 min. Lnvibrirhts
werd derde.

ge mensen grote gebieden moet laten besturen. En dat heeft tot gevolg, dat deze
jonge mensen haastig en vluchtig heen en
weer moeten reizen door hun grote bestuursgebieden, zonder kans op dieper contact met en beter begrijpen van de inlanders. „Deze jongere mensen", aldus gouverneur Peigneux hebben zich zelfs geen

rekening gegeven van

4. Hu'ber (Zwitserl.) zété; 5. Sctoaumarat

(Pr.) z.t..
, St.. ETIENNE,

Tijdens internationale wielerwedstrijden te Lommei bezette het
Nederlandse koppel Schulte-Peters de
tweede plaats in een omnium. In een

de Congo een gebrek is aan ervaren bestuursambtenaren, waardoor men zeer jon-

Sta Btienne

NEVERS. 14 Mei. —■ De eerste etappe
van de wedstrijd Parijs—St. Etienne, Parijs—Ne verg (220 K.M.) werd gewonnen
door de Belg Blomme in 5 uur 5 min. 4
sec. De uitslag van deze etappe lui_t verder: 2. Redolfi (Fr.) 5 u. 5 min. 26 sec;
3. Breuer (Belg) 5 uur 7 min, 27 sec;

naar.

in

BRUSSEL, 8 Mei (eig. red.)
De Congo
heeft al een eigen vlag, een gele ster op
een blauw veld, maar verder blijft het een
rasechte kolonie in deze tijd van Overzeesche gebiedsdelen, dominions en gemeenebesten. Maar toch zijn alle Congolezen het
daar ook weer niet mee eens, zelfs niet de
Europese kolonisten. Er is een zeker streven naar grotere autonomie en minder afhankelijkheid van Brussel. En een wel zeer
typische uiting daarvan is afkomstig van
de voorzitter van de kamer van koophandel van Costermansstad, die dezer dagen
een rede hield in de provinciale Raad van
Kivu, een der belangrijkste gedeelten van
Congo. Deze meneer, die de ongetwijfeld
originele naam draagt van Met Den Anxt
verklaarde, dat de problemen, die zich In
de Congo stellen steeds menigvuldiger en
ingewikkelder worden en dat men daarom
moet komen tot een decentralisatie en een
grotere zelfstandigheid van de kolonie. En
hij stelde voor om deze decentralisatie te
bereiken, door van de Congo een onderkoningschap te maken, met bestuursautonomie tegenover het moederland en met een
eigen onderkoning. En voor deze func.it;
had de heer Met Den Anxt dan gedacht
aan een van de prinsen der Belgische koninklijke familie. We moeten hierbij overigens opmerken, dat dit voorstel in België
met weinig enthousiasme Is ontvangen en
dat men er vooralsnog weinig aandacht aan
wenst te schenken.
En dan is er nog het probleem Masi Masi,
dat ook typerend is. Het is een mooi geval!
In de Congo wordt namelijk op het ogenblik veel aandacht besteed aan athletiek
en vooral in het leger houdt men zich heiig met allerlei Europese takken van sport.
En nu heeft dezer dagen inlands soldaat
Masi Masi een speerworp gedaan van 63
meter en 76 centimeter. Een prachtprestatie
want Masi Masi kwam twee maal verder dan de Belgische kampioen Herremans.
Masi Masi's worp is officieel gecontroleerd
en nagemeten en men vraagt zich nu in de
Belgische Congo af lüj nu ook niet meteen
Belgisch kampioen speerwerpen is. Maar
daar komen de statuten van de Belgische
Athletiekbond een stokje voor steken, want
Masi Masi i's als Congolees wel in zekere
zin Belgisch onderdaan maar hij is geen
Belgisch burger en in de statuten van de
Belgische sportbond wordt niets bepaald
aangaande de prestaties van Congolese inlanders. Masi zal zich derhalve voorlopig
nog tevreden moeten stellen met het kampioenschap van Congo. Maar daarmee is de
zaak niet afgedaan. De Belgische Athletiekbond heeft nog erger muizenissen. Want

Redolfi won Parijs—

Bonte Sportparade
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(Eigen corr.)

VIER GESI—VCHTEN uit de Laurastraat 4, te Chevremont-Vink: mevr. Chr.
Op de Sintelbanen van het KimforiaSpieker-Hartjens, oud 67 jaar, mevr. Magdalena Ploum-Spieker, oud 44 jaar,
Sportpark te Maastricht werd Pinkstermaandag een dualmeet gehouden tussen mevr. Chrislina Allernan-Ploum, oud 25 jaar en Kubie Magdalena Alleman, oud
9 maanden. De beide laatsten verblijven in de Verenigde Staten.
R.K.A.VM. en Uccla Leuven, uitkomende
(Foto Prevoo, Kerkrade)
in de eerste afd. van de Belg. Athletiekbond. De Belgen waren op practisch alle
overtuigen— sterker en wonnummer?
nen deze dual met 141 pnt. tegenover 99
pnt. door R.K.A.V.M..
De uitslagen waren:
110 meter horden: 1. P. Sulttauw UCLA
61 sec. 5 pnt.; 2. Simons AVM 17 sec.
3 pnt.; 100 meter hardlopen: 1 H. Donners UOLA 11.4 sec.; S. Willems UOLA
11.5 sec; Hinkstapspringen: 1. H. Cats.
map AVM 13.51; 2. v. Haezendonk UOLA
12.43; 1500 meter: 1. v. d. Synde UOLA
4.30.9; 2. M. Hochstenbach AVM 4.32.8;
400 meter: 1. v. d. Ende AVM 55 sec.; 2.
M. Nuvllaert UOLA 55 sec; Speerwerpen:
1. Magits UOLA 39.49; 2. Ho_atC-h.kif
UCLA 38.07; Verspringen,; 1. v. Haezendonk UOLA 6.53; 2. A. Jaspers AVM 6.01;
800 meter: 1. Lamens UOLA 2m 2.1; 2.
S. Massant UCLA 2m 3.4;

Voetbal in buitenland
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Gezocht wegens werkzaamh.
in M'tricht of omgev. ged.
van WONING voor kl. gezin
Br. ond. no. Z—2oo bur. dez.

HILVERSUM I. 402 m.
KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Gram. 7.45 Mor»
gengebed. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 9.00 Voor
de huisvrouw. 9.30 Waterstanden. 9.35
Gram. 9.40 Schoolradio. NCRV: 10.00 Granu
10.15 Morgendienst. 10.45 Gram. KRO. 11.00
Novara—Florence o—l, Palermo—Triest Voor de zieken. 11.45 Schoolradio. 12.00
6—o, Pro Patria.—Milaan Ol—o. Rome— Angelus. 12.03 Gram. (12.30-12.33 Land- en
Sampdoria s—o.
tuinbouwmededelingen.) 12.55 Zonnewijzer.
13.00 Nieuws en Katholiek nieuws. 13.20
PARIJS, 14 Mei.
Voor de Franse Lichte muziek. 1.335 Pianorecital. NCRVs
ere-divisie werd
de
voecbalweds.rijd 14.00 Jubileumbijeenkomst van de ChristeStraatsburg—Nive gespeeld. Straatsburg lijke Metaalbewerkersbond. 15.00 Voor de
won met 2—l. Alle clubs hebben thans vrouw. 15.30 Giam. 16.00 Bijbellezing. 16.45
32 wedstrijden gespeeld. Nhnes en Le Vocaal ensemble. 17.00 Voor de jeugd. 17.30
Havre hebben nog steeds de leiding met Mandolinemuziek. 17.50 Regeringsuitzenelk 39 punten, gevolgd door Nice en Rijs- ding: K. H. Smit „Vragenwedstrijd". 18.00
sel met elk 37 punten. Straatsburg bezet Verzoekprogramma.
18.30 „Samenwer*
Om de Minister Wemmers in weerwil
van zijn overwinning nog king", causerie. 18.45 Gram. 19.00 Nieuws.
steeds de negende plaa,ts met 34 punten. 19.15 Levensvragen van allerlei aard en
Beker
een pastoraal antwoord. 19.30 „In dienst van
het vaderland". 19.40 Radiokrant. 20.09
MERKELBEEK, 14 Mei.
(Eig. corr.)
Nieuws.
Gevarieerd programma. 22.20 Bui(Merkelvan
R.K.D.F.C.
TE
De elftallen
PIET HAAN WON
VERVIERS.
tenlands
overzicht. 22.40 Gram. 22.45
beek), Alveo (Oirsbeelk), Bingelrade en
23.00 Nieuws. 23.15*
VERVIERS, 15 Mei.
Doenrade, zullen een competitie spelen om
Piet Haan, de Avondoverdenking.
Gram.
de minister Wemmers-beker. Het is een enige Ned. amateur, die in het bezit is 24.00
HILVERSUM 11. 298 m.
zeer fraaie beker die minister Wemmers van een
7.00 Nieuws. 7.15 OchtendgymnasAVRO:
N.W.U.-startvergunning
officiële
voor
de
gesteld
bezetter
heeft beschikbaar
tiek.
7.30
Gram. VPRO: 7.50 Dagopening.
van de eerste plaats. Deze minister, die te voor België neeft te Verviers een wegwed- AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 9.00 MorOirsbeek woonachtig is, wordt zeer ge- strijd over 110 K.M. gewonnen in de tijd genwijding. 9.15 Gram. 10.30 De Antwoord*
waardeerd. Er zijn inmiddels reeds twee van 2 uur 52 min. 10 sec, 2. Jacobs (B.), man. 10.45 Gram. 10.50 Voor de kleuters.
wedstrijden geapeeld. Adveo won van Bin11.00 Radioscoop. 11.45 „Help eens een
gelrade, terwijl R.K.D.F.C. tegen Doen- 3 Zen Floris (It.), 4. Lowie (B.), 5. Pi- handje", causerie. 12.00 Orgel en sopraan.
ret (B.).
rade gelijk speelde.
12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.33
„Int 't spionnetje". 12.38 Promenade orkest.
13.00 Nieuws. 13.15 AVRO«_lerlei. 13.20
Promenade orkest. 13.45 „U kunt net geloven of niet". 13.50 Gram. 14.00 Voor de
vrouw. 14.30 Pianoduo. "15.00 Voor de zieken. 16.00 Omroeporkest en solisten. 17.00
Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Sport»
praatje. 18.20 Sportproblemen. 18.30 Licht*
muziek. 19.00 Gesprek met de brandweerman. 19.10 Operette-muziek. 19.50 „De elementaire vliegschool te Woensdrecht", r»' .
serie. 20.00 Nieuws. 20.05 Actualiteiten. 20.15
Radiophilharmonisch orkest en solist. 21.15
De nieuwe formulieren die de Rijksbelastingen vanai
Discussie over de betekenis van vrou
l October 1950 voorgeschreven hebben voor de uitvoer
lijke hulpcorpsen. 21.40 Gram. 23.00 Niei
van goederen, teneinde vrijstelling of terugvordering
23.15 Sportactualiteiten. 23.30-24.00 Gram.
van omzetbe?- ■■■■<-'m% te vrkrijgen, zijn vanaf heden
REGIONALE OMROEP ZUID (189 m.>
18.15 „De Stem van Limburg", waarin
verkrijgbaar bij de Administratie van het

—

—

—

—

immfelangrijk voor
EXPORTEURS «n

BEVRACHTINGSKANTOREN
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VOETVERZORGING sinds
1928. J. E. Tophoven, Heerlen tot 20 Mei GESLOTEN.
Wij repareren Uw HORLOGE vakkundig en niet te
duur.
Fischer, Horlogerie
Willemstraat 10, Heerlen.
MERKRIJWIELEN
15.—
aanbet. en verd.
20.— p.
mnd. Gar. Rompelman. Sittarderweg, Heerlen.
Prima waterdichte DEKZEILEN. Nieuwe tenten en
rugzakken tegen zeer lage

NOBELSTRAAT 2J

HEERLEN

Prijzen: per stuk f 0,05; 25 ex. f 1,15; 50 ex, f -V—
100 ex. f 3,50.
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J. Hundscfieidt

Nullanderstraat 104, tel. 2807
KERKRADE
Bloemen zeggen meer dan
woorden.
Laat LENTEWEELDE voor U spreken.
Geleenstr. 90, telefoon 4120.
HERENFIETS te ruil tegen
damesfiets, ook te koop.
Ehrensteinerstr. 13, K'rade.
Proeft MOUTARDE
ARDENNAISE
bij L. Klinkenberg,

—

’’

ft'

prijzen

—

Heisterberg 77, Hoensbroek,
telefoon 994.

RIJWIELEN en radio's vanaf
8.50 per mnd., schilderijen
f 5.—. Verder alle reparaties
Oellers, Huskensweg no. 96,

’

Heerlen.

UITSLAG
WINKELWEEKACTIE

..
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Donderdagmiddag parelmoe-

Verloren.

zwart

led. damestas

ren ROZENKRANS gaande
van Annakerk naar Bekkerweg. Teg. bel. ter. te bez.
Bekkerweg 85. Heerlen.

met inh., gaande van Pavil- Pinkstermaandag j.l. verion Valkenburg n. Heerlen. loren in M'trieht of van
Teg.

fl. bel. ter. te bez. M'tri—it via Aalbeek naar
Klocsterstr. 12, S_npelveld Treebeek
DAMESARMB.gevonden. Ter. te bek. Einighauserwe_ 12, Guttecove—.

DAMÏ.SPOLSHORL.

HORLOGE, goud-doublé

jn.

br. led. bandje. Teg. bel. fcér.

» bez. Mohr. Oude Kerkstr
nó.

65, Heerlen.

—.

.9»-

\ ,___^.H

—-—="*
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__»
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1 Waardebon 171717: 2 Waardebonnen: 29801, 190182; 6
Waardeb.: 36518, 83136, 41800
124108, 983, 31518; 20 Waardebonnen: 53863, 88779, 10452,
92266, 177360, 174212, 53926,
124381. 141754, 143254, 27391,
78412, 64905, 79078, 53847,
121931, 185908. 16550, 130193,
72389;
71 Waardebonnen:
171881, 25442, 66625, 31098,
36598, 101981, 96596, 147779,
179936, 96014, 134611, 114658,
154361, 110092, 15704, 41770,
22605. 125762, 195779, 74771,
13971, 184901, 20092, 144840,
145233. 178681, 197605, 68582.
146754, 180341, 195723, 153714,
177043, 193842, 196951. 169427,
82437, ] 68445, 157339. 146622.
142900, 142566. 109248. 176599.
13724, 126723. 39204. 173011,
11913. 118175. 25111. 95147.
81089, 98762, 173193. 130830.
179595. 85921. 30755. 133041,
182519. 142876. 135583. 142081,
20575 1.06327. 56831. 72901,
81692, 1014a6. 190507.

Steeds voorradig voeder- en
frites-AARDAPPELEN.
J.
Aldershof, Geerstr. 4, Heerlen, telefoon 3370.
Te k. 500 e.e. INDIAN en
200 e.e. D.K.W. Ta-mastr. 51,
Meezenbroek-Heerlen.
Te k. SPORTWAGENTJE.
z.g.a.n., prijs 60. Sittarderweg 1568, Heerlen.
Te k. aangeb. D.K.W. LUXE
WAGEN. Tel. K 4450-405.
Te k. aangeb. 3-drs. KLEERKASTEN, wastafels, z.g.a.n.
fornuis m. opzet + rolbak,
2 pers. ledikanten, huiskamers, 4 clubs, ronde tafel,
dressoirs,, uurwerken, schil-

—

’

_

derijen, prachtige electrische
massief koperen kroonlamp,
kop. kandelaars, pendulestellen, verrekijkers Prisma,
electr. koffiefilter, radio's,

herencostuums,

herenregen-

enz. A. Meijer, Willemstraat 36, Heerlen.
Te k. wegens overcompl. een
KOLENFORN.. merk Densi ng, keukentafel, 1 tafel
jassen

(kersenhout), 1 petroleumkachel, een compl. kunstmoeder teg. lage prijs. Bekkerweg 69. Heerlen.
Te k. PAARD, kar en tuig,
Te huur aa—geboden ZITafzonderlijk. J. Schoots,
ook
gebruik
met
SLAAPKAMEE
Deze waardebonnen zijn Ravetsmaarstr. 9, N'hagen.
van keuken. Briev. ond. no. verkrijgbaar tegen inlevering
van het m_—aer Winkel- Te k. BIGGEN en scheute.
K—2oo bur. dez.
week- Actie Sittard. uiterlijk lingen aan huis bezorgd.
Stuur briefk. T. G. v. Renseaangeb.
Te huur
SLAAP- tot 1 Sept. 1951 bij de Secre- laar,
Huisbergerstraat no. 70
taris de? R.K. MiddenstandsKAMER na. str. water en verenigmg
Brandstraat 16 te Heerierheide.
.slet op goed* stand te Hrln.
liefst voor heer. Brievond. Sittard. .
Te k. z.g.a.n. HERENFIETS.
3764 bur.
I
He* W__^w«ekcon_!-é Baron Mackaystr. 23, Hrln.

__

—_v

—

.

19.00

Van de winter

—

nieuws en de wekelijkse rubriek „Limburg
op zn best": Van Coriovallum tot Heerlen.
18.30 „Limburg musiceert"
en f eestconcert door het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius 0.1.v. Henri Heydendael. Programma: „Il est vn homme" van
Pierre Certon; „Ave Color" van Juan
Ponce; „Die Bereidsamkeit" van Joseph
Haydn; „La Pastorella" van Franz Schubert; „De wereld roept" van Henri Heyden.
dael; „De Maskerdans" van Bernard
Zweers; Wilhelmus en Limburgs Volkslied.

Limburgsen Dagblad

Te k. HUIS met tuin, dir.
te aanvaarden, gel. gem.
GRATIS KOLEN
Br. ond. no. 433 bij—,
wanneer U wekelijks of Bunde.
L.D., Valkenburg.
maandelijks een bedrag bij
ons bezorgt of stort op giro- Fabriek
gestoffeerde
no. 560645. Ook bezoeken wij meubelen, van
Geerstr. 34, HeerU desgewenst wekelijks of len,
levert MEUBELEN teg.
maandelijks om het bedrag
af te halen. Profiteert nu Uitzonderlijk lage prijzen
ook van de zomerprijzen van trots de enorme schaarste:
zware huiskamer compleet
de cokes en eierkolen.
329, met clubs 429. Zware

.

DONDERDAG

14 Mei.
De uitslagen van
de wedstrijden gespeeld voor de Italiaanse eerste divisie luiden: Atalanta—Como
2—l. Genua.—Lazio 3—o, Internationale—
Bologna 3—l, Juventus—Ulino I—l, Luc.
ca—Padua 3—l, Napels—Turijn I—l,
ROME,

Te k. gevr. voor geldbelegMEDE-REIZIGERS gevr. n. Te k. WANDELWAGENTJE
no. 27, ging goed onderh. HUIS van
Duitsland a.s. Donderdag 17 z.g.a.n. Ginsterlaan
5000 tot 9000 gulden. Br. ond.
Mei; route Vaals, DUsseldorf, Tuindorp, Palemig.
Zwitsers arts vraagt 2 KAno. C—l 92 bur. dez.
Dortmund. Pas en visum
MERS, pi. keukentje voor vereist. Zeiler, Weltertuin- Te k. z.g.a.n. KINDERW AG.
enige maanden te huur. Br. straat 52, Heerlen, telef.
no. 116, Ter4986 Callistusstraat
Geneesheer-Directeur,
aan
winselen.
St. Jozefziekenh. Heerlen.

RADIC-PROGRAMMA

’

’

eiken slaapkamer. Mahonie
uitgefineerd, 3 deurs kleerkast bijna 2 M. lang. met

hoedenplank, grote commode
met 3 dlg. spiegels, ledikant
met toog van bijna 2 M.,
2 nachtkasten,

2 stoelen. 1

’’
’
’
’’’
’ ’
tafel slechts

545; zwaar

Engels bankstel, 3 zitsbank

335: 4 zware
en 2 clubs
clubs 295 en 315; 2 armstoelen, 4 stoelen
145 en
165; schuiftafels
45; di59;
vans
couche
139 enz.
enz. Wat U hierbij niet leest
vraagt U in de zaak. Wij
hebben steeds iets voor U en
vervaardigen
ook volgens
het door U gewenste model.
Let op het adres; Geerstraat
no. 34, Heerlen.
FORNUIS te koop m. opzet
en waterbak.
Bekkerweg
no. 29-31, Heerlen.
Te k. RIJWIEL met hulpmotor z.g.a.n. Brieven onder
no. 3765 bur. dez.
Wegens verandering van bedrijf te koop lichte DORSKAST, m. stro-pers, 1 jaar
gebr. Adres te bevr. ond. no.
S 3568 L.D., Sittard.
Te koop FLAT-WONINGEN
Den Haag met gegarandeerd
vest.-verg., nog enkele driekam., lste etage flats, met
douche-cel, vaste wastafel,
koud en warm water, fraaie
bouw op eigen ■ grond, benodigd eigen kapitaal 7 mille
1 Sept. gereed. Inl. tek.
enz. bij J. van Bezey, Hotel

—

Sluiting.

CASINO TREEBEEK

ZATERDAG 19 MEI a.s., g uur

DANSAVOND
van
te
— van

de Afd. Rythm. Gymnastiek en
Hoensbroek, onder medewerking
de BalletMEISJE gevr. voor Donder- Ballet
Wally Haacke Maastricht.
Prijs der plaatsen:
dags of Vrijdags. Aanmelden groep
1.50,
I.—,
0.50. Voorverkoop kaarten Ned. Herv.
vóórm. Coriovailumstraat 23 Jeugdhuis.
Maanstraat, Treebeek en Sigarenmagazijn
Heerlen.
Jansen. Akerstraat.
LEERJONGEN gevr. Th".
Halmans, kapper, Emmastr.
door de leerlingen

’ ’ ’

-

TROUWPLANNEN?

no. 7, Heerlen.

Emaille,

LOOPJONGEN gevr., goed
met paarden kunn. omgaan.
Voestermans, Rijksweg Zd.
no. 45, Geleen.
R.K. HUISHOUDSTER gevr.
op kapelanie in dorp omgev.
Heerlen. Br. ond. no 12350
bur. dez.
Flinke DIENSTBODE gevr.,
niet ben. 18 jaar, meerdere
hulp aanw. Mevr. A. Willemsen, Dautzenbergstraat 30
Heerlen.
LEERLING LOODGIETER
gevr. Aretz-Wouters. Kerkstraat 123, Brunssum.

aluminium in

alle

huis-

houdelijke
artikelen, porselein, in
glas, Gerobestek. Bezoek vrijblijvend.

_-_-ïp-»i.i^!i.iii.!.iji'j-i:iii'idid-»>i.,n^ijrir»
MAURFTSLAAN 104, GELEEN. aan de Tunnel.

VOORSCHOTTEN!!'

Een solide instelling geeft iedereen de kans NIEUWE
MEUBELEN te kopen met aflossing naar draagkracht
Schrijft onder no. 50 en wij komen U persoonlijk bezoeken

Winkeljuffrouw
gevraagd

GROTE

HANDELSONDERNEMING

vraagt' voor de provincie Limburg

Jiefst op de hoogte met het
vak.
Slagerij P. Derix,
Bleyerheiderstraat no. 105,

—

2 VERTEGENWOORDIGERS

Kerkrade.

op gunstige conditie voor het bezoeken
van café-restaurants, ziekenhuizen, gro-

Gevraagd voor direct

hulpverkoper

tere

cantine-instellingen en winkelbe-

drijven.

voor de Zaterdag, liefst bekend in confectie-vak. Briev
ond. no. B—2ol bur. dez.

Brieven onder nummer 3766 bureau van dit blad.

Voor terstond gevraagd

flinke n.,dienstbode
met huiselijk

voor d. en

verkeer, loon

CONFECTIE-ATELIER „LUTTERADE"

’ —

vraagt

60 per mnd.,
tevens werkster gevr. voor
3 dgn. in de week.
Th
Weijers, Emmastr. 7A, Hrln.

DIENSTBODE gevr. voor d.
of d. en n. Brieven ond. no.
S—2oo bur. dez.
Buitenzorg, Valkenburg.
HULP in de huish. gevr. G.
van Eijndt, Stationstraat 43,
FRISSEN'S VOGELS
Heerlen.
Heerlen
Maastricht
en meuTe k. wegens verhuizing 1 STOFFEERDERS
VARKEN.
Dr. Clemens be.imakers gevr. voor direct.
Akerstraat 140.
M«—lemanstr. 2, Heerlerbaan Aanmelden
Spekholzerheide.
Te koop massief eikenh.
BUREAU ministre. Te bevr. Gevr. R.K. HULP in de huisKlompstraat 4, tuss. 6 en 8 houding voor d. en n., liefst
boven 30 jr., klein gezin.
uur, Heerlen.
Geerstraat 108. Heerlen.
Net DAGMEISJE gevr. voor
direct, goed loon. Dautzenbêrgstr, 53 Heerlen.
Te k. gevr. middenstand.HUIS, omgev. Holz, geheim- Gevr.
Bre}'houding verz. Br. onder no. inrichting, Koningstraat 34.
K 1575 bijk. L.D.. Kerkrade Heerlen.

—
—

LEERMEISJeT

boven

voor directe indiensttreding

R. K. UITSNIJDER
18

jaar.

DAGMEISJE gevr. van half JUFFROUW gevr. voor in
9 tot 6 uur. Raadskelder, de huish., lft 25 tot 35 jaar
Wilhelminaplein 17. Heerlen Br. ond. no. W—2oo bur. dez
Wij vragen voor best. route
SECRETARESSE gevr. op
een geroutin. BROODBEZORGER, boy. 25 jaar, in- advocatenkantoor te Heerlen
diensttr. liefst zo sp. moge!. Br. ond. no. H—2ol bur. dez
Zij, die niet reeds als zodanig
werkzaam waren, gelieven
niet te soll. Zich aan te melden by fa. Kessels-Roos,
Broodfabriek „De Ster", Sit- Ger. ACCORDEONIST vrti.
tarderweg 148, Heerlen.
neven-instr. piano, viool,
modern insta-. Mesdagstr. 11,
Voor
gevr.
dir.
'
MEISJE voor Heerlen.
i de morgenuren.
He-nigmari straat 9, Hellen.
B.z.a. per 1 Juli net R.K.
:
DIENSTMEISJE, zelfstandig
Net MEISJE gevr. voor d. kunn.
werken en koken in■
i of d. en ».
tern, liefst omgev. K'rade.
Molenber-ü—a"
no 132, Heerlen.
""*-'** Br. oad.
no Z—2o2 bur. dez

-
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„La Traviata" in Heerlen

rA&vertentte).

De zagende
*an

'"heumaöek,

pijnen

lp BÏïik'E

spit, ischias, hoofd-

en
«nuwpijnen worden snel en afdoende verdoor TogaL Er iq geen beter middel
dan T°gal- Togal baat waar andere
«*_?
middelen falen. Togal -uiver. de nieren en
voor hart en maag. B«
11 °nschadelijk
aPoth.
0.83,
en drog.
2.08 en
7.94.

beven

’ ’

"

’

Grote dag voor de jeugd
van -Vjmriagewanden

—

1

—

riteiten Hbi. Gerards van Stm. Emma, locoburgemeester Bosbouwers, gemeente-secr.
"eters, insp. van politie Aartsen, d—tricts
Mijnstreek Noord der Verkenners,
6 neer
Consten en de secr. van de Stichjf."Wg
Buurthuizen de heer Sangen, en temidden van andere genodigden en pa-

f Advertentie)

Voortaan DANSEN

rochianen
Steenberg

het fraaie kaj ottershuis op de
op plechtige wijze door pastoor
utten ingezegend. In dit gebouw volgde
j*vens een kort gezellig samenzijn, waarin
kapelaan Lucker, een treffende rede hield.
JU) wees op de noodzaak om vooral de
uit de Mynstreek te vormen. Tot slot
J^ugd
wacht hij bijzonder dank aan de directie
«er Staatsmijnen en prees hij de uitstekenje medewerking van de burgemeester en
Last not least roemde aal.
25 gemeenteraad.
Lucker het voortreffelijk jeugd*erk van de Stichting „Onze Buurthuizen"
in er leldinS van Me3- Hoogsteder, die al
'933 een aanvang heeft gemaakt met dit
■?
jeugdwerk. Toen de parochie Mariaf*are
Bewanden in 1947 werd gevormd had zij
j^eds de spits van düt jeugdwerk afgebeten.
_? 2Ün dankwoord betrok hy eveneens de
van de diocesane en districts1 ??.ewerking
De heer Sangen, de secr. van de
stichting „Onze Buurthuizen", die in het
jort het doel van de Stichting releveerde,
ee'.de tot slot onder een harteiyk applaus
.an alle aanwezigen mede, dat de Stichting
?* leidster mej. Hoogsteder met ingang van
Mei heeft benoemd tot Algemene Leid-7*l- Hierdoor vormt zij de schakel tussen
°e Stichting en de overige leidsters. Het
°P het programma staande openluchtspel
an „Het spel der jeugd" kon wegens de
egen niet op de binnenplaats van 't kasworden opgevoerd. Dit spel werd nu
avonds om 9 uur gespeeld in de zaal van
°e heer
Canisius aan de Markt. Wel is des
T'orgens om half 9 door de dioc. aalm. van
ac Kath. verkenners, aalm. Hendrikx, in t
?Penlucht van het atrium de plechtige H.
*us opgedragen' waarbij circa 200 jeugd'eden ter H. Tafel naderden. Zy zongen
de wisselende gezangen. Wegens
*e regen werden de grote wedstrijden voor
e jongens op de binnenplaats van het kasteel gehouden, terwijl de meisjes hun spe«ïn in het buurthuis hielden. De leiding
van deze jeugddag en van het spel berustte bij de huurtható leidster mej. Egeu-

J^oezenier
ler1

*

tel

J"

bcrg-er.

CASTELLUM
Heden.

In

SCHAESBERG, 15 Mei (eig. corr.)

—

—-

—

hiervoor beschikbaar
gemeentelnke begroting
dus zonder meer in evenwicht!
bevolking

gesteld. De

—

—

Ter

Tijdens

Hedenavond
een
R..K.
nam.

het ïtaadhuig gecollecteerd ten bate van
de kankerbestrijding (Wilhelminafonds).
Het is ongetwijfeld niet nodig aan te spoBONT.
Voor uw reparaties
ren te geven met milde hand. De kanker
en zomerbewaring
is nog steeds een van de grootste volksvijanden in het land. Bovendien krijgt een
ieder voor een bijdrage a 10 cent een aarOranje Nassaustraat 32,
dig pakje lucifers in ruil terug.
Heerlen, telefoon 4866.
Het is vanMee-Jubilerende «aak.
daag precies 25 jaren geleden, dat het
tegenwoordige Maison Lichtenberg ln
Heerlen gevestigd werd. Op 16 Mei 1926
begonnen de gezusters Krist een dameskapsalon in Heerlen. In 1936 werd hg
HEERLEN, 15 Mei. (Eigen red.)
In overgenomen door de heer Kleinen en in
Winants aan de Geleenstraat te Augustus 1943 werd de heer Lichtenberg
Heerlen houdt de Lilmburgse schilder Pie eigenaar van het „huis" dat in de loop
Schmitz uit Lindenheuvel een tentoonstel- van de jaren is uitgegroeid tot een der
ling van schilderijen en aquarellen. De meest vooraanstaande in Heerlen.klanten,
dichter Hans Berghuis opende deze tenMet de zaak mee jubileren 12
toonstelling met een korte karakteristiek drie vanaf de oprichting hier hun kapsel
yan deze schilder, die het wezen van het lieten verzorgen. Lichtenberg heeft deze
L—nburgse landschap zo diep en waarachtig jubilaressen verrast met een kleine flacon
Pie Schmitz, kind van dit land en exquise parfum van Nina Ricci uit Parys.
r gebonden aan de Limburgse mens, Tal
van binnen- en buitenlandse firma's
hneeft
ons allen iets te zeggen, aldus Berg- stuurden reeds gelukwensen, meerderen
nuis. Hij heeft de nood en het leed leren in
de
van fraaie manden met bloejennen, maar hij vond ook de weg naar de men. vorm
oevrijding daarvan. In zijn schilderwerk
"verheerst de tragiek der donkere kleuren,
(Advertentie)
er
°°k steeds een doorbreken van
h_:
i
"et licht. Dat heldere licht vindt men voorjj1 tn de aquarellen, welke met uitmuntende
'aardigheid zijn geschilderd.
bezichtiging van de expositie bevesHEERLEN
tic*n
'gt de juistheid van deze woorden. In bet
Heden,
Woensdag.
jverk van Pie Schmitz krijgen droom en
even gestalte. Prachtig is het brekende
Zaterdag en Zondag
|}cht in schilderijen als „Avond" en„Herfst",
vooral in het laatste, waar de herhaling van
Orkest: MIMI WALS
boompartij in het eenzame landschap
fj"uitengewoon
suggestief werkt. Onder de
aquarellen zijn juweeltjes van kleur en
Schoolwedstrijden.
Hedenmiddag 2 u.
zonnigheid.
finale Hogere Scholen St. Henricus—TechKermisganger bekwam
nische School 3 op het terrein van RKHBS.
3 uur Hengelwedstrijden aan de vijver te

MERKELBEEK

—

Mej. E. Renekens en de
Geslaagd.
heren Hein Smeets, Jan Vromen en Antoon Debets behaalden het diploma voor
de E.H.8.0.

.

.

(Advertentie)

Heden absoluut laatste dag!

CARY COOPER

in de enorme oorlogsfilm

Examens bij de lagere land

an nieuwsgierige afwachting, of de voor

bouwschool Voerendaal

merkelijk zullen af komen of niet. Punten
an bespreking maakten natuurlijk ook uit
e U.T.O. die met experimenteerklassen in
■eptember zal Jjeginnen, en verder de 40-rige werkweek. Na het gemeenschappejk diner in Momus-restaurant gebruikt
eerden door de congressisten excursies
emaakit naar verschillende objecten.

VOERENDAAL, 14 Mei.

HORIZON m VLAMMEN

—

■"",""1

Voor de derde d

'

Heerlerbaan; M. Sieben, Eys; W. Thuis,
Eygelshoven; J. Vijgen, Kerkrade; B. Voncken, Übachsberg en L. " Waterval, Heerlen,
De heer Dings sprak namens de Vereni-

l-all--.....,----------^.»»»

Door trottoir gezakt

—

te Heerlen

—

gestremd.

_

van Landbouwonderwys. ir. van

Hijfte

namens het Rüksloezicht, burgemeester
Opfergelt namens Tic Commissie van Toezicht, leerling Waterval namens de leerlingen en dhr. Schuurman namens de ouders.
'

Akense postbeambtent rachten
bezoek aan Kerkrade

—

Geen verplaatsing: kennisdatni—
De
laatste dagen doen in Kerkrade geruchten
ronde,
de
als zou de kennisdatum zyn verplaatst. Reeds verleden jaar hebben wy
gewezen op de nadelige gevolgen van het
feit, dat gelijktijdig met de Kerkraadse
kermis ook in Heerlen kermis wordt gehouden. By informaties is ons gebleken,
dat er geen sprake is van een verplaatsing
der kennisdatum. Over een dergeiyke verplaatsing heeft de gemeenteraad te beslissen. Een dergelijk raadsbesluit moet van
hogerhand
worden goedgekeurd, nadat
naar de mening der omliggende gemeenten
is gepolst. Hoe wenseiyk het ook is, een
dergelyk raadsbesluit is nog niet in voor-

£ent.

ging

Toen de vracht-

auto van de firma K. Zaterdag op de Wijngracht achteruit reed, kwam hij op het
trottoir terecht; Doordat de auto zwaar beladen was met stenen zakte hy over een
lengte van 3.50 meter ongeveer 80 cm. door
het pas aangelegde trottoir heen. Het verkeer ter plaatse werd hierdoor enige tyd

—

Pie Schmitz exposeert bij

'"»

pelveld; J. Rohen, Heerlen; J. Schuurman,

KERKRADE

MAISON MENGEDé

September aangekondigde reorganisaties

eind- j
en laatste maal had te Voerendaal delatjere
les van de vierde klas van de R.K.
£
landbouwschool plaats, in aanwezigheid i
maar van
H\j_te,
Dings,
p.istocr
ir. van
de heren
v

SCHOUWBURG-BIOSCOOP
"

—

Maastricht

l

KERKRADE. 15 Mei (Eigen

red.)

—

g

Dronken man wilde zijn
vrouw te lijf

—

In
KERKRADE, 15 Mei. (Eigen red.)
e en gezin te Kerkrade keerde de man in
c' ronken toestand des avonds huiswaarts.
I n een woordenwisseling welke tussen hem
e n zijn vrouw ontstond, werd de dronken
t chtgenoot zo woedend dat hy een hakbijl
j reep en vrouw en kinderen te lijf wilde
j aan. De politie die spoedig ter plaatse was
\ i'ist erger te voorkomen en arresteerde de
t chtgenoot. Toen deze was ontnuchterd en
1 lem een eerste verhoor was afgenomen,

/erd

hij

weer

op vrije

voeten gesteld.

Ernstige val tijdens tafeltenniswedstrijd

—

ROERMOND, 15 Mei (Limb. pers.l.
Tijdens de finale voor de tafeltennis-kam_

op ploenschappen Roermond 1961 viel mej.
;Nadat de Kerkraadse postbeambten
Paasdag een bezoek aan Aken A. Neelen. Zij had erge pyn maar proTweede
hadden gebracht, waren de Duitse colle- beerde toch door te spelen. Kort daarop

op Tweede Pinksterdag te gast by verloor zij het bewustzgn. In het ziekenwer- huis bleek, dat zy een heup en een schoude
Kerkradenaren.
' den de 60 leden van Maandagmorgen
de Post-Sport-Aachen der ontwricht Had.
by het grenkantoor aan de Holzstraat
begroet door de voorzitter van de KerkVanbesteding te Maastricht
ga's

j

—

raadse P.T.T.-0.5.0.,. de heer Bischops.

MAASTRICHT, 15 Mei (Eig. red.).
De heer Kuschel, directeur van het postkantoor te Aken. was met zijn mannen Dinsdag werd te Maastricht de aanbeste: me» gekomen. Pc officiële begroeting van ding gehouden van werken ter verbetei de
Duitse gasten had plaats in bet lokaal ring van diverse wegen in Maastricht,
bereiding.
van de 0.5.0. in het Kerkraadse post- uit te voeren in asphalt-beton. De hoogste
Gouden huwelijksfeest
Het echtpaar kantoor waar de directeur, de heer Go- inschrflfster was de fa. van Drunen te
Sijst.ermans-Deserno van de Nullanderstr. vaerts, een toespraak heeft gehouden. Den Bosch met f 129.740. De laagste inGRAND-CAFé
zal Pinksteren 1951 niet vlug vergeten. Hierna bezichtigde men het Kerkraadse schrijver was het aannemers, en wegen.Limburg" te Heerlen met
Want op hartelijke wijze werd het niet al- postkantoor. De maaltijden gebruikten de bouwb-dryf
*
leen door de eigen familie, maar door de Duitse gasten in de hulskamers van de f 113.924.
gehele buurt gehuldigd by gelegenheid van Kerkraadse collega's, 's Middags had er
De eerste kersen!
het gouden huwelijksfeest. Op Pinkster- <op het voetbalveld van S.V. Bleyerheide
Zondag werd het echtpaar in 'n landauwer <een voetbalwedstrijd plaats, waarin de
De
in een feestelijke stoet tegen half elf naar Kerkradenaren en Akenaren gelijkwaarST. TRUIDEN, 15 Mei (eig. red.)
in de Holz gebracht, al- dige partners bleken te zijn. Ging de rust eerste Italiaanse kersen zijn in de grote
parochiekerk
de
e.
waar een plechtige hoogmis uit dankbaar- tn
1 met I—l, de einduitslag luidde 2—2. steden van ons land aangekomen. Zij wor;
heid werd opgedragen. Na- de hoogmis had Een
waardig besluit van dit verbroededen momenteel verkocht voor f. 4.50 per
er in lokaal Wehrens een zeer druk be- :ringsfeest was de gezellige avond met kilogram.
zochte receptie plaats. Werd Zondag het : muziek en dans. welke in het lokaal van
feest, meer in familiekring gevierd, Maan- i de 0.5.0.-vereniging werd gehouden. Zo
Van het ziekenhuis naar
dag was het de beurt aan de buurtbewo- i droegen de postbeambten van Kerkrade
i
echtpaar
waren en Aken het hunne by tot een beter behet ziekenhuis
ners, die door het gouden
schedelbasisfractuur Meezenbroek.
op uitgenodigd Vele handen moesten de kras- grip tussen beide grenssteden. Hoe harJubileumconcerten.
Heden
worden
corr.).
(Eig.
SIMPELVELD 15 Mei
SWALMEN, 15 Mei (Limb. pers.). -»
t Raadhuisplein de volgende concerten ge- se oudjes drukken, vele herinneringen uit telijk de ontvangst der Kerkraadse gastr °en de kermlsganger
S. uit Heerlerbaan
uur. Aangeboden door Muziek- deze halve eeuw van huwelykstrouw wer- heren is geweest, bleek volkomen uit de Met. paard en wagen keerde de heer E.
tegen 6 uur Maandagavond in de Baaks geven: 4.30 Staatsmijn
korps van
Emma. Programma: den nog eens opgehaald. Niet alleen met woorden die de Duitse directeur Kuschel uit Swalmen van het ziekenhuis te Roerte Simpelveld fietste,
verloor hy een pe- Sous les donbles Aigles, Marsch. Die Lusti- bloemen en geschenken, maar ook met se- aan het einde van
de avond tot directeur mond terug. Hij had daar het stoffelijk
-oaalaal van zyn rijwiel. Hij sloeg daardoor ge Weiber von Windsor, Ouverture. Nico- renades werd het gouden echtpaar gehul- Govaerts van Kerkrade
sprak: „Ich habe overschot van een inwoner van Swalmen
oVer de kop en vloog tegen een boom. lai. Slavische Rapsodie No. 1, Friedemann. digd. De Jongelingenvereniging van de ikeine
gehaald. Het paard werd plotseling schichWorte!"
Wet een zware schedelbasisfractuur Marionetten Wachtparade. O. Kühn. Ca- Holz had voor een keurige versiering van
tig en sloeg op hol. E. viel van de bok en
ge*erd hij naar het ziekenhuis te Heerlen price Espagnol. R Korsakov. Ring Orry de woning in de Nullanderstraat zorg
werd met, een hersenschudding naar het
appels naar
Dvergebracht. zyn toestand was Dinsdag- Haydn Wood. With Sword and Lanee, dragen.
ziekenhuis overgebracht.
avond redelijk wel
Duitsland
._,'...,
Marsch.
ENGELSHOVEN
VOGELBESCHERMING IN LIMBURG.
6.30 uur. Aangeboden door de Koninklijke
SITTARD, 15 Mei (eig. red.)
Naar we
Harmonie St. Caecilia. Programma. Ope- De Laura-training der jeugd is niet WoenS- ,vernemen
MAASTRICHT, 14 Mei.
grens
Duitse
Als opvolzal binnenkort de
ningsmars. Grande marche si ave, P. Tschaidagavond maar Donderdagavond, in ver- ,
voor
appels ger van wijlen de heer E. Schoenmakers
de
Symph.
gedicht
uitvoer
Nederlandse
,
J.
Sivan
genadeFinlandia
met
processie
kowski.
band
de
naar het
worden opengesteld. Een klein gedeelte van werd tot secretaris van het comité Vogelbelius. Le retour au pays F. Mendelsohnl?eeld „Sterre der Zee" te Schaesberg".
het contingent dollars, dat Nederland voor bescherming uit het Natuur-Hisorisch Ge.
Bartholdy. Scènes pittoresques (4 dln.) J.
de export is toegewezen, zou hiervoor zijn nootschap in Limburg benoemd de heer F
WAUBACH
Massenet. Slotmars Aangeboden door het
gereserveerd.
Rondagh Statensingel Maastricht.
17 Mei. 7.30 n.m.
Kranslegging.
jaar op de
Zoals
elk
der Oranje-Nassaumijnen. eerste Zondag na 10 Mei heeft het fluitHarmonie-Orkest
Programma. Mars. „Le Roi Ia dit", ouveren tambourcorps „Prins Bernhard" op 2de i
ture. L. Delibes. Slavische dansen No. 10 Pinksterdag een bloemenkrans gelegd op i
en 8. A. Dvorak. L'Arlésienne, Suite, G. het graf van de gesneuvelde soldaat Joh.
Bizet. a. Intermezzo, b. Farandole. Sici- Lutgens. De voorzitter hield een treffende !
liaanse Vespers, Ouverture, G. Verdi. Or- toespraak terwül het corps voor de muzi- I
pheus in de onderwereld J. Offenbach.
kale omlijsting zorgde. Het is jammer dat j
voor deze plechtigheid zo weinig belang- !
Mars.
Meezenstelling bestond.
Jubileum Speeltuinvereniging
broek.
Een in haar categorie niet veel
voorkomend jubileum herdenkt ongetwijMeeBeëdiging te Maastricht
feld de bloeiende speeltuinvereniging
zenbroek, welke, zoals wij reeds eerder
jarig
bemeldden, op 9 Juni a.s. haar 25
MAASTRICHT, 15 Mei (Eig. red.).
vanzelfspreHeden werd voor de Arrondissementsstaansfeest zal vieren. Het is deze
vereni- rechtbank beëdigd Mr P. O. A. M. van
kend dat de bestuurderen van
ging welke om en om de 300 leden telt, Mierlo. die op 26 April benoemd is tot
dit jubileum niet ongemerkt voorby laten Ambtenaar O.M. by het Kantongerecht
gaan. Het wordl niet zo maar een klein en wnd. Subst. Offlrier van Justitie by
feestje. Een hele feestweek staat op stapel. de rechtbank,
oor Economische Zaken.
Deze feestweek wordt gehouden van 15
drie dagen van
Juni tot 23 Juni. De eerste
jubileumweek worden gespendeerd Dertig ton appels per week
dezeenige
klinkende weidefeesten met fanaan
naar Frankrijk
cy fair, caroussel, luchtschómmel en diverse
gedeelte
GRONSVELD,
15 Méi (eig. red.)
Naar
staat
andere attracties. Het tweede
in het teken van de Muse. Verschillende schatting exporteert Z.-Limbufg regelmagerenommeerde muziek- en zanggazel- tig per week 30 ton appels, vooral van de
bondag j.l. werd op het Standaard-terrein schappen geven uitvoeringen op het feest- Coöp. Veiling in Gronsveld, naar Frank{« Maastricht de wedstrijd Ned. Lïmburg- terrein aan de Mesdagstraat. Vanzelfspre- rijk. De appels worden in de koelcellen
Belglsch Limburg gespeeld om de Coupe kend nemen de kinderfeesten een grote klaar gemaakt en de kisten wórden met j
volle dagen worden er aan cellophaanpapier bedekt óm de koude er I
J^eijssens. Dé wedstrijd eindigde 1» «en plaats in. Twee
9 Juni a.s. reeipieert de jubi- ; üi te houden. Het fruit wordt per auto mat
3—-1 overwinning voor onze tweede klas- gewijd. Op
e!*g. Hierboven; een corner op het Nederlerende vereniging in baar lokaal aan de | ! Frankrijk vervoerd ett brengt 52 cent per !
flandse
de Maas werden „ondag de. in 1946 èn volgende jareó gesneuvelde
doel, die echter niet tot eén doeJ- jMesdagstraat. Tevens zullen dan een vijftai kilo op (Klumpkes). Dit Nederlands fruit
r^. B«rg aan
manschappen vaa het I-H-3" R.I herdacht, Tijdens de kranslegging.
wordt om. haar kwaliteit zeer geprezen
officieren
en
jubilarissen gehuldigd worden
f'-nt leidde.
'
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Een suikeren

—

—

—

-

'

—
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EINDHOVEN,

Phitipsgeboaw

15 Mei. (Eigen red.)

—

Dezer dagen werd aan de directie van
Philips te Eindhoven by gelegenheid van
het jubileum een geheel van suiker ver-

vaardigde nauwkeurige reproductie van het
hoofdgebouw aangeboden. Dit meesterstuk
van banketbakkerskunst is vervaardigd
door de banketbakker H. Heynen te Maastricht, een op dit gebied in ons gehele land

bekend banketbakker, die ook reeds meerdere malen bij speciale gelegenheden zijn
werk op de tafels van de koninklijke fa-

milie zag preken.
Aan dit werkstuk heeft Hari Heynen met
engelengeduld en architectonische securiteit drie maanden gewerkt Het is op
schaal 1 tot 100 gemaakt, telt maar eventjes
2600 venstertjes, op mica gespoten. Zelfs
de dakgoten zijn nauwkeurig en functioneren als het er eventueel op zou regenen.
Maar dit gebeurt niet, want het tafelstuk
zal in de feesthal ten pronk staan onder
een glazen kast. Achttien miniatuur-schqnwerpertjes zetten het kristallen suikerpaleis
in floodlight en terwyl door alle venstertjes
de binnenverlichting schijnt, suggereren de
suikeren reclameletters op het dak door
middel van een rode weerschyn, dat het
echte neonletters zyn. Hari Heynen heeft
weer eens eer van zijn werk eehad!

Maastrichtse rechtbank
MAASTRICHT, 15 Mei (Eig. red.).

—

De Franse ingenieur Charles V. M. nit
Fontainebleau, die op 1 Mei zich had moeten verantwoorden wegens de aanrijding:
van 26 October j.l. onder Cadier en Keer',
welke het leven kostte aan zijn medereiziger de Amerikaan WilJiam Jchn Steffels,
is heden door de reehtbanl. alhier vrijgesproken. Advocaat was Mr Dr Charles
van Oppen te Maastricht.
De Luikse handelaar J. F. L. Tr., tegen wie f 2000, boete geëist was wegens het dronken besturen van een auto
en het veroorzaken van een ongeluk op
de Bouillon straat te Maastricht, waar hij
met zijn fonkelnieuwe BuicK door de êtalageruit van de heer Pans vloog, werd
heden veroordeeld tot f 1500, boete. De
in beslag genomen wagen was reeds teruggeven. De dame die hem vergezelde
Math. C. L. B. uit Luik, en by die gelegenheid wederspannig jegens de politie
geweest was, werd veroordeeld tot f 150,—
boete (eis f 200,—). Advocaat was Mr
Max Triepels te Maastricht.
De zaak tegen L. J. K„ spoorwegwerker te Geulle. wegens het te laat sluiten
van de spoorwegovergang, werd aangehouden, evenals de zaak tegen C. S. D. T.;
wegens verduistering van een rijwiel en
de zaak tegen H. J. wegens diefstal van

—

—

zink te Ambv en Maastricht.

SCHEEPSBERICHTEN

De Joh. van Oldenbarnevelt, Sydney-—
Surabaja. passeerde Zkterdag Thursdayeiland.
De Oranje, Djakarta—Amsterdam, vw«"
trok Zondag van Belawan.
De Slbajak, Rotterdam—Melbourne«

passeerde Zondag

Gibraltar.

De Jndrapoera, Rotterdam—Djakarta,
was Maandag om 8 uur te Genua.

WEEK-AGENDA

—

Woensdtg, 16 Met.
NIEUWENHAGEN.
8 uur. kerk parochie
Maria, Hulp der'
Christenen", vertrek naar de „Sterre
der Zee" Schaesberg.

SPEKHOLZERHEIDE.
Mei. 8 uur,

Nederlandse

—

■ iW

Geschenk van banketbakker uit Maastricht

—

—

(Advertentie).

a^^^^___l
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verschenen prac- i
tisch alle plaatselijke verenigingen, alsmede ' St. Bernardus te
een groot aantal zusterverenigingen uit de
MAASTRICHT, 15 Mei (Eigen red.)
omtrek ter receptie; en was bestuurstafel en )insdag
hield de R.K. Ver. van Directeu*
spoedig
in een bloemenzee veranpodium
en directrices, leraren en leraressen
derd. Daarnaast kwamen ook vele schrifte- en
ij het Nyvcrheidsonderwijs St. Bernarlijke gelukwensen binnen. De leden van de
te Maastricht hare algemene jaarverfanfare boden als dank aan hun kundige us
adering. Men begon <3e dag met een H.
een
i
passend
geschenk
directeur
aan. De lis om half tien in de Basiliek, en om havoorzitter van de fanfare, de beer Wintha- * lf liep
bovenzaal van Momus geheel
sprak
gen,
een dankwoord voor de grootse 01. De de
bijeenkomst werd gepresideerd
huldiging, welke de oudste vereniging van
oor de voorzitter, dhr. Hutjes uit HeerSchaesberg was ten deel gevallen. Maan- i
Aanwezig was ook de ZeerEerw. Heer
dagavond werd uit Geldermalsen nog be- j ;n.
bisschoppelijk inspecteur van t
hriessen.
ontvangen,
dat
richt
het behaalde punten- ryverheidsonderwijs. en mej. Lommen,
354,
niet
alleen het hoogste aanaantal van
e pas benoemde Rijksinspeetrice* die getal was van Zaterdag, doch tevens van het « ?liciteerd en met bloemen gehuldigd werd.
gehele concours
)e vergadering droeg overigens een intern
arakter, maar stond wel in de atmosfeer

Geen gefantaseerde bluf...
echte opnamen van Japanse zelf- Loo, kapelaan KeüJen, de Commissie van
en vaders en moeders vnn de le.rRaadhuisplein)
gelegengrote hal (zyde
moordpiloten bij hun moordende Toezicht
lingen. Het einddiploma kon worden uitheid gegeven tot dansen. Het orkest van
aanvallen en wel
gereikt aan de heren: A. Cox, Eys; P.
Math. Niël _orgt voor bijbehorende muCrombach, Spekholzerheide; M. Engelen,
ziek.
IN TECH NI COLOR
Schaesberg; H. Eussen, Ransdaal; P. FransVandaag wondt in
Wilhelminafonda.
Voerendaal; W. Hamers, Übachsberg;
sen,
2
uur
doorl. Laatste voorst. 8.30. H. Lanckohr,
de stad en tijdens de gebeurtenissen in
Heerlen; H. Pïoumen, SimMuziek en dans in Raadhuis.

l_^- :::^a*.^.__jfl__n___^

Algemene vergadering van

overhandigd. Vervolgens

speelt Bekkerveld op haar terrein
vriendschappelijke ontmoeting tegen
H.B.S. Aanvang van de wedstryd 6.15

de verschil Jende by eenkomsten en recepties vandaag in het Raadhuis wordt in ac

''-■

9

%

werkrans werd aangeboden. Door de bevlagde straten, waar vele belangstellenden
stonden opgesteld, trok men naar de zaal
van het Streperkruis. Namens het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van B. en W., sprak burgemeester mr.
dr. van Banning woorden van hulde en
bood een bloemstuk aan. Namens de Oranje-Vereniging van Schaesberg voerde de
heer Neelis het woord. Als blijk van hulde
werden een enveloppe en een bloemstuk

Hotelpersoneel wordt injreSnt.
De*e
week zullen alle leden van het personeel
hotel Neerlandia worden ingeënt tegen
pokken

Bekkerveld—RKHßS

—

MmW
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ere van het uitzonderlijk succes, dat de fanfare Aloysiana van Schaesberg in Geldermalsen had weten te behalen, bereidde men
haar Maandagavond een glorieuze intocht
Te 5.30 uur stond een grote stoet van
plaatselyke verenigingen opgesteld aan de
grens van de gemeente by het Eikske. Aldaar sprak de heer Frans Wetzels, als voorzitter van het ontvangstcomité, die naast de
leden vooral hulde bracht aan hun „generaal", directeur Wouters, aan wie een lau-

—

vermist.

Kunstenaars-geschenk.
De Lintburgse Boek. en Kunsthandel exposeert in een
van zijn étalages foto-copieën van het geschenk, dat de Nederlandse kunstenaars
heden burgemeester Van Grunsven aanbieden en waarover wg ia ons nummer
van Zaterdag een uitvoerig exposé gaven.
Tijdens de
Aanbieding geschenken.
feesteiyke. bijeenkomst van de Gemeenteraad hedenmorgen in het Raadhuis zal
het oudste üd van de volksvertegenwoordiging, drs Kraatjeveld, namens de Raad
een geschenk aanbieden. De geschenken
van de burgerij worden de burgemeester
aangeboden tijdens de massale receptie
van hedenmiddag.
Milde bijdragen.
Dat de feestviering
heden enigszins royaal kon worden opgezet, is voor een belangrijk deel te danken
aan de milde bydragen, welke de Heer-

—

is het terrein wegens het uitvoeren van
werkzaamheden voor eenieder gesloten.
Het betreden van het terrein is dan strafJ—ar.
PolHie-dagboek.
Een vrachtauto, bestuurd door H.S. uit Kerkrade, reed van de
Valkenburgerweg linksaf de Pijnsweg in
zonder richting aan te geven en werd toen
door een achteropkomende personenauto,
bestuurd door R.H. uit Maastricht aangereden. De personenauto werd licht beIn de late avond moest de poschadigd
litie in een tweetal café's de orde herstellen. Op een van die plaatsen was zelfs een
vechtparty gaande, waarbij een persoon

—

12—1.30 uur

—

Schaesberg huldigde zijn
fanfare „Alovsiana"

dusdanig werd gewond,
dat lüj zich onder doktersbehandeling
Maandagmorgen werd
moest stellen.
door een caféhouder uit Heerlen geconstateerd, dat in zijn café was ingebroken. De
dader(s) hadden zich door openschuiven
van een raam toegang tot de cafélokaliteit
verschaft en vermoedelijk bier getapt en
gedronken. Ook werden 7 pakjes sigaretten

matinée.
Orkest: Bill Stanford and hls music

blijft

—

met een bierglas

Van heden, WOENSDAG af,
DAGELIJKS thé dansant
van 4—6.30 uur in de boven-

lense
heeft

—

—

—

in

zaal.

Streek

en

HOENSBROEK, 15 Mei (eig. corr.) ~
"et was heden de dag voor de jengd van
HEERLEN
ac jongste parochie van Hoensbroek nl. de
RECEPTIE
IN HET RAADHUIS
Parochie Mariagewanden. Temidden van
ln
van Dinsdag is in het
ons
nummer
"eHijk en fris uitziende
merendeels hou.
"en woningen
en geflankeerd door het bericht over de. recepties welke vandaag
*(oude en machtige kasteel zijn vandaag in het Raadhuis gehouden worden, een
ore gebouwen voor de jengd op plechtige storende zetfout gemaakt. De feestelijke
indrukwekkende wijze Ingezegend, bfleenkomst van 11.30 uur is namelijk al?J>«lermee
is een mijlpaal bereikt ba het leen toegankelijk voor de gemeente-ambJeugdleven der paorochic Mariagewanden. tenaren en hun dames en dus niet voor de
Allereerst
is t verkennershoofdkwartier in overige burgerij. Deze wordt eerst tussen
een der gebouwen
der burcht „Ave Rex" half 5 en half 7 in het Raa_huis verwacht.
'ngezegend, waarna inzegening volgde van
Hedenavond dansen.
Hedenavond na
net feërieke gidsenhoofdkwartier
in de afloop van het vuurwerk wordt op het
Kelder van de kerk. Als derde en laatste Raadhuisplein en in de Oranje Nassaugebouw werd in aanwezigheid van de autostraat gelegenheid geboden tot dansen.

—

red.).

*{**
VOOR FIJNPROEVERS
BETKE BIEDT 'T BESTE

Uit Stad

Plechtige inzegening van
3 gebouwen

HEERLEN, 15 Mei (Eig.

het kader van de feesten ter gelegenheid
van het jubileum van burgemeester Van
Grunsven vond gisteravond in de stadsschouwburg te Heerlen een uitvoering
plaats van Verdi's opera. „La Traviata''
door de Nederlandse Opera onder leiding
van Paul Pella, De jubilerende burgemees.
ter met zijn echtgenote en het college
der wethouders waren by deze uitvoering
tegenwoordig. Het bestuur van de stadsschouwburg bood voor de uitvoering aan
mevrouw Van Grunsven een ruiker orehideën aan. Na de uitvoering heeft het
gemeenteraadslid drs Kraaijeveld de instanties lof toegezwaaid, die de komst
voor de eerste maal van de Nederlandse
Opera naar Limburg mogeiyic hadden geSpeelterreinen Molenberg.
Het bemaakt. Daarna huldigde hij de vrouwelijke
stuur van de speelterreinen Molenberg executanten Louise de Vries en Nel
Duval
verzoekt ons mede te delen, dat het ter- met prachtige bloemen. De uitvoering,
in
Jap
aan
de
van
Maerlantstraat
de
rein
die een prachtig succes is geworden en die
maand Juni zal geopend worden. Ook de door een uitverkochte zaal ademloos
mogen
kleinere kinderen
dan van de zandwerd genoten, zullen wij nog nader bebakken gebruik maken. Voor de ouders spreken.
zal een rooster worden aangelegd, waarop de speeluren zijn aangegeven. Deze
rooster wordt aan de ingang van het terrein opgehangen. Vanaf Donderdag 17 Mei

patronaat,

—vergaderingalle

Woensdag, 16

bestuursleden stands- en vakorganisaties, ter bespreking eeuwfeest der pa-

rochie.
EIJGELSHOVEN.
Heden. Woensdag,om acht uur. (niet om half acht), vertrekt vanaf de parochiekerk een processie naar de parochiekerk te Schaesberg, waar de „Sterre der Zee" verbiyft
BLEIJERHEIDE.
Woensdag, 18 Mei.'
patronaat, jaarlijkse feestavond vrouwen, en moedersvereniging
KERKRADE.
Woensdag, '16 Mei 8
uur, Hubertushuis. voor jongens
en
meisjes

—

—

—

boven 17 jaar, spreekbeurt door
de radiospreker pater Piet Wesseling
over: „Het grote kath: avontuur juist
ntj

voor

jonge mensen"

+

Heaen overleed tot onze diepe
droefheid voorzien van de H H
Sacramenten der Stervenden in het
Klooster der H. Familie te Waubach
in de ouderdom van 89 jaar,
onze
dierbare zuster en tante, mejuffrouw
MARIA CATHARINA HUBERTINA
SOVéLè
Wij bevelen hare ziel in Uwe godvr.

?ebeden aan.

De bedroefde familie :
Wed. Zi—en-Sovélè
Ka_ tilie Zltzen
Übachsberg. Obbicht,
(B.), Rimburg.-"urg, 15 Mei 1951
De plechtige uitvaartdienst en

H'ouron le Comte

begra-

fenis zal plaats hebben op Vrydag 18
Mei om 10 uur in de parochiekerk e
4e H. Drievuldigheid te Rimburg.
bijeenkomst ten i-ouwhuize: Dorostr
iio. 6, Rimburg, om kwart voor 10 u
Eni;?* tn alffesr—na kennisgeving

—

»-

■'

-

>=B=B——-B-!—--ga

I

■11

±I.

■

jf

Liinburgsch Dagblad van Woensdag 16 Mei 1951

R.K. Uloschool St. Pancratius

Zetpillen tegen
Aambeien

Laan van Hövell tot Westerflier 23, Heerlen

-

werken pijnstillend
genezen. tn
. korte
de ontstoken

Opleiding voor Mulo-diploma A .
Mulo-diploma B
Handels-diploma's
Middenstands-diploma
Aanmelding nieuwe leerlingen vóór 1 Juni a.s. aan de
school of bij het Hoofd der school, dhr. W. A. Brassé,
Esschenderweg 19, Heerlen..
"^—^^

Geven met vreugde kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje Eddy,
die bij het H. Doopsel de
namen ontving
EDMOND GUILLAUME
ELISABETH MATHIEU
M. H. Niesten
M. H. Niesten-Eydems

JNO SMOKE

wil

en

tijd

rnaaict het Inbrengen zeer gemakkelijk
1.65 p_r deosje van 12 stuks.

'

Gerard Bruningstr. 10, Heerlen-Molenberg

liefde Gods voor

ter

kortere of langere tijd op
zich nemen de verzorging en
opvoeding van

-_Imvlle_en.

2 jongens,
broertjes

van 12 en 10 jaar. Inlichtingen worden gaarne Verstrekt
door Paters Salesianen van
Don Bosco, Lauradorp-Wau-

Dr. N. NANNING's PHARM.
CHEM. FABR. N.V. DEN HAAG

bach.
rmaakt U binnen enkele daggen tot NIET-ROKER! (of Dames! Met onze nieuwste
naar wens tot matig roker). 1 apparaten bieden wij U een
Weer verkrijgbaar
COnschadelijk, f 1.55 p. kuur- prima OLIE-PERMANENT
fflacon.
aan voor f. 4.50 met waterTURFSTROOISEL
IDROG. PARREN, Akerstr golf f. 5 50. 100 pCt. garantie.
P. Jongen, Willemstraat 14, Firma Sjef Diederen, tel. 221
tno. 138. Hoensbroek. Verzending door geheel Nederland Heerlen.
Nuth.

Ineke

Geven met grote vreugde
kennis van de geboorte van

__ ___

/
l

PHILIrO
_B

B-rï_________l

TIROL

M**^^^l

TECHNISCHE

Chr. Hents-Beaujean
Heksenberg, 14 Mei 1951
Herenweg 146.

\

Groningen

i

UltNOl

5

Een reis van onvergetelijke schoonheid

ZWITSERLAND

dag f 222.Grmdelwald, de parel van Zwitserland " Bern
Sustenpas Interlaken » Meirmgen enz.

8 dagen f 195.- 8

*

{-■'

Louis, Mimi en Pietje
H'broek, Akerstraat

-

__?"-■Ï^Aj /CT_^)-___'.

/ /

-

adres: St. Jozef—.ekenhuis, kamer 44

Naast de over het gehele land verspreide

DOOR ONS

erkende INBOUWSTATIONS, staan onze
voor U klaar.
plaatsen te allen

eigen werk-

Prima hot—'s, deskundige leiders, iedere reisdag
interessant. Al onze reizen vertrekken iedere week,
Verder een uitgebreide keuze aan reizen van 2
tot 12 dagen, reissommen vanaf l 42.Vraagt daarom onze uitgebreide reisgids bij

WEDU I W REISBUREAUX

Philips onovertroffen service

Geboren:
MAARTEN JAN
zoon van
J. v. Amersfoort
M. v. Amersfoort-

LI.SONE LINDEMAN

PHILIPS AUTORADIO

Eijdenberg

-

Thunersee
Een aaneenschakeling van natuurgenot

ttfde

__-L-7X L^^^^——^ /

'""—__—aa**-^^^^-t-—T "'"<*

.Tijdeiyk

_-*^

~Tl?

-

"

Ook de inbouw van nieuwe apparaten verzorgen wij
gaarne voor U via Uw handelaar. Kosten f 25.—".

L. Heijnders
A. Heijnders-Schouteten
_ia, Truusje, Henriëtte,

- -

v

DOLOMIETEN
11 dagen f 340.Cortino d'Ampez— - Venetië - Milaan - Merano
Innsbruck Comomeer - Ulm - Getthardpas enz.

Rietmolenstraat 90
Kastanjelaan 42
Vallcenburgerwag 20
Telefoon 6000 (toeatel 4260)

Enschede
f Arnhem
H .- r |--,
Eindhoven
\

»

niCUCT

God schonk ons het zevende
kindje, dat bij het H. Doopsel de namen ontving
ANNA MARIA ANDRéA
De gelukkige familie:

'

--

22529
36722
337790
16196
28430
5725
23225
4923

Stadhouder skad. 129
Burg. Meines-laan 96
Loosduinaeweg 499
Stolberglaan 43
Waaaenberghatraat 34

9 dagen f 195

Kttzböhel
Walchsee " Wolfgangsee
Kufstein
Sa'zburg Beieren Berchtesgaden Thunersee enz.
Een lieflijke reis en gemoedelijke bevolking

leietoon

Amsterdam
Rotterdam
o__0
H
Utrecht

I

OUII lOC

?üa

.-AUTORE.ZEN-i

Gedurende het tijdvak van 17 Mei t/m 17 Juni
1951 stellen wij alle bezitters van een Philips
autoradiotoestel in de gelegenheid hun apparaat
gratis te laten controleren bij een van onderstaande
Philips service-werkplaatsen.

Eben-Emaal (België)
Tijdelijk: St. Jozefziekenhuis, Paviljoen 2, Kerkrade.

ons eerste kindje MarieLouise. dat by het H. Doopsel de namen ontving van
MARIA-LOUISE
3. ,Heots

Opleiding voor Mulo-diploma A
Mulo-diploma B
Aanmelding van nieuwe leerlingen vóór 1 Juni a.s. —ar.
de school ol bij het Hoofd der school, de Eerw. Zus
M Solana, Klooster E.E. Zusters van O.L. Vïouw,
Molenberg-Heerlen, Ger. Bruningstraat 6.

PHILIPS AUTORADIO
nnmi -service

of

1

'

R.K. Uloschool voor Meisjes
Regina Pacis

Welk gezin ofinrichting

HEERLEN, Dr. Poelsstraat

30, Telefoon 3909

Heerlen, 13 Mei l_vsl

Geven met vreugde kennis
van de geboorte van onze
dochter Margriet, die bij het
H. Doopsel de namen ont-

______aar—s«"MWße^e»____a_—_—__——__—_■_—___—___———__"—^a__—a

Bw

_V

/Af

Wenst U

-Bi""^^

A

0/

ving

MEUBELS OP GEMAKKELIJKE
BE f ALINGS VOORWAARDEN ?

MARGARETHA ANNA
F. Martens

R. Mariens-Mond

Heerlen, Saroleastraat 9
13 Mei 1951
Tij del.: St. Jozefziekenhuis,

kamer 41.
Op 22 Mei hopen mijn lieve
ouders
J. WILLEMSEN en
G. WILLEMSEN-RIJKS

-

|^^_ -"*'^.:

QUINK overtreft iedere andere
inkt, omdat alleen Quink het

traden. Dat God hun nog
lang moge sparen is de wens
van hun dankbare dochter
Passartweg 4

Dankbetuiging

belangstelling
ondervonden bij mijn 25-jarig dienstjubileum

van

daarom voortaan één van de
schitterende permanente kleuren,
Of misschien ook geeft Ude
voorkeur aan Royal Blue
Was ha bic, de inkt die 20
gemakkelijk uit kleren of van
vingers gewassen kan worden.

wonderbaarlijke SOLV-X bevat!
Solv-X is een geheim bestanddeel, dat Uw vulpen inderdaad
reinigt terwijl U schrijft en
verstoptraken voorkomt. Koopt

Jetty

H'broek-Passart, Mei 1951

blijken

Wacht U dan niet te lang;

Uw vulpen gaal langer mee

de dag te herdenken dat zij
voor 25 jaar in het huwelijk

Hiermede betuig ik ook nam.
echtgenote en kinderen mijn
oprechte dank aan superieuren, collega's van Stm. Wilhelmina, H.H. Geestelyken,
Spaarclub, buren, vrienden
en bekenden voor de vele

aïjffl

———————al
-a,U^^

I

aaaaaaaaaaaa-
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Vult daarom heden nog onder-staanfle bon ih en U
krijgt van ons alle inlichtingen geheel gratis.

—

Hierlangs afknippen;
■aK

w 1M_T.:.___r:.:::.^Kf^___i
_Hll_-^ aaaST _fiaa\ "' :^l_ :^l_a_l

-
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PROEF MET STALEN PENNEN

M. Mesters
Spek'heide, Mei 1951
Kleingravenstraat 64

HA'
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in^L "^1

ZIE HOE QUINK DE PEN BESCHERMT

B -
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Naam:

iii_i!_4 ,____!
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Te zenden aan Limburgsch Dagblad, Heerlen onder nummer 12.150.

s'"

-B '

H f;'

W^

f

J

Hf& *&■s.£ BI i «^lkï-^l^^-

_J**___l
wJ_ '"

J_H

_**^

'I '~ iP^/^**! f ■.Si

____^^^^__^_<iilij^p''*^^v;:;':':--^:^:-■

■

2

__■_____■

-tWaaa^^t"^

<^___aKr->
___■: t&f

■

PPB^*^*^* SjiJi'--

Wt^'^M wk* BIHIIR^Si
mmJaW

;■""■'"<.

I^^

]#*_: fl

a__Lv__l

__r^^_V\?-_

'■'

l^^^ffJ^Hl|l

U weet het, ze worden nog steeds
VEEL EN VEEL DUURDER

want

*_

IIP

*
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Btj de KONINKLIJKE MARINE bestaat
de mogelijkheid voor opleiding tot

_a*V.
_*^^s.

I

t§i__k

:lf_r\

W

Wï-

Onderofficier-Vlieger

I1(

/JF \ uV

Toelatingseisen zyn:

leeftijd: van 18 t/m 24 Jaar, ongehuwd.

Hedenavond om half acht

bijeenkomst in zaal Schilfers voor gezamenlijk ver-

Het bezit van één der onderstaande
diplomai's of getuigschriften:
M.U.L.O. B 3 jarige H.B.S.

-

Flacon verkrijgbaar in 2 maien:

trek deelname défilé Burgemeester. Allen present.

(of gelijkwaardige opleiding)

Diploma ener Zeevaartschool

Het Bestuur.

stuurman of machinist)

3e Stuurman of diploma A

Voor AUTO-naar
Alleen
mensen
U
kunde en

Autorijschool

RIJLESSEN
met

ervaring,

zult prettige lessen ontvangen en slagen. W. Hendriks,

Rumpenerstr. 30, Brunssum,

tel. K 4449-655.

het .wonderbaarlijke SOLV-X,
Qu/ftk bevat
voor leder merk vulpen.
ideaal

IMP.: PARKER SERVICE N.v BEURS

-

DAMRAK

-

BEKENDMAKING

Opleiding voor Mulo-diploma A
Mulo-diploma B
Aanmelding van nieuwe leerlingen vóór 1 Juni a.s.
Bij voorkeur aanmelding bij het Hoofd der lagere
school, alwaar de leerling nu nog schoolgaand is.
(M. Grootjans, hoofd der school, Kakertweg no. 18,

De Directie der N.V. Internationale Autobusonderneming maakt hierbij bekend dat in verband met de
in uitvoering zijnde werkzaamheden aan de wegverbetering te Herzogenrath de autobusdienst naar
het Station Herzogenrath tot nader aankondiging
zal worden gereden tot aan het grenskantoor Herzogenrath (Eygelshovenerstraat)De Directie der N.V. „1.A.0."

Schaesberg)..

1

maten

«3 grote spaarpot!
Let op tic 5 grote

:

.'
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vlekkeloos schoon.

!f I

Wasmachine
zij de menwe.

Ue Hoover fcjectnsche
1.
dank
wast vlug
en

„

Hoover-metbode
Bgepatenteerde
K
,

voorzichtig

uiterst

O\l doe. de Hoover gemakkelijk de
wekelijkse was voor een
gezin, toch is zij uiterst handig
formaat;
nergens een sta-in-de we,_
van

O Ue prijs Compleet met wringei
0
f 360.
Door de grote bespar ng
in tijd, geld en arbeid betaalt zij haar
aanschaff.ngskos.en io korte tijd temp
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* ROTTERDAM

»

ARNHEM

Schriftelijke aanmelding onder
opgave van volledige gegevens
bij: Bureau Vlagofficier Marine
Luchtvaartdienst
Lange Vijverberg T,'B-Oravenhage

Ë

ta_S?

R.K. Uloschool St. Petrus en Paulus
Honigmanstraat 39, Heerlen.

»

HEERLEN

Opleiding voor Mulo-diploma A
Mulo-diploma B
Aanmelding van nieuwe leerlingen vóór 1 Juni a.s.
aan de lagere' school, alwaar de leerling nu nog schoolgaand is, of bij het Hoofd der school, de heer J. J.
Tillmans, Honigmanstraat 39, Schaesberg (Huisadres:
Or> de

Heugden 19, Schaesberg).

SMIDJE VERHOLEN
/[

\s__-v
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ADe wringer ie een wonder: laat zelfa
__„-_j j„.
het grootste, zwaarste wasgoed door

<_b

.

.

_.
u«
dat hij
knap
geconstrueerd, .u»
"_- „„-„
vraagt,
hoegenaamd geen inspanning

en

ie zo

.

._._.—*,
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produCt
d'W'l''
de fabrieken van 's werelds
beste stofzuiger. Uw beste garantie

5'van'U

'Oor efficiency en

duurzaamheid.

Vraag Vw Hoover-handelaar demonstratie
Hml A, Af*jï "SB WW! 'BHfc
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Hoover-voordelen

voor U een
wasmachine koopt!

. —

iJQ^S^--^

Vraag by aankoop garantiebewijs

3
■

38-46

2975
AMSTERDAM

De kleine Hoover, de

\

AMSTERDAM.C

R.K. Uloschool St. Henricus
Schaesbergerweg 58, Heerlen

.BP^-

als machinist grote vaart

Toelatingsbewijs M.T.S.

ffw_%F %ff fff
"
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HC

cÉG r R ADrMAR;

Electrische Wasmachine

u—« de Uooyer Bandelmg. N.V., Faldatraat —-39,

Amsterdam C

123. En nu zijn we jammer genoeg bijna aan hei eind van ons verhaal
We hebben gelezen, hoe midje'Verholen van een arm, dronken smidje
een verstandige, goede en rijke fabrieksdirecteur werd. En we hebben ook
gezien hoe hij de duivel tot drie maal toe bij de neus nam en zijn ziel
weer terugkeer. En wat gebeurde er nu verder met de smid? Ach, niet
veel bijzonders meer. Hij werkte steeds maar door en maakte met Sjaakie
de fabrieken steeds groter. Maar ja, de jaren gaan natuurlijk ook een rol
spelen. En nu zien we hier, hoe smidje Verholen van een jongeman tot
een oud heertje werd. Het is werkelijk een vriendelijk oud heertje, die

"smid, vinden jullie niét? Hij kan terugzien op een welbesteed leven en
na die laatste keer heeft hij de duivel werkelijk nooit meer gezien.
Weten jullie hoe oud hij nu ai is? Acht en tachtig jaar! Werkt hü dan
nog, vragen de slimmerds onder jullie. Nee, hij werkt niet meer. De
zorgen van die grote HOLSJAK-fabrieken laat hij over aan nieuwbenoemde, jonge directeuren. Op die mannen kan hij vertrouwen. Hij weet,

dat ze zyn fabrieken

goed

zi uën leidi

n.

En hoe is het met Sjaakie Yzer-

meier? Ach, dat is een droevig geval. Sjaakie is overleden. Hij is nu al
een paar jaar dood en op zijn sterfdag gaat smidje Verholen wat bloemen
brengen op zijn graf. Het is droevig, maar er is niets aan te doen. Een
mens kan nu eenmaal niet eeuwig leven. En wat doet smidje Verholen
nu de hele dag? Hij doet van alles. Hij gaat dagelijks een kijkje nemen
tn zijn fabrieken ep zo blijft hij precies op de hoogte van wat er allemaal
gebeurt. En als het mooi weer is gaat hij een glaasje van het een of
ander drinken op het terrasje van „De Vergulde Zon". Ja, werkelijk, „De
Vergulde Zon" bestaat nog. Maar nu is het ge 'n dorpsherberg meer. Het
is een groot café geworden. Het rustige dorpsstraatje is nu een brede
winkelstraat, waar trams doorheen rijden. De mensen, die er langs
komen, herkennen smidje Verholen natuurlijk wel. Zij groeten hem allemaal vriendelijk en nemen hun hoed voor hem af.

