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"yANDAAG

hoog
overstroomd

Duits kustgebied ligt scheepvaart
en luchtverkeer stil door mist

vele delen van West-Europa zijn
JONDEN, 19 Dec. — Uit
/'jdag overstromingen
gemeld, veroorzaakt door het stijgen

*
> eeuw op de berghellingen. Vier personen verloren het leven.
Naves (midden-Frankrijk) werd een oude vrouw gedood,
j£°rdat haar woning onder de druk van het water bezweek.
fö autobestuurder kwam om het leven, toen zijn auto in de
joire reed en een boerin verdronk, toen zij poogde met een
rivieren tengevolg van regenval en het smelten van de

de snelstromende Sarthe over te steken.

i?tt

peil

van de Seine te Parijs om hun woningen en vee te bescher-

« sterk, evenals dat van de Ga-

»bij

Bordeaux, Ten Noordvan laatstgenoemde stad
de mensen, die langs de riDordogne, Dronne en Isle wo-

men tegen het hoge water.

Het

spoorwegverkeer

naar

Spanje

ondervindt vertraging doordat ten
Westen van Dax een spoorbrug gedeeltelijk onder water staat.
'orzorgsmaatregelen getroffen
In Zuid-Italië staan landerijen
blank, evenals gebieden ten Noorden van Napels. In de omgeving van
Napels verdronk een vrouw, toen
men haar wilde weghalen uit haar
overstroomde huis. De schade aan
huizen en fabrieken wordt geSchat
19 Dec. (Limburg.
op ongeveer 3.300 millioen lire.
h*fS).
De Hoogeerw. Heer ir.
Ook België heeft last van hoog
Heerlen,
van
deken
water. In Aiseau bij Charleroi
.Donderdag naar Brazilië verwerden ongeveer 100 woningen
kken om een bezoek te brenafgesneden door het buiten haar
?etlr aan de Nederl. landbouwneoevers treden van een zijrivier
Ribeirao.
Hij
2etting
maakt
te
j
van de Sambre. Ook het peil van
ijS reis op verzoek van de Kon.
Meuse bij Luik stijgt. In het geTuindersbond,
Boeren- en
bied
van Hal, 20. k.m. ten Zuiden
,ai zich ter plaatse op de hoogte
van Brussel, zijn akkers en kelders
gang
van de
van zaken.
ondergelopen.
jaar heeft deze landIn de Zwitserse Jura ondervond
een belangrijke reorhet treinverkeer stagnatie door zwa4tüsatie ondergaan. Tot dat doel re
sneeuwval Ook uit Noord-Schot; toen in overleg tussen de re
land wordt hevige sneeuwval ge«ring en de K.N.T.B. de heer
meld. Het gebied is vrijwel geheel
naar Brazilië vervan
het Zuiden afgesloten. In BedDeken Bemelmans zal'
fordshire is de rivier de Ouse bui01» thans op de hoogte gaan
haar oevers getreden. Het dorp
'tellen van de jongste ontwikke. ten
Harrold staat blank.
WÊt en zal ongeveer 3 weken
In het Noordwestduitse kustgeVerwacht mag worlag Vrijdag alle scheepvaartbied
uat straks ook de regering
en
luchtverkeer
stil tengevolge van
het door
?et belangstelling van
dichte
mist.
een
verslag
zal
r*l*! uit te brengen

reken Bemelmans

Nar Brazilië

(JïfiERLEN,

—

*'<>"

Zieden

[

Jj'genboom
*°kken.

2

e önis nemen.

Goedevangst

van

de politie

Monument voor de
Februari-staking
Onthulling te Amsterdam
door de Koningin

Maastricht, 19 Dec. (Eig.
fe<3.)
De arrestatie van de

—
i^atrover

G.

K.

uit Hoensbroek

te Maastricht
sensationele omstandighewaarbij een kind getroffen

J^er

*«wl, blijkt voor de politie een

B°ede

?"*"

vangst te zijn. G. K. heeft
bekene, dat hij ook nog dvi-

gulden in het begin van dit
land-

ar gestolen had bij een
J*j^uwer
te Amby, waar hij
fo in

enige

dienst was. De lezing van

e vlucht en achtervolging door
jje Politie in de Stokstraat is anders geweest, dan oorspronkelijk
&e meld. G. K. is niet tussen speelde kinderen doorgelopen, maar
van oe Plankstraat naar
!je Stokstraat. Op de hoek van
"eide straten werd door de achtervolgende politieagent gescho-

Richtte

terwijl
jen
ïk

de straat ogenschijn-

leeg was. Op het geluid van
?|e schoten zijn enkele spelende
nieuwsgierig komen toe'°Pen met het noodlottige gevolg,
a een hunner door een kogel

'

betroffen
F'aakt het

werd. Dit patientje*.
intussen redelijk wel. '

Oxygasfabriek
van Stm. Maurits

—

Op de coGELEEN, 19 Dec.
*esfabriek Maurits heeft men een

Seneratorgasfabriek

]*>t oxygasfabriek.

omgebouwd

Omdat het S.
°-B. en het gasdistributiebedri.if
steeds groteie behoefte kregen
*an cokesevtngas, ging men
*°eken naar een andere brandstof voor de verhitting der cokes°ven hetgeen tot dan toe ook met
c°kesovengas geschiedde. Men

''dos hiervoor generatorgas, dat
?P de duur niet bleek te voldoen,

daarom

is men nu overgestapt
oxygas, dat wordt vervaardigd uit cokes, stoom en zuurOxygas biedt vele voordelen,
kan op alle batterijen worden
Sebruikt en doelmatig worden
Semengd met de overige aanwe-

ttaar
I

\
\

2ige

stookgassen.

Slikdrooginstallatie
op Stm. Emma
TREEBEEK, 19 Dec.

—

Het
om voortaan de hele slikProductie van Staatsmijn Emma
°P cokeskool, te gaan verwerken
haakte een intensiever drogen
van de slik noodzakelijk. Men

besïuit

heeft hiervoor een moderne slik-

drooginstallatie in gebruik genottien met een droogcapaciteit van
*>0 ton kolenslik per uur. Deze capaciteit zal worden opgevoerd
tot 150 ton per uur wanneer in
1954 een droogtrommpHnstallatie
in gebruik wordt genomen.

AMSTERDAM, 19 Dec. (Eig. corr.)
Tussen een groepje bomen, bü
het Waterloo-plein te Amsterdam,
waar in 1941 de eerste Joden door
de Duitsers bijeengedreven werden,

—

onthulde H.M. de Koningin vanmiddag het bronzen beeld van de „Februaristaker". Door dit monument
wordt hulde gebracht aan degenen,
die door hun spontane staking in
Februari 1941 als protest tegen het
wegvoeren van de Joden de eerste
stoot gaven tot het georganiseerde
verzet tegen de bezetters. Tien stakers moesten hun daad met de dood

Vijftien man zijn nog
ingesloten
JOHANNESBURG, 19 Dec. (A.P.)
Vier inheemse arbeiders, die Woensdagmorgen door instorting ingesloten werden in de Nourse-mjjnen bij
Johannesburg, zün er gisterenavond
in geslaagd de oppervlakte te bereiken. Zij hebben meegedeeld, dat 15
lotgenoten van hen nog in het leven
zgn. Bü de instorting zijn vier mensen gedood. Woensdag zijn verder
vier mijnwerkers gewond naar bo-

ven gebracht.
De vier mijnwerkers, die er gisteren in geslaagd zijn de oppervlakte
te bereiken, zijn na een medisch on-

met

geschreven en gedaan is van die
zijde heeft stellig de gevaren duide.
lijker doen zien, en wel in die mate

H. Stoel

—

De „Osservatore Romano" heeft in haar avondeditie van
heden uitvoerig commentaar geleverd op het verbreken van de diplomatieke betrekkingen van Joegoslavië met de H. Stoel. Het blad
verklaart, dat dit bericht in tal van
vrije landen diepe indruk en verontwaardiging heeft verwekt.
De hoop, die buiten de landen
achter het IJzeren Gordijn leefde,
dat de toestand der katholieken in
Joegoslavië en de betrekkingen
van dit land met andere landen zou.
den worden verbeterd, is daarmee
volkomen de bodem ingeslagen. De
openbare mening in de Ver. Staten
t.a.v. Joegoslavië is Gaarmede beneden het nulpunt gedaald.

Hulp kwam op het
goede ogenblik
KLIMMEN,

19 Dec. (Eïg.
Toen de knecht van de
heer J. uit Valkenburg met zijn
tractor op de Rijksweg te Hulsberg reed sloegen onverwachts
de vlammen uit de motorkap en
dreigden zij het noertuig geheel
corr.)

—

EINDHOVEN, 19 Dec. (Eig. red.)
In de Kunsthandel „'t Geveltje" te
Eindhoven heeft de dichter Bertus Aafjes Vrijdagavond de tentoonstelling geopend van werken
van Tila Voncken uit Heerlen.
Aafjes vond een groot gehoor voor
bekopen.
het probleem, dat hij in enkele
Lang tevoren waren vanmiddag woorden aan de orde stelde: dat
duizenden Amsterdammers naar het van de eigentijdse schilderkunst,
Jonas Daniel Meyerplein getrokken. die bij gebrek aan belangstelling
De koude deed de handen van de een armtierig bestaan lijdt.
8.5.-erewacht verstijven om de sten-

e

dat een waarschuwing moet worden
Wanneer dr. Van

uitgesproken.

Praag bijv. zegt,

dat in verband
met elementaire juridische beginselen de humanist recht heeft op

VATICAANSTAD, 19 Des. (K.

N.P.)

—

te vernielen. De chauffeur van
voorbijkomende Caltex-tankwagen

bood hulp en kon met 'n schuimapparaat

het vuur doven. Hierdoor werd de schade tot een minimum beperkt.

Machinist baggermoleri verdronken
Slachtoffer afkomstig uit
Maastricht

—

MAASTRICHT, 19 Dec.
De 54-jarige P. Tak uit Maastricht, machi-

nist op de baggermolen „Gelderland"
gelgen op de Maas te Argenteau bij
Cheratte (België), verdronk Donderdagmorgen, toen hij uit een roeibootje over boord sloeg. In gezelschap van de kapitein van de baggermolen Slijpen,
afkomstig uit
Maasniel en wonende te Luik, voer
hij in het bootje naar de baggermolen. Deze baggermolen lag ongeveer
200 meter van de stuw. Tengevolge
van de sterke stroom ter plaatse
kwam het bootje in botsing met een
stuk staaldraad. Beide inzittenden
sloegen over boord. S. wist zich met
behulp van een stuk touw naar de
kant te werken, waar hij enige uren
later in bewusteloze toestand werd
gevonden. Het stoffelijk overschot
van T. kon reeds dezelfde dag worden opgehaald. Het slachtoffer was
gehuwd en vader van elf kinderen.

guns. Het monument zelf ging nog
schuil onder de witte Amsterdamse
vlag. H.M. de Koningin en prins
Bernhard arriveerden kort voor half
drie, waarna burgemeester dAilly
de zin der plechtigheid belichtte. Na
deze toespraak liep Hare Majesteit
kop het beeld toe, en terwijl het WilTielmus weerklonk, gleed de vlag
van het bronzen monument. Terwijl
prins Bernhard salueerde, zag de
Koningin op naar de stoere arbeidersfiguur. Dan legden de vorstelijke personen een krans aan de voet
van het monument en wandelden zij
eenmaal rond het beeld, waarbij de
Koningin zich uitvoerig liet voorlichten door de beeldhouwer Mari
Andriessen. Later defileerden duizenden Amsterdammers langs het 1 DEN HAAG, 20 December. Met -ging de heer Muntendam nauwemonument.
behandeling van „Volksgezond- lijks in; deze aangelegenheid zal
heeft de Tweede Kamer gis- straks in een wettelijke regeling
Hommerson heid"
teren haar begrotings-arbeid voor op het geneeskundig schooltoezicht
voorwaardelijk gestraft dit jaar gesloten. Minister Suur- worden opgenomen. Dr. Mol had
een
op de vraag van de heer o.m. krachtig gepleit voor
Amsterdam, 19 Dec.
De Am- hoff heeft
(K.V.P.) om hogere subsidi- vrije artsenkeuze op de scholen en
Mol
sterdamse politierechter heeft van
voor het particuliere werk voor medische staven op godsdienmorgen gezegd, dat, nu de 36-ja- ering
op
het terrein der gezondheidszorg stige grondslag.
rige journalist A. H. Hommerson
met
name de Kruisverenigingen,
door 7 weken gijzeling reeds zwaar te kennen gegeven, dat hij de
Voor de ziekenhuisbouw doet
weigering
als
zijn
gestraft is voor
regering wat ze kan, aldus de
de
toegedaan,
principiële opvatting is
getuige de vereiste inlichtingen te dat de overheid alle ruimte voor staatssecretaris; plannen voor het
Verschaffen, een strafvervolging dit werk aan genoemde zijde moet St. Jozefziekenhuis te Kerkrade
tegen hem beter achterwege had
voorbereiding.
laten, maar dat zij tevens in haar zijn in
kunnen blijven. Hij legde hem de mogelijkheden tot het verschaffen
(Deze plannen behelzen de bouw
door de officier geëiste geldboete van financiële steun aan grenzen
van
een kinderpaviljoen, waarover
van 25 gulden voorwaardelijk op,
is gebonden.
wij reeds eerder schreven. Naar de
met een proeftijd van èèn jaar.

en materiële hulp van
humanistische zijde indien maatschappelijke verplichtingen hen uit
hun gezinsverband halen, zou men
dit nog kunnen beamen. Maar wij
zijn dan zo vrij ©r dr. Van Praag
op te wijzen, dat zijn arbeid dan
uiterst beperkt zal zijn: er zijn im(Foto Cas Oorthuys, Copyright RVD) mers slechts 8000 leden in het
Deze nieuwste foto van het koninklijk gezin zal in menig gezin een Hum, Verbond! En volgens zijn
plaatsje moeten vinden, wil zij beantwoorden aan haar doel. Men kan eigen woorden, dient de werkzaamhiervan namelijk bij het Koningin Wilhelmina Fonds vergrotingen be- heid van zijn organisatie tot de hustellen tegen betaling «van 1.75. De netto opbrengst komt geheel ten manisten beperkt te blijven.
goede aan het kankerinstituut.
Hoe heeft zich de practijk echter ontwikkeld? Ten eerste verlangt
het Hum, Verbond toegang tot gevangeiüsaen, DUW-kampen weerte
geestelijke

Het dodelijk ongeluk

Door tegenligger
verblind?
(Van

onze

parlementaire redacteur.)

—

WEERT, 19 Dec. (Limb. pers)
In verband met de reeds door ons

gemelde

tragische

aanrijding

te

Weert, door een automobilist, waarbij mevr. S. werd gedood en haar
beide jonge kinderen ernstig werden
gewond, zond de Weerter politie onmiddellijk een telexbericht aan alle
politieposten en zoekt de Weerter
politie-auto de hele nacht naar sporen op de zijwegen, vooral ook naar
de grens.

.

De ook nu weer geuite klacht
over de achterlijke drinkwatervoorziening ten plattelande o. m.
ook in Limburg, onderschreef de
minister geheel, maar ook dient
men bij de verbetering, die gaandeweg plaats heeft, met het ecor.omisch-mogelijke rekening te
houden.
Pogingen om dit werk met het
zgn. Marshall-geld te financieren,
zijn voorhands op weigering der
Amerikaanse autoriteiteto uitgelopen. Op verlangens van de Kamer
i inzake
de schoolartsendiensten

In het Hotel de la Poste in de
Geleenstraat werd de bestuurder
opgespoord en van zijn bed gelicht
Aanvankelijk deed hij het voorkomen dat hij van niets wist, maar
toen men hem de tragiek van het
geval onder de ogen bracht, zakte

Engeland en V.S. doen
nieuwe stap bij

—

Perzië

bewusteloos in elkaar. Daarna
ontkende hij eerst nog, maar toen
alles goed tot hem doordrong be-

hij

Engeland
LONDEN, 19 Dec.
en Amerika hebben besloten een

nieuwe stap bij Perzië te doen om
te trachten een regeling van het
oliegeschil te bereiken, aldus is
Vrijdag in diplomatieke kringen te

Londen verklaard.
NATURALISATIES
DEN HAAG, 20 Dec. (Pari. red.)
De Tweede Kamer heeft gisteren
de volgende aanvragen tot naturalisatie goedgekeurd: wetsontwerp
naturalisatie van Heinrich P. Berten en 16 anderen (2811); Ferdinandus P. Beysens en 22 anderen
(2859); Johanna Th. Boekhalt en
20 anderen (2832).

kende hij zijn daad.

„DX WAS ONTHUTST”
dat hij op

Hij vertelde de politie

macht

en ziekenhuizen, geljjkwaar-

dlg of minstens gelijkberechtigd
(woorden van Evert Vermeer bg
de opening van het eerste militaire
tehuis van het Hum. Thuisfront!)
met de kerken. Ten tweede rekent
het alle onkerkelrjken tot de „humamsten". Ten derde iq duidelijk
gebleken, dat N.V.V ,V_A.R.A. en
P. v. d. A. beschouwd worden als
de weerspiegelingen van
het humanisme in vakorganisatie radio en
politiek. Weliswaar niet in die zin,
dat zij te vereenzelvigen zijn (evenmin trouwens als men bijv. de
K.V.P. met de katholieke kerk in
Nederland mag gelijkstellen), maar
toch duidelijk in deze betekenis, dat
óe humanisten aHeen daar weerklank, pleitbezorgers en steun vinden. Geen wonder, dat een katholiek
geleerde dan ook al openlijk de

vraag heeft gesteld, of de P. v. d. A
zich in dienst begeven heeft van dé

geestelijke nivelleringetendenz die

het Hum. Verbond bevordert. Met
al deze ontwikkelingen dienen wij
rekening te houden in ons oordeel.
En als dr. Van Praag zich beklaagt
over „wanbegrip"^ kimmen wfj ons
verheugen over „dagend inzicht".
Dit Is van bijzonder gewicht nu
het Hum. Verbond in de lands- en
gemeentelijke politiek een rol wil
gaan spelen: het reeft reeds rijkssubsidie verworven (voor 'n „militair tehuis") en kreeg die ook van
een tweetal katholieke gemeenten!
Het is daarom verheugend datProf.
Smulders m een zeer objectieve en
diepgaande studie m Streven het
Hum. Verbond in zijn strevingen en
uitingen heeft onderzocht en beoordeeld. Die beoordeling is een ver-

de Roermondseweg een tegenligger
met verblindend licht had gehad,
waardoor hij pas op het laatste moment de vrouw met de kinderwagen oordeling geworden, ook al erkent
ontdekte. Hij was zich bewust van men. dat er een zekere reden tot
voldoening in gelegen is, dat onde aanrijding en daarna zo onthutst,
kerkelrjken
gaan nadenken over de
dat hij met zeer grote snelheid was
doorgereden.
In Spekholzerheide zin van het leven. Feit is, dat het
Verbond zich niet tot zijn leheeft hij diezelfde avond nog een Hum.
den beperkt, maar dat het in tefilmvoorstelling gegeven voor
de genstelling
tot zijn eigen grondslag:
werknemende middenstand. Hij was
dat hun levensbeschouwing zó voln.l. filmoperateur. Daarna is hij in
Heerlen naar zijn hotel gegaan.
De Weerter politie heeft hem in
Heerlen gehaald, nadat de gevonden
ring gepast was op de ingedeukte
lamp. De dader, de 25-jarige H.J.K.
uit Den Haag. is na in Weert verhoord te zijn, op vrije voeten ge-

strekt redelijk is dat iedere mens die
voor zichzelf handhaven en beoefenen kan, een propaganda-instituut
geworden is voor leven en besturen
zonder God

"

.

"

AARDOOR is die verwarring in
eigen kring ontstaan? Vooreerst
steld.
er een gevoel van schrik in ons,
is
De verslagenheid in Weert om het
omdat de onkerkelijkheid zó ontstelgebeurde is zeer groot en men laakt
lende afmetingen heeft aangenomen.
hier het optreden van deze jonge- Vandaar onze (soms onbewuste)
verman ten zeerste. Naar wü Vrijdag- heugenis, dat het Hum. Verbond
Minister De Bruijn deelde de avond vernamen is c> " toestand van tracht deze ontwortelden weer „geesKamer nog mee, dat nog deze de beide kinderen niet zorgwekkend. telijke" normen te geven. Wij vermaand een zestal aankondigingen
geten daarbij echter, dat dit normen
van instellingsbesluiten van prozijn van louter menselijke en van
ductschappen zullen worden gegodsdienstloze aard zodat wij ten
publiceerd (zulks geschiedt volonrechte menen dat het humanisme
gens de voorgeschreven procedure,
een stap terug is naar kerkelijkheid.
die wil, dat vooraleer een wetsontEen tweede reden van verwarring is
werp tot instelling van een prode vrees, dat wij voor onverdraagductschap wordt ingediend, dit op
zaam zullen gelden. Toen wij nog in
bedoelde wijze wordt aangekonde eerste periode van de emancipadigd. Pari. red.) Bij de S.E.R. zijn
tie verkeerden, waren wij openlijk
thans ook nog 20 aanvragen voor
trots op onze beginselen. Nu wij in
de instelling van bedrijfschappen
de tweede zijn aangeland, zien velen
in behandeling en een 17-tal wacht
niet meer waarom wij nog anderen
op beoordeling.
door onze openbare geloofsbelijdenis
Zware shag MI 85ct. p.p.
zouden „ergeren". Bovendien beAan het slot van de vergadering
staan ook onder ons valse begripsprak de voorzitter, dr Kortenhorst
pen over „verdraagzaamheid" en
nu de Kamer op Kerstreces ging,
„onverdraagzaamheid".
een afscheidswoordje. Hij meende,
Dat alles
maakt, dat wij een stille vrees koesEXPORT KWALITEIT
dat de Kamer zich vrij behoorlijk
teren voor het laatste te worden
van haar taak had gekweten en
aangezien, dat wil voor het gevoel
dat ook de nieuwe en jonge leden,
dan zeggen: voor niet „vol". Juist
voorzover aan het woord geweest,
dat gevoel bewijst overigens, dat wij
kranig hadden geweerd.
zich
al
Geneesheer-directeur
van
het
nog niet volledig geëmancipeerd zijn.
WEINIG WIND.
Kerkraadse ziekenhuis ons meeAlleen de begroting van „maat- \
maar wij erkennen dat niet gaarne
deelde, zijn de onderhandelingen schappelijk werk" van minister 1
meer!
Aanvankelijk hier en laar
nog niet afgesloten, maar men Van Thicl dient nu nog te worden ( ,uist
Verwarring v
o.
beenige
tegen
en
hoopt binnenkort met de bouw te behandeld, maar ze is nog steeds
ter begrip
.
voor
bewolkin;
Vig
veel
sneeuw.
(
kunnen beginnen Red. L.D.)
niet geheel gereedeen goed deel aan de hand van het
) met enkele verspreide opklaDe heer Muntendam weersprak
uitnemende artikel van Prof. SmulOver
het
algemeen
ringen.
\
ten stelligste, dat de ziekenfondsen
Met dankwoorden en wensen beders, in een volgende bijdrage trachdooi.
minder geneesmiddelen zouden sloot de voorzitter zijn rede. De (\ zwakke wind. Lichte
ten tot dit juister begrijpen bij te
Vandaag zon onder 16.30.
verschaffen dan aan particiliere Kamer zal hoogstwaarschijnlijk op
dragen Want o.i. ontpopt het „hupatiënten geschiedt. Wel wordt 3 Februari weer bijeenkomen. Dan / maan onder 20.51; Zonaag zon
manisme"
zich als een nieuw gevaar,
eerst terdege onderzocht of een zijn o.m. rijp voor behandeling: het ) op 8.45, onder 16.31: maan op
hieruit blijkend dat het zich op
o.a.
Maandag
11.38,
onder 22.19:
goede uitwerking van nieuwe me- wetsvoorstel inzake de tweedeT.H.
katholieke streken werpt, ondanks
zon op 8.46.
dicamenten in redelijke mate ge- de Zondagswet en het wetvoorstel
zijn gering aantal leden.
garandeerd is.
Kleuter-orider w ijs.
Jos. J. G.

Plannen voor St. Jozefziekenhuis
Kerkrade in voorbereiding

Men herinnert zich, dat deze
journalist (in „het Vrije Volk") 'n
bericht gelanceerd had over een
roofoverval in de Purmer. In dit
bericht had hij ten onrechte een
Amsterdamse rijwielhandelaar genoemd. Deze gevoelde zich beledigd en diende bij de Justitie een
aanklacht in tegen de onbekende,
die de heer Hommerson op verkeerde wijze had voorgelicht. Destijds als getuige gehoord door de
rechter-commissaris weigerde de
heer Hommerson zijn bron te noemen, waarna hij gegijzeld werd.

koplamp vernield. Een groen gelakte ring van de koplamp werd ter
plaatse gevonden en hiervan werd
afgeleid dat dit een grote Chevrolet van een bepaald bouwjaar moest
zijn. Gezien de talrijke berichten en
informaties van vele zijden zowel
van rijkspolitie als gemeentepolitie
in Brabant en Limburg was het politie-apparaat overal uiterst actief.
De Heerlense politie des nachts op
surveillance ontdekte voor 'n Heerlens hotel omstreeks 2 uur een auto
die aan de beschrijving beantwoordde,verwittigde de Weerter politie en
ging onmiddellijk op onderzoek uit
naar de verblijfplaats van de bestuurder.

Er waren enkele aanwijzingen
doordat bij de aanrijding het spatbord was ingedeukt en de rechter-

Drinkwatervoorziening ook in Limburg
afhankelijk van economisch mogelijke

—

Weert

Bestuurder van auto te
Heerlen van bed gelicht

Tweede Kamer is op Kerst-reces

Journalist

Hij trachtte duidelijk te ma-

ken, dat er in katholieke en protestants-christelijk kringen misverstanden bestonden omtrent de beweging di 6 hij leddc Wijzelf hebben
in Juni van dit jaar met een zekere
waardering over het Humanistisch
Verbond geschreven, waarbij wij
echter nadrukkelijk op de gevaren
wezen. Wat sindsdien gesproken,

Diepe indruk gemaakt
volgens „Osservatoré"

DEN HAAG, 19 Dec.
Zoals bekend is op 1 Dec. j.l. de Pensioen-

in Eindhoven

aanzien van het moderne huma-

nisme.

Joegoslavië's breuk

Pensioen- en Spaarfondsenwet

Tila Voncken exposeert

IJET is alweer enige tijd geleden,
dat dr. J. van. Praag te Nijmegen sprak over „wanbegrip" ten

„Smidje Verholen en de
veedief van Texas".

derzoek weer afgedaald met de reddingsploegen om deze de weg te tonen, waar langs zij ontsnapt zijn. 't
Viertal was uitgestuurd om de weg
te verkennen.

en Spaarfondswet afgekondigd. Enkele bepalingen van deze wet treden 1 Jan. a.s. in werking. Zo zullen
pensioen- en spaarfondsen en werkgevers, die een andere pensioenvoorziening voor hun personeel hebhen
getroffen, zich dan moeten aanmelden bij het ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, dat daartoe op verzoek formulieren toezendt.
Deze aanmeldingsplicht houdt niet
in, dat de pensioenvoorzieningen
reeds aan de wettelijke bepalingen
moeten zijn aangepast. Het ligt n.l.
in de bedoeling de overige bepalingen van de wet eerst over een jaar,
op 1 Januari 1954, in werking te doen
treden. Belanghebbenden hebben
derhalve nog geruime tijd voor aanpassing van hun voorzieningen aan
deze bepalingen.

Wanbegrip of
dagend inzicht?

beëindigt Slimpie

zijn avonturen in dit blad.
Het is ons echter een vreugde
onze jeugdige lezers mede te
kunnen delen, dat vanaf Maan.
dag SMIDJE VERHOLEN
weer in het Limburgsen E>agblad zal terugkeren. Maandag
beginnen we met de publicatie
van het spannende beeldverhaal'

Vier mijnwerkers

omgekomen

ZATERDAG 20 DEC. 1952

Smidje Verholen

W-Europadoor

water

’
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Tentoonstelling geopend

Romeins Heerlen in het
kasteel van Hoensbroek

Retersbeek

—

broek heeft de gemeente-archivaris van Heerlen, drs L. van Hommerich,
een inleiding gehouden, waarin hij allereerst de bedoeling van deze
tentoonstelling uiteenzette. Het doel van de expositie was enige hoofdmomenten uit het Romeinse verleden van de streek met representatieve
stukken uit te beelden. Het was, aldus de heer Van Hommerich, een
novum, t>it op een en dezelfde tentoonstelling zoveel representatieve
voorwerpen uit het Romeinse verleden van Heerlen en elders bij elkaar
werden getoond.

WEERT, 19 Dec. (Eigen corr.)

Donderdagmiadag hebben een 8-tal
jagers uit Weert en Keipen op
aanwijzing van de Weerter politie,
die het signaleerce, jacht gemaakt
op een wild zwijn. De gebrs. M. en
P. Hendriks uit Keipen waren de
overwinnaars, want nadat M. Hendriks het dier, dat door een klein
hondje was opgejaagd, een gebroken voorpoot had bezorgc, met een
lading hagel, rende het beest weg
met aan zijn achterpoot vinnig
vastgebeten het hondje, en caarachter de jager P. Hendriks. Plotseling draaide het woedende dier

zich om en maakte aanstalten om
zich op zijn belager te storten,
maar P. Hendriks liet het dier rustig tot op twee meter komen, en
gaf hem toen twee ladingen hagel
in de kop. Het beest rende weg en
werd uiteindelijk gevonden in een
onciepe sloot.

Van vetkool, via phenol,
naar nylonqarensl
GELEEN, 19

—

Dcc,

—

Ter verwe-

zenlijking van het caprolactamcaprolactam ia de grondprojee t
voor
stof
de vervaardiging van
moesten op het
nylongareng
5.8.8, in korte tijd drie grote fabrieken worden gebouwd. Twe e j**r
geleden beschikten de Staatsmijnen
slechts over theoretische kennis
van de caprolactamfabrlcage. Deze
kennis is nu in practtjk gebracht.
Uitgangspunt voor de bereiding
van capro.actam is de vetkool. Uit
deze vetkool wordt cokesovengas
gehaald, dat o.m. benzol bevat. Van
benzol word t in een fabriek phenol
gemaakt, ".en tweede fabriek maak t
van phenol cyclohexanon en de
derde fabriek verwerkt de cyclohexanon tot caprolactam.

—

HOCKEYPROGRAMMA
ZONDAG 21 DEC.
HEERLEN, 19 Dec.
ÜUIDEN le klas e heren:

Voor zover men niet met originenelen heeft kunnen werken, heeft
men bij de expositie gebruik gemaakt van maquetten, afbeeldingen
en afgietsels. Het was geen toeval
dat er zulk een belangrijke bijdrage
uit Tongeren was te zien, daar tussen Tongeren en Heerlen vele historische banden bestaan. De heer
van Hommerich somde een aantal
belangrijke vondsten op, welke ofw=l in particulier bezit waren, of
niet meer konden worden achter-

haald. Op de tentoonstelling is o.m.
een afgietsel aanwezig van het beroemde oorarts-instrument, dat in
1860 te Heerlen werd gevonden en
daarna naar het grote museum te/
Brussel verhuisde. De inleider memoreerde nog de vondst van beeldhouwwerk, zoals het statuut van 'n
persoon die op een koningszetel zit
en een zittende Minerva, welke destijds te Beersdal in Heerlen werd
ontdekt. Voorts werd er een Jupiter-beeldje gevonden, waarboven 'n
gevleugelde adelaar uit de Romeinse tijd, vervaardigd door de Keulse
fabrikant Servandus en in de Geerstraat te Heerlen opgegraven. Een
deel van deze vondsten is particulier
bezit.
De heer van Hommerich wees op
de catalogus welke hij voor deze
expositie had samengesteld en welke niet meer wilde zijn dan een
kleine handleiding.
Tenslotte kwam hij op 't eigenlijke thema van zijn inleiding, dat
als hoofdtitel droeg „Het keizerlijke
Rome was het Rome van de synthese". En dit zowel in zijn veroveringspolitiek als in zijn kolonisatiemethode. De heer van Hommerich
ging uitvoerig in op het Romeinse
wegen.stelsel en knoopte daaraan
vast een beschouwing over het ontstaan van Heerlen.
De pianist Harry Biessen bracht
op de van hem bekende, imposante
wijze, enkele klassieke werken ten
gehore.

REGIONALE KADERDAG NA
DE K.V.P. TE GULPEN
GULPEN, 19 Dec. (Eig. corr.)
Op Zondag 25 Januari organiseert
de Statenkring Gulpen van de KVP
een regionale kaderdag in de KAzaal van het St. Josephgesticht te
Gulpen. Na een H. Mis om 10 uuf,
welke door deken Schneiders n de
kapel van het klooster wordt ppgedragen, zullen door de heren Jos.
Maenen en Jan Peters, beiden lid
van de Tweede Kamer, inleidingen
worden gejiouden over het verschil
in politiek streven tussen de KVP
en de Partij van de Arbeid.

—

—

Eindhoven—HTCC; Geel-Zwart
Zwart-Wit; Tilburg—Venlo; Breda
—MOP; Je klasae C: Maastricht 2
Venlo 3; Green Star—Heerlen; BleWit-Zwart 2—
rick—Oon-sordia;
Weert; le klasse dames: Eindhoven
—HTCC; Push—EMHC; Tilburg—
Venlo Girls; Wit-Zwart—MOP; 2e
kiaase C: Wit-Zwart 2—HTCC 2;
Maastricht—Venlo Giria 2; Weert
—Coneoruia.

VAN ALLERHAND
WERELD....

uit
Te

streng

H<*t ontwerp van de presiden-

tiële inwydlngs-medaille bevalt de toekomstige president
van de Ver. Staten niet. HU

vond lijn gealoht te streng.
Zijn mondhoeken zullen enigszins rpgetrokken worden, om
uitdrukking te geven aan de
„karakteristieke Eisenhoweropgewektheid", aldus heeft het
inwUdingsoomité medegedeeld.
De medaille zal in goud geslagen worden. zy wordt de president aangeboden by zijn inwijding op 20 Januari.

Telefoontje
In Huil werkt men thans
dag en nacht aan een telefoon,

installatie, waardoor de kinderen gedurende de Kersttijd hun
wensen telefonisch aan het

kerstmannetje zullen kunnen

vertellen. leder, die het telefoonnummer van de Kerstman
draait, zal een vrolijke stem
horen zeggen: „Je spreekt met
ac kerstman, hallo, hallo. Dan
zullen er enige ogenblikken
stilte volgen, om het kind de
geiegenheid te geven te zeggen
wat het wenst en dan vertelt
de kerstman een sprookje. Een
en ander zaï langs technische
weg geschieden. In Duitsland
en de Scandinavische landen
bestond reeds eerder de gelegenheid, om met de Kerstman
te telefoneren.

Titel te koop
Hebt

u er genoeg van om

Jansen te heten? Neem dan
uw pet. op en schrijf naar
Agence Havas Rue Vivienne 17
in Parijs onder nummer 287/
598. In het in Brussel verschrj.
nende blad Le Soir" biedt in
de Rubriek gemengde adver-

tenties een rasechte markiezin
van zeer oude Franse ace'
haar titel aan. Zrj is bereid
langs

legale

weg

haar titel

over te maken aan een kind
van een bemiddelde familie.

Diamant
Een experiment voor het
"ervaarc.is»en van eynthetische
diamant in Bonn is uitgelopen

Klimmen

bij

KLIMMEN, 19 Dec.

(Eigen red.).
Tijdens de officiële
HEERLEN, 19 December.
opening van de Coriovallum-expositie Vrijdagavond in kasteel Hoens-

Aan achterpoot van wild
zwijn hing een hondje

—

In de bossen van Bergen op
Zoom heeft een dag lang een
dolle stier gezworven, die losgebroken was tijdens transport
vaar het slachthuis. Na een wilde klopjacht heeft de politie 't
In het
beest doodgeschoten.
zelfde Bergen op Zoom hebben
inbrekers gi»tereranaeht hun slög

—

geslagen en f. 22.000 meegenomen uit het kantoor van de

—

Brabantse Buurtspoorwegen.
Het verkeer op een druk punt
in Den Haag werd gisteren ernstig gestagneerd, toen een aanhangwagen van een vraehttvaoen kantelde. Wat erger was ;
de lading bier vloeide grotenDe heer
deels over de weg.
De Gruyter, kunstredacteur van
„Het Vaderland" won de Danteprijs, omdat hij het beste artikel
over de tentoonstelling ..Caravaggio en de Nederlanden" had

—

geschreven. De burgemeester
van Utrecht vond dat dit ini-

tiatief van journalistenprijzen
Wie naar
navolging verdien/.
de première van de film
Ik
heet Niki" in Utrecht wil, moet
als entree babykleertjes betalen.
Deze worden aan arme kinderen uitgedeeld. Tijdens de voorstelling zal op het toneel een
wedstrijd voor vadert worden
qehonden in het aandoen van
luiers. Moeders zullen de jury
vormen.

—

cember) ,

hét klnderfeest bU uitstek

St. Nicolaas (6 December), St. Lucia (13 December), met lichtstoeten en een koningin van het licht,
zoals dit jaar te Beek, St. Thomas

M. deed nog een n;ap naar
achteren, doch raakte bekneld
tussen de naar voren sehletende
vrachtwagon <>n een even verder staancV andere auto. MetIngedrukte borstkas werd M.
tiu.Hi>n de wagens uit gehaald.
Dr, Wolff s uit Voerendaal constateerde de dood. Moonen vertoeft'e !an<?e MM al» militai» in
Indië en Korea en keerde m»!
een «.chitteroiidV staat van
dienst naar Nederland terug.
Het slachtoffer vva» ongehuwd
en nog pas kone tijd in dienst
X
van de heer H.

(21 December),

het

hoogfeest

van

Kerstmis, St. Stefanus (26 December), het feest der Onnozele Kinderen (28 December) en St. Sylvester (31 December), die de mensheid
het nieuwe jaar binnen leidt.
dat is dus
St. Thomasdag
Is de kortste
morgen, Zondag
dag van het jaar. Het geldt op 21
December als een schande, indien
men zich verslaapt. Kinderen, die
op St. Thomas te laat op school
komen, worden in vele dorpen van
Limburg spottend „Thomassen" ge-

——

Prachtige resultaten op

Staatsmijn Witheimina
TERWINSELEN,

SCHAESBERG, 19 Dec. (Eig.

van Schaesberg kwam

raad

De

corr.J

Donderdag in openbare vergadering
bijeen voor de algemene beschouwingen over de begroting. De heer

die als eerste spreker het

Debye,

woord voerde, kon zich niet verenigen met de aanstelling van een
ambtenaar, die een zoon van een
der wethouders was. De heer Savelberg noemde
de begroting goed.
„We zijn echter beter gewend,"
voegde hij er aan toe. Hij vond dat
werd" volbracht, heeft de bedrijfsde raad over het u'breidingsplan
leider van staatsmijn Wilhelmina niet voldoende gekend was.
Burgemeester Dassen merkte op,
aan 170 voorlieden, schudgootmeestera en opzichters, die gedurende dat bij de aanstelling van de ambdeze periode geruime tijd in voltenaar in kwestie alles rechtvaarledig gemechaniseerde pijlers heb- dig was toegegaan. Wat het uitbreiben gewerkt, een asbak met indingsplan betreft was hij van mening, dat dit in een sfeer van verscriptie overhandigd.
trouwen behoorde te worden opge-*gÈf
Niet te scherp, niet te luur;
maakt en een bespreking met raadsleden afzonderlijk niet gewenst was,
wel eventueel met de volledige
raad. Voor de verlichting vroeg de
hF>rliilipilljgcn...nielduur!
f/l*'
heer Mulders, aandacht voor de
Brandhofstraat. Het geschil met de
Vierde Emma-schacht bij PLEM vond de heer Debye niet erg
4

Schinnen geslaagd

—

Na zijn

eerste ton-vaart naar de bodem van
de Honigmanschacht te Schinnen
kon hoofdingenieur Oolbekkink verklaren dat de vierde Emmaschaeht

het'dekterreirt volledig geslaagd

is. De stalen euvelage was volgens
de verwachtingen mooi glad en liet
geen druppel water door Metingen
wezen uit. dat de afwerking tussen
d^ bovenste en onderste punt van
de 234

meter lange

«talen mantel

«lechtg enige centimeters bedroeg.
Men is dus nu bezig met de voorbereidingen voor het afdiopen van
de schacht in de steenkoolrpts,
waarmede binnen niet al te lange
tijd zal worden begonnen.
.. !■> ■■■■-»- ■

-

.———

i

die ochtend te laat beneden ko-

men. Als St. Thomas op 'n werk-

vroeger ook voor
de
onderwijzer,
die niet op tijd in
de klas verscheen.
Opzettelijk
natuurlijk!

Hij
(voor straf)

even

buiten

het klaslokaal in de gang blijven
staan. Nu alles gereglementeerd en
van bovenaf gedecreteerd wordt,
is dit gezellige gebruik met het
oog op het „prestige" van de onderwijzer vrijwel verdwenen.

»*

»

TTETZELFDE is het geval met
het feest der Onnozele Kin-

deren (28 December). Ook dat
wordt nog maar sporadisch gevierd
en dan vooral op de dorpen, waaide goede oude gebruiken zich het
best handhaven.
De feestdag der Onnozele Kin-

I

.1

■

-i

had de heer Pastoors critiek. De
mogelijkheden waren z.i. niet ten
volle uitgebuit. Burgemeester Dassen deelde mede dat dit jaar 132
woningen waren gebouwd tegen 197
woningen in 1951. In de toekomst
zou, volgens de wens van de heer
Debye de woningvereniging „Thuif
Best" ook ruimschoots haar kans
krijgen. In 1953 zullen de woningen
in de Kakert verbeterd worden, aldus de voorzitter. Dit zal door
gebeuren.

MARKTDAG

voorstel tot wederinvoering
van een marktdag te Schaesberg en
anderzijds om de naburige gemeenten te vragen een vrije wekelijkse
avondmarkt hier te houden, wees de
voorzitter wat het laatste betreft
van de hand. Van wederinvoering
van een markt kon niet gesproken
worden, daar deze nog steeds bestond, al was zij dan ook wegens
gebrek aan belangstelling kwijnende. Met de georganiseerde middenstand zal over een herleving overleg
Over de aanleg
prettig, terwijl de heer Savelberg de worden gepleegd.
door de van plantsoenen, kortom de aankleaanleg van gasleidingen
N.V. Limagag
ook niet aanstond, ding der gemeente, welke thans zodaar dit volgens spreker willekeu- veel te wensen overlaat, hebben B.
Hierover zeide de en W. zich in verbinding gesteld
rig gebeurde.
de
N.V. Limagas zich met de tuinarchitect Bergmans.
dat
voorzitter
aan haar program voor 1952 had
Tot slot deelde de voorzitter mede
gehouden. Over het geschil met de
hij binnenkort een bespreJcino
dat
voorzitter,
dat men
PLEM zeide de
de bouw van een
nu een commissie had gevonden om heeft over
hij zich in de omge-"
welke
school
deze kwestie nader te bezien. Vande
markt
had gedacht. De
ving
van
daar dat de PLEM huiverig is voor
zal dan
tegenwoordige
Ulo-school
verdere investering in de gemeente,
lagere school voor de parochie
als
gemeentebestuur
temeer
daar het
gebruikt worden, terwijl de
overweegt van het naastingsrecht Eikske
Ulo-school
dan naar de tegenwoorgebruik te maken.
dige jongensschool in de SchoolWONINGBOUW straat verplaatst wordt. De jongensschool in de Schoolstraat krijgt een
De heer Lommen vroeg een vernieuui onderkomen.
slag over de controle op de gemeenHet

-

-

nieuuiè^

,!■■-

■—'

■

■»■■■
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(Advertentie)

een algemeen gebruik,
dat op die dag de

kinderen baas in

huis waren. Zij
namen dan de
plaats in van vader en moeder,

De meisjes mochzeggen wat er gegeten zou
worden. Zij droegen de sleutelbos van moeder en moesten
oppassen dat zij niet struikelden over haar huishoudschort, dat
zij zich hadden voor gebonden. De
jongens tooiden zich met een vest
of een jas van vader en zetten
parmantig zijn hoed op. Deze moedertjes en vadertjes voor één dag
liepen zo verkleed op straat, waar
ten

door bekenden van de familie
beleefd werden gegroet. Dat hoorde er bij! In Venlo en Roermond
zij

vormden zij optochten, vooraf gegaan door een lustig muziekcorps.

—— ——

huis

in

ern^.

volwassene met koddige
in trek waren op die dag o<*
ders pijpen. Ze werden
van met tabak met papier P

loj

en kringetjes
zonder te roken trokken de"
jongens er trots mee door «e
ten. Kleine kinderen, die
nog een slabbertje droegen,*''
op Onnozele Kinderen een
mensen-servet.
Vooral in het uitzoeken v*>
gegeten moest worden, wal*
kinderen ware virtuozen. E**
begeerde lekkernij bij het "*
was een boterham met strow
strooid met muisjes. Om v'e j
Dampend

*

volgden taart, krentebrood
fie met klontjes.
Levertraan is geen lekker" ,
kinderen. Als zij
haar in te nemen, gaat dat w\
met veel vijven en zessen
28 December was voor deze
ren een kostelijke dag! Dan
ten ze hun portie
„grootmoedig" aan een av&~
staan. Geen vader of moede
zich daartegen verzetten k°n\.
op Onnozele Kinderen was <""
van het kleine grut wet!

*". ,

verplic^,
gwj

«JJ!£

lev*£j

.

De kinderen speelden hun rol als
(Advertentie)

tewoningen. Op de woningverdeling

„Thuis Best"

—
—

LiTfiburgsch
jouxriaal

dag viel, gold dit

moest dan

deren bewaart de herinnering aan
de kindermoord van Bethlehem.
in overeenHij wordt ook wel
stemming met namen als Allerheiligen en Allerzielen
Allerkinderen genoemd. Eertijds was het in
Limburg

In 1952 werden 132 woningen gebouwd

lers van Staatsman Wtlhelmina
meer dan één millioen ton steenkool gewonnen. De gemechaniseerde steenkoolwinning werd in
Maart 1950 rae ( een schaafptjler
In laag 111 ingevoerd. Tussen 1950
en heden werden op de Wilhelmina,
reet3ö een zevental laag-gedeelten
met schaaf- en snelschaafinstallatles ontgonnen. In 1962 was ongeveer 40 percent van de productie
van deze mijn uit volledig gemechaniseerde pijlers afkomstig. Uit
weirdering voor deze fraaie prestatie, welke in nog geen drie jaar

in

—

—

Raad van Schaesberg over
— plannen voor de toekomst

19 Dec.
In nog geen drie jaar tijd werden
:n volledige gemechaniseerde pij-

SCHINNEN, 19 Dec.

noemd. Hier en daar bestaat ook
nog het aloude gebruik van het
buiten sluiten. Kinderen sluiten
vader of moeder buiten de woning
omwille van de pret
indien zij

Behandeling Gemeentebegroting

Mechanische
koolwinning

-■■

LAND

—

(Eig.

In het melkrijdersbedrijf van ó'e heer H. te Retersbeek (Kimmen) wilde Vrijdagmorgen circa 7 u. de 24-jarige
chauffeur J. Moonen uit Voerciidaai zyn vrachtwagen starten door het aandraaien met de
slinger. De auto sloeg direct
aan, doch cnordat hij in de
eerste versnelling stond, schoot
d» wagon onverwachts vooruit.

corr.)

op 'n fiasco dat ong. 800.000
Mark heeft gekost. De diamantmaker dr. Hermann Meineeke zit in de gevangenis onder verdenking van fraude. De
openbare aanklager heeft meegedeeld, dat Meinecke «en
Meinecke een kleermaker, die
op e«n avondschool studeerde,
een kleermaker was, die
hem steunden verklaarden gehoopt te hebben 2000 karaat
per week te kunnen produceren door middel van hun nieuwe geheime procédé. Het project, dat afgelopen zomer aangevangen werd. dreigt nu een
nolitiek schandaal' te worden,
omdat de regering Adenauer
ten minste voor een deel, door
middel van het federale ministerie van economische zaken,
het onderschreven had.

....en

TN DE MAANDEN November en
December vallen verschillende
bijzondere dagen, welke ook in de
Limburgse folklore een min of
meer belangrijke rol spelen. Het
begint met de vreugdevuren van
St. Maarten (11 November). Dan
volgen St. Cecilia (22 November),
dé jaarlijkse feestdag voor de vele
Limburgse muziekcorpsen die naar
deze Heilige zijn genoemd, St. Andreas (30 November), de dag der
mijnwerkers St. Barbara (4 De-

Tragisch ongeluk te

Vele historische banden met Tongeren

—

„Onnozele” kinderen één dag de baas

Tussen auto's
dood gedrukt

Ik heb alleen maar wat
te veel gerookt 1
Mannen blijven niet gauw thuis voor
een kleine verkoudheid en zijn altijd
bereid om te zeggen: „Oh, dat is
niet erg, dat is maar een rokershoestje!" Laat Uw man er toch niet
te licht over denken. Hij behoeft
heus niet voor elk hoestje thuis te
blijven, maar hij moet er wel voor
zorgen, dat de hoest kalmeert, en
niet in bronchitis ontaardt. Laat U
hem enkele malen per dag een
desertlepel Pulmo Bailly innemen.
Pulmo-Bailly bevat guajacol welke
de ademhalingsorganen desinfecteert
en bovendien phosphorzuur het
tonicum voor de luchtwegen. PulmoBailly is uitsluitend verkrijgbaar bij
apothekers en erkende drogisten. \

Kamer aanvaardt:

Lening

aan de

„Willem Sophia”
— aan
in

VrijdagDEN HAAG, 20 Dec.
middag is
de Tweede Kamer
de orde gekomen het wetsontwerp
tot wijziging van de begroting 1952
van het departement van Economische Zaken. De wijziging betreft het
verstrekken van een lening van
f 7,5 millioen aan de Société anony-

Mozaïek
Mest
BIJ HET LADEN van mes* J„
de 17-jarige W. Verwijlen t»
vrij ernstig gewond, toen W $
hand uit stak op het ogenbU* iu
zijn broer een riek vol mest
i
kar wilde gooien. Een tand
hal»
door
de
ging
dwars
riek

,,

y^fi

„Soprani” naar Luik
Zondag

TE LUIK wordt

cember a.s. een

coraeonconcours

*\A

internationa* pi

gehouden- jjd

accordeonver*ll^
ooD^^
in verenigingsverband deel. &^\

Maastrichtse

..Soprani" neemt aan dit

van
""^eöen
Ckn mee

D"^

„Soprani" dingen
in de individuel»

1

strijden.

Man op trottoir

m acht uur
den bezoekers van een café te

ver een man op straat om
roepen. Op het trottoir lag °f *$
B. uit Venlo. Toen hij op zijn
over de weg reed, was hij d°° t gt'
passerende auto gegrepen en
de grond geworpen. Hij kl jj^
over hevige pijn in de rugdokter achtte zijn toestand
De heer B. is ijlings naar he y>
me des charbonnages Neerlandais kenhuis te Venlo overgebracht ■
automobilist, difi de aanrijding
„Willem Sophia", gevestigd te Brusoorzaakte. was doorgeredente
sel, met ontginningszetel te Spekholzerheide, gemeente Kerkrade. De der z!oh om het slachtoffer
kommeren.
lening is nodig voor de aankoop van
een gedeelte van de in Duitsland ge- Muziek in de
legen steenkolenconcessie „Melamie".
DE HARMONIE „St. Aeir.il 1»»
Dit mijnenveld kan van de bestaande uit Bleyerhelde zet dit jaar
ir>
schachten der „Willem Sophia" uit mooie traditie voort. Zij zal
v
op
Kerstnacht
verschillende
wetsontwerp
worden ontgonnen. Het
ten in het rectoraat Kerstlied
is zonder beraadslaging of stem- «pelen.
ming aanvaard.
A

,

..

Kerstnacht

’->

MILITAIR VLIEGVELD IN DE
VREDEPEEL?
In
's GRAVENHAGE, 19 Dec.
de memorie van toelichting bij de
departement
begroting van zijn
heeft de mi.ister van Oorlog indertijd, medegedeeld,
dat er plannen
waren om in het Zuiden des lands
een militair vliegveld aan te leggen. Naar wij van de luchtmacht-

Tourisme

OP DE JAARVERGADERING
V.V.V. te Maastricht is o.a- ai£jer
drongen op het scheppen van "V et
ontspanningsgelegenheden in Ij
t
centrum der stad. Gedacht
daarbij aan de inschakeling c)flstadspark. De waarnemende y^Jje
zitter, de heer L. Schreuder,
mede, dat een aantal lezingen
de schoonheid en het karakter pj
voorlichtingsdienst vernemen, is op Maastricht worden voorbereid.
het ogenblik de mogelijkheid in stu- zijn vooral bestemd voor de
v
die om zulk een vliegveld aan te burgerij, die deze schoonheid
Venray.
leggen in de Vredepeel bij
niet voldoende kent.

—

*
va^fd^r
9^ti

e^

maat*„.

_^,

Ook de gemeente Wittem

krijgt een eigen V.V.V.

Op zoek naar een
geschikte
dik...

Dun... of

Als ze nu bekende waartoe dit veronachtzamen van alle zede en gebruik haar gebracht had, zou haar
ziel nog gered kunnen worden.
Waarom kom je hier? zei Geertrui
zo onverwacht, dat de Braauw er
Niets heb ik
voor terugdeinsde.
te bekennen vóór mensen. Ga weg!
Gebiedend wees ze naar de deur,
waarachter de wakers en Gillis Bras
stonden.
Beken vóór Gcd. drong hij aan.
Beken uw zware schuld en laat af
van de Boze.
Geertrui keerde zich naar de met
schimmel bedekte muur. Toen hij
bleef aandringen en niet schroomde
om schandelijke woorden te gebruiken over Wauter van Berchcm en
het kind Machteld, vloog ze in een
Vlaag van machteloos protest naar
hem toe en sloeg hem met haai
vlakke hand in het gezicht.
De gewezen schepen wankelde en
zou gevallen zijn, als een der bewakers niet haastig toegeschoten was,
om hem te ondersteunen. De andere
gaf Geertrui met zijn knuppel een
s!ag op het hoofd, zodat ze bewusteloos op het stro viel.
Het is haar verhardheid, verklaarde Anthony de Braauw, toen
hü, na van de schrik bekomen te
Ze is
zijn, vóór de baljuw stond.
niet van het verstand beroofd of irf

—
—
—

p

GEERTRUI
DE HEKS VAN VEERE
door DIGNATE

ROBBERTS

189

om tot het pijnlijke verhoor over te baljuw hem het zwijgen oplegde.
Het is nog niet duidelijk Wanhopig uitziende naar een laatste
gaan.
of de vader van het kind een ridder kans om Geertrui het pijnlijke verhoor te sparen, bleef hij alleen in
van de hertog is geweest of
Hij sprak de naam niet uit en keek zijn werkkamer. De onrust en achhulpeloos de kring van rechters en terdocht groeiden in de stad. Schuw
liepen de Verenaren elkander voorbijzitters rond.
bij.
Bras
verGillis
Een enkele bleef staan vóór het
bij
monde van
Maar
klaarden ze eenstemmig, dat het on baljuwshuis en keek met duistere
mogelijk was voor iemand van zo blik naar de hoge gevel. Richard
lage geboorte, als deze beschuldigde, van Fontes kon niet langer wachten
om de geneeskunst te beoefenen zon- Maar op dat bittere ogenblik dacht,
der hulp van de 'duivel. Nu er bo- hij aan de vreemde monnik, die hem
vendien ook duidelijk bewezen was over Geertrui had willen spreken.
da' haar zalven en dranken niet al- De dienaar ondervragend die hem bij
de deur te woord gestaan had, hoortijd ton goede gewerkt hadden.
on, de de baljuw, dat dezelfde monnik
eveneens
zij
achiten
het
Voorts
mogelijk, dat een ridder uit het ge- nog iedere dag langs kwam en zijn
volg van Maximiliaan zichzelf zover pogingen om bij de heks te worden
zou vergeten, dat hij gedurende enige toegelaten, niet had opgegeven.
jaren omgang zou hebben met een Staande' bij het venster, schreef de
vrouw, die leefde zoals Geertrui. baljuw een bewijs, waarmee de kaZich niet storend aan hetgeen gebrui- nunnik Anselmus toegang kon krijOp
de geest geraakt, gelijk sommigen kelijk en oirbaar was. alle zede en acn in de kerker van Geertrui.
mpt vorten tredend.
na
?ijn
voorwaarde,
hij
da'
onder'e
gegewoonte
willen bewrrep- Dan zou ze niet
bij c!c heer van Fontes
weten hebben wat ik zeide. Nog kon En nog eens begon Bras alle beschul houd met haar.
zou
om
hem geestelijke bijkomen,
Richard van Fontes niet besluiten digingen op te sommen, totdat de

—

"~WAHL\vTLLER, 19 Dec.
corr.)

—

(Eigen
Donderdagavond werd In

café Gusting te Wahlwiller 'n byeenkomst gehouden voor de zakenlieden uit de parochies Eys, Wahlstand te verlenen bij deze aangrij-

—

—

naam

—

—

pende rechtspraak.

Anselmus was zo ontroerd toen hij
Geertrui zag, dat het geruime tijd
duurde eer hij spreken kon. Op zachte toon vroeg hij of ze haar ziel bezwaard wist door grote zonden.
Geertrui was bij zijn binnenkomst
blijven liggen, maar nu ze zijn stem
hoorde, kwam er beweging in haar
uitgeput lichaam. Een ver verleden
scheen open te gaan. De starre gemartelde trekken ontspanden zich, terwijl hij op fluisterende toon alles
herhaalde wat ze eens bij hem gebiecht had.
Haar door kommer en verdriet geschonden geest steeg langzaam in 't
licht. Hij zag haar ogen helder worden door een inwendige glans en
haar handen op zijn arm leggend, zei
ze met een van blijheid tintelende
stem:
Vader Anselmus, zijt gij het!
Ik ben het, Geertrui Kun je me
verstaan? — Ze knikte en vóór hij
het verhinderen kon, knielde ze bij
hem neer.

— ——

Mijn kind, bedenk je goed en antwoord mij op wat ik je vraag. Over
Terwijl hij
alles wat je hebt gedaan.
sprak zag hij hoe ze haar hoofd oprichtte en achterover boog.
Ik zie

—

—

en Nyswiller en het rectoraat
tem met het doel dat de mi'lfl^js
standers uit deize plaatsen zie*
lid zouden opgeven van de >"
V.V.V. te Meehelan.
y.
De voorzitter, oe heer G. *»1
pers, betreurde het, dat voor*
eerst-belanghebbenden, die uit
rectoraat Wittem, reeds vo°r e 6
tweede maal geen gehoor had
gegeven aan de uitnodiging
seti
vergadering. De heer Jan
secretaris van de V.V.V. te
zette het doel en streven van „
vereniging voor vreemaelingen*
keer uiteen. De voorzitter atevivtf
voor het bestuur, waarin thans
personen uit Mechelen zitting >*
ben uit te breiden met ten h°^,
ste vier personen uit andere P j e
sen, waarvan er tw*». door de dep
den uit Eys zouden kunnen wo'wo
aangewezen. Hiertegen maa*
alle aanwezigen bezwaar aanss
zien Mechelen dan steeds
u
meerderheid in het bestuur *"
hebben. Voorgesteld werd o.m- te
het bestuur op een binnenkort
houden vergadering zou aftf*
waarna dan direct een nieuw
stuur zou worden gekozen.
drukkelijk werd vastgesteld dat
voorstel niet gericht was tegen
personen, die momenteel in net
stuur zitting hebben. Een g^j.
aantal aanwezigen maakte ver

.

.j

vool
"^l-es

EP"^

.
.

JLt

bezwaar tegen de gekozen

het, Vader! De stad tot pulver.
Wat zie je? vroeg hij verschrikt.
De stad, herhaalde ze, zwart,
En zich vastklemmend
zwart...
aan zijn pij. stamelde ze: Vader, hun
haat, help mij.
plaren geoxukt zal worden,
(wordt vervolgd) voorbereid.

——

—

n»

„V.V.V. Mechelen". Nadat het
stuur zich over een en ander
derling had beraden deelde
voorzitter mede, dat werd vo°r?
en
steld om het aantal bestuursl 1 B,
uit de verschillende plaatsen
te wijzen in evenredigheid met »
aantal leden uit deze plaatsen,
naam van de nieuwe V.V.V. za 1 *j
een in de maand Januari te houa
vergadering definitief worden v. Sr
gesteld. Een folder over de tou rl '
tische mogelijkheden, welke in Ê^.
oplr.p>e van enige duizenden exel\!
t

°^

°
°

£T

wor
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DE VOGEL

Lerarenactie was begrijpelijk
maar verkeerd gericht.
komt leven in de brouwerij. Zelfs
Kriticaster zal dat willen toegeven: de helft van d e Rijkskieskringvoorzitter s ia vernieuwd ge-

Ziezo, we hebben juist weer wat spanning achter de rug: Prof.
((^N is te ver gegaan met—zijn
zelfbeschikkingsrecht tegenover Suriname. Of liever: niet
i^kamp
t
t
ant
W
natuurliJlke zaak- en, mits verstandig toegepast, verstandig en zegenfti£«■■),
Tli maar
* met het daaraan
**" verbonden
recht tot afscheiding. Hij retireerde eerst voor Dr De
HAIAG, 19 Dcc 1 952.

rt, en toen

hij een nadht geslapen had, moest hij bovendien meedelen, dat hij ook voor het
buiet moest wijken. Toen ik daar zo op de gereserveerde tribune de spanning
naar boven
"«1* shjgen, flitste al het woord „aftreden" door mijn hoofd. Maar
het,
o-elukkig,
kwam
zover
«. Minister Kernkamp heeft echter geen beste beurt gemaakt: zo groot
is,
hij
als
zo klein was
*> politiek formaat; met jullie Mr Cals was het net andersom: zo klein als hij is, zo flink was
öl'
levendig handi S en beginselvast man, die nu al aardig ingewerkt
'
eek. Maar
hij komt dan ook
„uit het onderwijs": was zijn vader niet een geëerd onderinspecteur en hoofdinspecteur?"

k-aP'

Ï\Tm

mijn mening deelde ik de vrienden mee, toen de
Dichter en ik,
ff <Mnenen mdc diepe fa»te""s van 6e Vieux Doelen waren
W
Men was het met mij eens, al dacht ik een lichte spüt in de
rden van Kriticaster te ontdekken, dat ons Haagje een crisis ontgaan
" „In ons „aangenaam dorp" brengt dat wat afwisseling", zei bn.
-Aangenaam dorp?" vroeg de Dichter.
Z° noemde Lord Chesterfield toch ons Haagje? JU moest dat
«en , vervolgde hij, „want het was die 18e eeuwse Engelse gezant die
ijrfe residentie zo noemde en die een eeuw later in Barnaby Rudge van
""fles Dickens als de harteloze liberaal getekend is."

gezakt.

'

*mÜ

Dichter vond het evenwel wat
tegelijk en vond een argument

pf

lf ,?°r zijn onkunde in de opmerp» ?§, dat Chesterfield „niks, maar

ook niks" met letterkunde te
had! En dat het hem, de
geen zier schelen kon of

off

tf,j>t p?^

'^sterfield

(p-

Jjj.

"|st

model geweest was
Dickens' roman of niet. Hij

tn

/k van

ieder geval alleen maar
sigaretten in verband met

des edelen Lords! En dat
J6 laam
hij gewichtiger dan het ver-

f

f
)P

tt
C

*'t
f

»
[,

t

.'

i^d
..^d

dat Kriticaster met de achthad gelegd!
Wij gaven uitdrukking aan onf 6 verwondering over 's Dichters
*^ieid door een mimiek die geen
?°orden ter toelichting 'behoefde.
a s de strijdlust van zijn Minisf ook in hem gevaren? De Jourvroeg hem, of dat kwam
t°°r het adres ver Amsterdamse
Toen veerde ook de Oudgister recht: nu ging de zware
"ütiek komen. „Raak hè?" knikik tot de Politicus. Maar die
f^geerde heel andera dan ik verhad: „Onverstandig," zei
p- „volslagen gemis aan enig poütiek begrip."
"Ik vond het moment anders
Stekend gekozen," hield ik vol.
Dat wilde de Oud-minister wel
hij voegde er zelfs aan
°e. dat hij de verontwaardiging
*f leraren volkomen begreep:
"''j zijn te lang aan het lijntje
*ehouden," zei !hij_ Maar hij very°'gde: De actie was geheel vergericht, en ongediscipli-

"*

*

eent

eerd
neerd."

Toen

deed hij alsof hij voldoenhad gezegd, maar hij had bui,6tl de waard, dat wil zeggen:
ttiten Kriticaster en de JournaJ*t gerekend. „Verklaar u naverzochten die.
Het leek er op, alsof de Oud-

.

in zijn verbazing bleef
toch hervatte hij:
eens, de enige fractie die een
r>cvtmentaire basis voor hun actie
V^eft verschaft (en zij erkennen
??*), was die van de K.V.P.; wij
?let alleen, maar wij toch voorop,

'jeken, maar

j^e

*ebben

duidelijk verklaard dat wij
ne t rapport over de midj^Qgroepen staan; niet één keer,
(jrie keer. Bovendien, in verrouwen gezegd, reeds tijdens de
heeft de K.V.P.f?*ctle, met name prof. Romme,
?eh hiermee
laat ik zeggen:

*^hter

°ezig gehouden!

Lang vóór dat de Amsteractie los brak stond het
standpunt der K.V.P.-fraotie
vast. Wat doet men nu? Men
Saat uitgerekend déze fractie in
"e wielen rijden ;men gaai; dus
Voor een fractie als die van de
ï\ v. d. A. een echec van de

damse

'

«£.V.P.

(wat in dit geval vnn
*en echec voor de leraren zou
uitgaan) aantrekkelijk maken.
Öe actie heeft dus de bereidheid
van byv, de socialistische fraoüe
°m tot een oplossing mee te

helpen,

vermindert?; die zou
Snuiven als er niets voor de

'eraren

gebeurde. Maar bovendien voel ik die actie alg ecu
"esaveu van het eigen bestuur

van

de lerarenorganisatie."
St. Bonaventura!" vulde de
de leemte in 's Oudkermi s aan.
En vervolgDie knikte:
e: En met dit Juist."
hoofdbestuur, dat
jj*h prestige heeft ingeboet, zal
Regering stTakkS toch moeten

-

**

Vervolgens bevatdg adressen aan de K.V.P.,
ik tenminste de kranten mag
Seloven (ironische blik in de
'"'chting van de Journalist!), grove
0,1 juisthedien, waarmee de eigen
ondergraven wordt Zo is
et bijvoorbeeld beslist onjuist,
er enig verschil van opvat'hg zou bestaan tussen de fractie
e!l haar leider; het is ook beslist
j^waar, dat dr. Lucas eerst opheffing van de vijf-procentconheeft bepleit.
Het tegendeel is zelfs het geval:
jV Lucas heeft het woord ..allertweemaal gebruikt, toen
PtJ eiste dat een onmiddellijke inmoest plaats

/*ö
's

J*°sitie
"J?*t

eerst"

hebben."

Argumenten
Bijna muiten adem pauzeerde hij
De Journalist zou geen

eVen.

krantem-in

zijn als hij niet infor-

meerde waarin het „bezig houden" van prof. Romme tijdens de
kabinetsformatie had bestaan. De
Politicus antwoordde niet onmid-

dellijk: toen: „Jongeman" (dat
hij altijd als hij een vrager
op afstand wil houden!) „jongeman, de kabinetsformatie is een
zaak die zich in volkomen vertrouwen voltrekt. Maar
denk
eene na! Wat wü de P. v. d. A.
ervoor doen ? Inkomstenverhoging,
zegt

belastingverlaging en, desnoods,
schoolgeldverlaging. Trek nu je
conclusies maar."
Daar was de kranteman toe
bereid, maar hij was toch niet
geheel voldaan. „Gij spreekt van
inkomstenverhoging; bedoelt ge
daar hetzelfde mee als met salarisverhoging?"

—
—
—

Zware politiek ■ Aan
het lijntje
Onverstandig . Katoenen handschoenen i— Partijballons
Leven in de brou■

werij

—

De Oud-minister was echter niet
tot meer vertrouwelijkheid te bewegen.
„Wij nebben suggestie s gedaan
di e betekenen dat de middengroepen, met name de docenten in alle
scholen, niet onaanzienlijke verlichting zouden brengen. Wees
daar nu mee tevreden!" Nog dit:
Ik beweer niet, dat andere partijen
dit niet willen, maar wel, dat wij
dit reeds drie maanden vóór de
Amsterdamse actie hebben bepleit,
en dat deze nóch ons nóch de
leraren zelf enig voordeel kan
brengen: zij was verkeerd ge-

richt."
Kriticaster verklaarde nog, dat
luj he,t volkomen begrijpelijk vond
dat zij „duvels" waren, en de Journalist en ik beaamden dat; maar
de Politicus volstond echter met
te zeggen da,» hij dat ook begreep,
maar daarom juist de actie-rich-

ting temeer

betreurde!" Slechts

voegde hij er maar niet dan na
enige aarzeling, aan toe: „De

ieraren menen ten onrechte dat
iedereen ervan overtuigd is,' dat
hun salaris verhoogd moet wor-

den slechts met arffumenten pc.
reikt men wat- die argumenten
he.ft de K.V.P. hen verschaft en
mijn fractie heeft z« gebruikt."

Felle aanval
werd e ven
den wij ons in de

Het

stil. Toen vonalgemene conclusie, dat wij althans, mét fractie
en partij, meenden dat er wel verhogingen nodig waren want er
was iets scheef gegroeid. De Journalist zag een sterk bewijs van de
innerlijke kracht der K.V.P.-rapporten In de ongewoon-scherpe en
ongewoon-uitgebreide aanval van
He t Vrije Volk daarop. „Terwijl,"
voegde ik er aan toe, „gisterenavond de woordvoerder van hun
fractie verklaarde dat zij voor
driekwart
aan De Weg naar
Vrijheid waren ontleend."
„Na bestrijding
een poging
tot inpalming! Maar vergeet de
'heer Berger dan dat zijn partijblad de rapporten propagandaballons noemde ? Dan is dus De
Weg naar Vrijheid
gen propagandaballon, tenminste: voor drie-

kwart!"

Maar deze

poging

to t logica

mijnerzijds smoorde in de afwijzing van de Journalist: Psychologie is in politiek belangrijker dan
logica." Waarop de Dichter zich
geroepen voelde zijn kennis van
Clemenceau te luchten:
De Tijger was beide, logisch én psychologisch. Zijn^ handen waren zwaar
door eczeem aangetast. Met katoe-

nen handschoenen aan zat hij in
Versailles aan dg conferentietafel.
stil. zwijgend, half dommelend.
Maar als hij de. tolk de woorden
„France" of „Allemagne" hoorde
zeggen, veerde hij op. Dan zei hij
wat, en wel* altijd hetzelfde: Le
Boche payera!" De mof zal betalen!" Hij kende het „frappez

worden; het Dagelijks Bestuur
worde voor meer dan de helft vernieuwd, vooral door aanvulling.
De Dag der Werkgroepen is, al
had hy vlekjes, uitnemend geslaagd. Kortom, het gaa t omhoog
met onze K.V.P.!"
Toch moest Kriticaster

ken:

Maar Voorzitter

en

zij

de Politicus vervolgde:
„Maar ik weet, dat zij best willen
gaan, alle drie. Het woord is aan
de Partijraad van eind Januari.
Die moet beslissen! En trouwens:
Denk
kent gij vervangers?
daar ook eens over na!"
Toen was het werkelijk de
hoogste tijd. De Oud-minister en
de Journalist spoedden zich ter

avondvergadering naar het Binwij gingen ieder ons
weegs: de Dichter naar de Schouwburg, Kriticaster en ik naar huis.
ZaTot wederschrrjvens en
lig Kerstfeest. Vrede in de partij,
vrede in ons land en vrede in de
wereld. Het Kerstkind moge die
vrede aan ons allen schenken!

—

_
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&kto EAU de COLOGNE
HET BEROEMDE BLAUW-GOUD ETIKET

WATER VAN KEULEN
kreeg een nummer tot naam
Zes generaties van fabrikanten
(Van onze redacteur te Bonti)
BONN, 19 Dec.
Voor 1792
en
ook veel later nog
verspreidden
slechts gravinnen en baronnessen,
jonkvrouwen en hertoginnen goede
en zelfs heerlijke geuren en het-

——

—

zelfde gold voor de min of meer
verwijfde cavaliers van deze vrouwen van edele stam en hoge stand.
Nu
160 jaar later
is het zo,

—

—

in de in alle opzichten zwaar geparfumeerde Napoleontische tijden
Keulen gebukt ging en zuchtte onder
een Franse bezetting. En ook toen
al hielden de bezetters er van alles
wat los en vast was te registreren.
Zo registreerde men ook de Keulse
woon- en zakenhuizen.
Op de deur die toegang gaf tot
het huis en „laboratorium" van
de heer Wilhelm Mühlens, dat ge-

—

dat veel meer vrouwen door een
min of meer dichte en penetrante
legen was in de Glockengasse,
wolk van goede reuk omgeven door
schreven de Franse registrateurs
het leven trippelen dan wel sloffen,
met sierlijke krulletters en cijfers:
winkelen en visbakken, liefelijk
No. 4711. Wilhelm Mühlens was
glimlachen of kijken. Sedert 1793
geen domme heer en dra stuurde
namelijk vond het reukwater en
hij zijn welriekend water de deur
wat daar allemaal mee verwant is,
uit onder No. 4711. De zaken ginzijn weg naar het volk en dat dankt
gen goed en Wilhelm Mühlens
't volk aan de Keulse heer Wilhelm
werd een welgesteld man, die
Mühlens, die in 1792 een reukwatersteeds omgeven was door welriefirma stichtte.
kende medemensen.
Zijn zoon, dat was Peter Joseph
Nu hoort men eigenlijk te weten,
dat in 1794
men leefde toenmaals Mühlens, nam de zaak van zijn Pa

—

(Advertentie.)

Toen brak Kriticaster de ernst
van het verhaal niet de opmer
king: „Natuurlijk kende hij dat:
hij wa« toch Fransman?!"

Partijraad

Voor Heerlen en Omstreken en Geleen en
Omstreken alleen te koop bij

was een goed slot
gevonden voor onze betogen. De
Journalist vroeg nog of wij Zaterdag naar Utrecht gingen, naar
Daarmede

HEERLEN

GEt E E N

het experiment van de politieke
Partijraad. De Oud-minister en ik
waren dat inderdaad van plan.
En onze Mentor merkte op: „Er

haar tempels bouwde, de poëzie
van Henri Bruning zou men, mits
men het woord niet in de gewone
betekenis verstaat, priesterlijke
poëzie kunnen noemen, dit om
aan te duiden hoezeer ze los van
de tijdelijkheid, opgaat in aanbiddende aandacht naar haar

vervulling. Zijn gedichten zijn niet direct wat men gewoonlijk en oppervlakkig „religieuze poëzie" noemt, in zijn
menselijke .belijdenis is bij deze
dichter een gerichtheid waar te
nemen, die hem aan dat nauwelijks bepalend epitheton onttrekt.
Zijn zingen is gewijd aan de ziel
in de eerste staat zoals God ze
geschapen heeft. Al de menselijke
handelingen, hoe prachtig geleefd
en doorstreden zij ook werden,
zijn een dof tumult bij ac luister
van haar volkomenheid. Maar zo
geheel wordt de dichter nooit een
met zijn ziel als hij ven'angt. Hier
niet. Later zal het anders zijn,
niet nu, niet nu, maar toch is hij
blij om dat besef, al is hij, ontaaan van zijn helderst zelf, nu
ook in een grote stilte. En dan
schrijft hij weer strofische gedichten, zo vol gezongen van biddende rhythmen als hij het eenmaal in „Fuga" deed, nu schijnbaar veel ijler en in wezen nog
zoveel dieper. Dit boek is naar het
verïangen van de dichter geworden een bezonken, bezonnen en
doorgloeida zang over de ziel in
haar ochtendstilte. Wij weten niemand in Nederland, die op dit
hoogste

UYPPh

—

toujours!"

Bewogen poëzie van Bruning en Mariagedichten van Jowan deKever

**!■».

bleven."

En

Vraagt reizigersbezoek

Tel 3819
Tel. 701
of demonstratie ■

1 Bém^^m

Ak«rstr 28
Rijksweg Zd 42

geheel Limburg

Levering door

werkt thans weer als priester in
Limburg, nu eens verblijvend in
Vaals, dan in Hoensbroek of elders in ons gewest, waar zijn
congregatie haar werkzaamheden

IN EIGEN BEHEER

—
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opmerOnder-

GEDICHTEN
TN eigen beheer" (te Nijmegen,
" Prins Bernhardstraat 5) heeft
Henri Bruning een verzenboek
uitgegeven, bevattende een cyclus
gedichten waarvan ik geloof dat
ze een hoogtepunt vormen in de
Nederlandse zielspoëzie. Afgezonderd van de litteraire stromingen
en strominkje.s zoals die heden in
de veelgeschreven en niet zoveel
verschijnende poëzie aan de dag
treden, is deze dichter zyn weg
blijven gaan, een eenzame, roekeloze weg en nu heeft hij geheel
zijn vermogen van dichter als tot
de uiterste grenzen van het menselijk bereikbare gespannen om
vandaar te zien naar de andere
kant.
Daar heeft hij de ziel gezien en
in vervoerend stille regels onthult hij haar grootheid en onaanraakbaarheid. Zoveel lagere stromingen zijn er langs heen gegleden, aij is in een zuiverheid gebleven, dat men ali'een het beeld
van God nog kan aanroepen om
haar grootheid te duiden. De dichter gaat zo tot in het gebied
van oe mystiek en maakt het de
gewone poëzie-lezers niet gemakkelijk hem te volgen. Men kan
van veel moderne poëzie zeggen
dat zij meer aansluit op wat de
music-halls bieden,
een der
dichtbundels van Paul van Ostayen, die de jongere generatie
als haar voorloper en apostel beschouwt, droeg de titei' Music
Hall !
dan op de verheven han.
delingen waarvoor de mensheid

Warenhuis
T?EN ran de kenmerken van de
massa is het warenhuiscom-

voorzitters blijven!"
Waarop ik reageerde:
Echt
kriticasterig! Moesten die uit zichzelf weggaan en de .s-ocialisten het
prachtigst denkbare propagandamateriaal in handen geven van
„ratten die het zinkend schip verlaten ?" „Neen he t is verstandig

dat

ogenblik nog zo hoog lied van de
ziel, in zo ontroerende en bevrijdende taal zou durven en kunnen
zingen. De bundel draagt tot titel „Ziel en aarde" en is fraai ge.
drukt op Oud-hollands papier in
een niet zo erg grote oplage.
JOWAN DE KEVER
Alsof het van de zelfde uitgever
komt, staat ook in de verzenbundel „Maria-poëzie" van Jowan de
Kever „in eigen beheer". Dit wil
andermaal zeggen, dat de schrijver der poëzie ook de verkoper
ervan is, moet zijn, omdat luj ander» alle kans heeft, dat zijn ver-

zen
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PARLEMENTAIRE BRIEVEN

Minister Kernkamp maakte een
slechte beurt in Kamer

van Zaterdag 2Ü

in

een bureau-lade

blijven

liggen tot ze lang zijn vergeeld.
Het adres voor deze bundel is:
Bundt'rstraat 37, Meerssen, op
naam van de sx-hrijver, pater Jowan de Kever, van de Congregatie der Montfortanen.
Deze Congregatie staat bekend
om haar bijzondere Maria-aevotie, door haar stichter Grignion
de Montfort zo sterk verspreid en
gepropageerd. In zijn jongste, in
Maria-blauw kleed gestoken bundeltje gedichten toont pater De
Kever zich een trouwe zoon van
Père de Montfort, hij draagt een
bouquet bi'oemen aan voor de
beeltenis der Moeder Gods. Jowan de Kever schreef al tijdens
zijn studie-tijd vele gedichten.
Die lukten soms en heel vaak niet
zoals dat bij studenten-dichters
gaat. Een flonkerend eigen geluid bleek hij niet te hebben,
maar hij had een ambitieuze ijver
en was vol van een idealisme.
Pater Jowan de Kever is geboortig van Nieuwstadt, maar verscheen ons ais Brabander. Hij

heeft. De laatste jaren publiceerde hij verscheidene verzen o.a. in
het maandblad Aristo, die waren
bedoeld als hekeldichten op personen en toestanden, welke hem
niet aanstonden. Deze bijdragen
waren zelden zo gelukkig als ze
wellicht bedoeld werden. Het gedicht op de beeldengroep van
Charles Eyck was een gelukkige
uitzondering op deze berijmde
commentaren, waarmee Jowan de
Kever op weg was zoveel mogelijk poë'zie-gevoeligen tegen zich
in 't harnas te jagen. Met zijn
bundel Maria-poëzie heeft hij zich
gerevancheerd. Br staan hierin
weliswaar vele gelegenheids-gedichten, die nergens tot poëzie
zijn geworden, daarnaast biedt dit
boekje nog een vrij groot aantal
levendig gezongen, kleurige verzen, waarin hij zich een volgeling
der muzikale dichters toont. Boutehs en Engelman, Doe Maas en
Karel van de Oever heeft hij met
vrucht gelezen en verwerkt. Men
met name
herinneringen aan

vinct

diverse malen
het zo schoon
gezongen Beatrijs door Boutens

(Maria's Bezoek, O. L. Vrouw ter
Sneeuw). Met zijn grote gedachten-gedicht „Maria's Tenhemelopneming" sluit hij aan op de poë-

zie der Nieuwe Stemmen-dichters,
die in Nederland nog geen school
maakten. Het meest gave gedicht
acht ik „Advent" met die prachtige regel:
„Gij
draagt. God
schommelt,
schommelt maar".
Mooi en bijna geheel gaaf is ook
de cycïus „Kleine getijden". Al
heeft ac dichter ook alleen becoeld de bloemen van zijn beelden
naar Maria in haar jonkvrouwlijkheid te brengen, het zijn geen
zinloze beelden, er is 'n hele Marialogie
door heen gevlochten.
Een bundeltje dat velen graag
zulien lezen en dat zal aanspreken.
PAUL HAIMON.

plex. Géén echt üd van de massa
kan een warenhuis voorbij gaan;

het zal er dóór gaan. In de rtxenggeur van zuurtjes, textiel en linoleum voelt de massa zich gelukkig; ze kan er graaien m de katoen, knijpen in de sponsen, drukken op het buikje van de mamapop en ruiken aan de zeep.
Deze middag wrong zich een ontzaglijke madam door het mierennest-in-revolutie, dat 't tcarenh-ui»
is. In haar brede kielzog zoog ze
een dreinerig zoontje mee met
een ijsmuts en een snotneus. Als
een bark meerde ze tenslotte aan
de galanterieën-stand, die wonderlijke verzameling van haarnetjes, corsages, orenpeuteraars, parfum, zeep en duizend andere zaken. Haar geluk scheen compleet
bij het betasten en bezien van deze heerlijkheden.
Het zoontje, dat juist met zijn
snotneus boven
de stand uitkwam, voelde ook het tuarenhttiscompler in zich wakker worden
en pakte gezellig een stukje zeep,
dat hij onfris ging besnuffelen.
Het verkoopstertje zei geforceerd
liefjes:

„Niet aankomen, broer!"
Dat was de madam in haar teerste
punt geraakt. Kijvend brak ze los:
„Zeg, juffrouw, laat mij m'n kinderen zélf maar opvoeden! Is dat
zo vreselijk als die jongen even
aan dat stukje zeep komt? Ze
hadden jou wel eens een betere
opvoeding mogen geven. ledereen
heeft altijd de pik op dat arme
schaap! Zeg het maar als we hier
te veel zijn, dan gaan we met de
klandizie wel ergens anders....!"
Er klitte al een massa, dol op relletjes, rond de stand tezamen. En
één van de chefs, die men altijd
in een warenhuis kan herkennen
aan de manier waarop ze trachten
onopvallend te zijn, wrong zich
naar voren.
„Wat is hier aan de hand, juf-

frouw?" informeerde hij geagiteerd. En het meisje, in de wetenschap dat ze verloren lag in de

!over en als het ware met bet koninkrijk Pruisen en de techniek
verhouding koning klant-verkoopmee, groeide onder zijn leiding de
ster, probeerde een slechte aanfirma 4711 uit tot een wereldfirma.
tekening op haar gedrag te ontIn 1840 verlieten de eerste tot de
komen met de verontschuldigenrand toe met 4711 flessen gevulde
de woorden:
zeeschepen de Noord-Duitse havens.
„Och, meneer, ifc zei gewoon teDe zoon van Peter Joseph heette
gen dat jongetje
"
Ferdinand en deze Ferdinand werd
Moor de madam onderbrak al:
door zijn medeburgers „de Naas von
,J)at noemt dat wicht gewoon als
genoemd, waaruit men
Kölle"
staat te kiften op mijn zoontje!"
ze
mag afleiden, dat Ferdinand er een
De gladde chef wrong met engrote neus op na hield, dan wel een
kele handgrepen de opgewonden
neus die niét van het ruiken, dan
gemoederen weer in de ruststand:
wél van het proeven een bepaalde
het verkoopstertje kreeg een welen alom bekende (dure!) kleur verwillend standje, dat ze met een
'n
wierf. Hoe dan ook Ferdinand was
verongelijkt gezicht stond te verkundig zakenman en hij was het die
bijten en de madam kreeg de
in New Vork, zowel als in Riga en
stroop van excuses om de mond
vele andere plaatsen niet alleen degesmeerd.
Het snotneusje kreeg
stichtte.
pots, maar zelfs fabrieken
kneepje in de wang. De maeen
Maar in 1918 kwamen de Fransen
dam glunderde al weer en de teweer naar Duitsland en dus ook
leurgestelde
massa, die zich een
v/eer naar Keulen, alwaar ze het
relletje zag ontgaan, verspreidde
huis
nummer 4711 wel niet van het
zich
in de Glockengasse wegveegden.
Maar naast de madam had zon
maar de Franse parfumerie-fabrieoud mannetje gestaan, dat de
plezier
deden door
ken dan toch een
wijsheid van een heel leven in
de vanwege de oorlog in een kwade
zijn benige hoofdje gestuwd had.
reuk gekomen Mühlens firma enkele
En toen de madam op wou stappoten uit te trekken. De bloemenpen, zei hij zo ontwapenend getuinen van de familie,' gelegen aan
moedelijk:
de Cote d'Azur, werden evenals vrij„Moeder, koop nu van die jufwel alle andere buitenlandse bezitfrouw
dat flesje.....'" En hij duwtingen in beslag genomen. Dat alles
de haar een flaconnetje in de
maakte „de Naas von Kölle" niet
hand.
meer mee en verdriette diens zoon
„OntharingsmiddeV ', las de maPaul Peter Mühlens, die 'n taai heer
dam moeilijk.
bleek te zijn. Paul Peter ging name„Voor het haar op je tanden!",
lijk niet bij de pakken neerzitten,
legde
het mannetje uit en hij
treurde niet om het verloren gaan
glimlachte bemoedigend naar het
van de buitenlandse bezittingen en
verkoopstertje.
de bloementuinen, die de kostbare
SCHUTTER.
grondstoffen leverden, maar toog
aan het werk. En ziet in 1939 voerde
(Advertenties)
4711 al weer evenveel uit als in 1913.
WEER KRUITDAMF 1
*stm^
Maar toen de zaak weer bloeide
en de halve wereld weer naar 4711
rook, brak de tweede oorlog uit.
Eerst werd de hele Glockengasse, de
4711 gebouwen incluis, door bommen
vernield en daarna kwamen de geallieerden en dus ook de Fransen
weer maar weer eens 'n kijkje nemen in Keulen. Even na de capitulatie stierf Paul Peter. Zijn beide zoI
c
nen 'waren hém voorgegaan. De i
r
jongste sneuvelde op 25 Maart 1945.
tam a~ i» ut |cto** «*
y
Mühlens-generatie
Van de vijfde
X OUDE GENE VER
leeft nu niemand meer, maar de oudste zoon van Paul Peter had een
P .ut
zoon: Ferdinand, die nu 15 jaar is.
Over zeven jaren zal deze Ferdinand
baas en eigenaar van de hele 4711
affaire zijn. Intussen wordt de zaak
Ongeluk met dodelijke
gedreven door zijn grootmoeder, de
Mühlens,
edele vrouwe Maria
die haar
afloop
weetje weet en de zaak drijft als
DEN HAAG, 19 Dec.
Op de
een man.
Rijksweg van Tilburg naar Breda is
NIEUW BEGIN gisteren nabij
de hoofdpoort van de
In Keulen-Ehrenfeld werden nieu- vliegbasis Gilze Ryen een verkeerswe fabrieken gebouwd en de pro- ongeval geschied, dat aan de 21-jarige
ductie bedraagt alweer 65% van dienstplichtige soldaat G. H. het
de vooroorlogse en de zaken gaan leven kostte. Soldaat H. werd ernstig
" weer goed. Het merk 4711 was ingewond en is later overleden. "Hij
ternationaal beschermd, maar na was ongehuwd en uit Den Haag afde oorlog werd het merk door de komstig.
»
geallieerden „gestolen", aldus de
militante, maar toch charmante
WENEN, 19 Dec.
De Russische
Maria Mühlens. „Maar," zo voegt commandant van Klosterneuburg, bij
ze er aan toe, al die namaak ver- Wenen, heeft de districtsinspecteur
dwijnt als sneeuw voor de zon. als van het onderwijs meegedeeld,
dat
de echte, de enig echte 4711 weer alle schoolkinderen op straat Russiop de markt komt."
sche officieren moeten groeten. In
Maria Mühlens leidt de jonge Fer- gewoonlijk welingelichte Oostenrijkdinand hoogstpersoonlijk op in de se kringen wordt verklaard, dat de
kunst van het welriekend zaken schoolautoriteiten categorisch gedoen en: „Hij wordt een echte weigerd hebben de kinderen een derMühlens, zoals zijn voorvaderen". gelijke instructie te geven. "
zegt ze. No. 4711 is weer groot en
wordt met de dag groter. Het is
Nike-hoekje
maar te hopen, dat niet nog eens
de geur van 4711 zich zal mengen
De arvie, kleine Koning *
met kruitdamp. Het is maar te hoKoos zich een stal tot woning
pen, dat niet nog eens de Fransen
Een kribbe was Zijn troon.
naar Keulen moeten komen, om
Wij ujillen voor Hem bouwen,
onder meer te registreren, want dan
Alom in Limburgs gouwen,
zouden ze in plaats 4711 wel eens
Een waard'ge Koningswoon.
een ander nummer kunnen neerGiro: 10.20.80.
NIKE.
schrijven. Bijvoorbeeld 1794-1918-1945
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Radio-herstellingen woruen
bij ons aan huis uitgevoerd
NOTARIS PINCKAERS
kachelklaar zagen. Koestr. 77 door geheel Zuid-Limb. met
H'broek, tel. K 4448—1176.
te HOENSBROEK
voorafgaande prijsopg. Radio
18000— gevr. als EERSTE
BRULS, Jozef Hollmanstr. 1 HYPOTHEEK op flink za6
'53
Dinsdag;
Januari
op
zal
koopt
Maastricht, tel. 2007.
kenpand, 2 woonhuiz., fruitom 2 uur njn. in Café-Rest. KERSTGESCHENKEN
J. A. Meulenberg;, Akerstr. U steeds 't voordeligst in Ma.
iveide en grote magazijnruimno. 154 te Hoensbroek, pu- nufacturen-mag. „De Kleine Nu het WINTER is, bewaart te. Grote overwaarde. Alles
Savelsberg,
afgewerkte
Winst",
Pierre
Uw
olie.
Deze
gelegen op beste stand in Gebliek verkopen:
Herenweg 24, Nieuwenhagen. heeft grote waarde hu wrj
leen. Br. no 34250 bur. dez.
Gemeente Heerlen
gij
leveren,
waarin
kachels
met
tuin,
TOTALE UITVERKOOP.
het Herenhuis
deze kunt verbranden, zongunstig gelegen a.d. Ring- Radio Loobeek, Honigman- der bijmenging v. petroleum
Treebeek,
straat 5h te
kad. straat 33, Heerlen.
of diesoline. Intensieve verSectie A no. 3634 ged. groot
branding. Grote hitte-uitstra- Betere AUTO-RIJLESSEN!
in ling. Geen onderhoud Lage d. erkend instructeur A.N.
rs 3 A. 32 ca., bevattende: RADIO TELEFUNKENgroot
beneden grote kamer met edelh. kast. Prachtig te
prijzen. Uit voorr. leverbaar. W.B. Bel 3479, W. Lemmens
in st. v. nieuw
k. Demonstr. dagelijks aan on- Geerstraat
serre en achterkamer en toestel overcompl
117, Heerlen.
Caumerweg.
suite, keuken,
bijkeuken,
ze fabrieken SIF N.V., Hol62,
3439,
tel.
Heerlen.
W.C.,
voortuin,
beekl.
vestibule,
leweg 32-36 te Sittard. Telezijdoorgang en open plaats;
foon
2900.
NYLONREPARATIE,
secuur
le verd.: 2 ruime voor- en
Seegers
duur.
niet
kamers met balcon, 2 achterVOOR DE KERSTDAGEN
kamers, badkamer met bad Schoenhandel, Treebeek bij voor reclame mooie rode
de
kerk
Ster-appelen, mogen onder
en geyser, 2 vaste wastafels, muurkast, plat dak
brengen wij geen Kerstboom ontbreken.
Voor
Kerstmis
met balcon; 2e verd.: 3 grote
uitgebreide
collectie Voor de prijs hoeft U het
kamers, 2 kl. kamers, 2 een
niet te laten. Kosten slechts
dames-, heren- en KINDER2.50 MIJNWONING te Treebeek
muurkasten, W.C.; voorts SCHOENEN in sportief en per kist van 20 kilo
kelder; vliering; electr., gas gekleed genre. Schoenhanen franco thuis gebracht.
teg. partic. woning,
Benzenraderweg te ruil
en waterleiding.
del Seegers. Treebeek bij de De Meikers
waar. Br. no. Zonversch.
no. 20, Heerlen, tel. 3190.
Het gehele benedenhnis en kerk.
-557 bur. dez.
de le verdieping; zijn vrij
5 kam., keuk.
van huur in eigen gebruik Als bijzondere aanbieding H.H. PLUIMVEEHOUDERS! WON-RUIL:
en stal te
te ruil tete aanvaarden bij de betaling voor Kerstmis D. SCHOE- Hoenderhof „José" biedt U gen zelfde Passart
won., liefst H'heikuikens
v.
1953
al
rassen
de
op
1953;
’9.50;
1
vanaf
herenvóór of
Februari
NEN
Br. no. 103 L.D. Hoensbr.
de 2e verd. in het genot der schoenen vanaf 12.75; kin- en jonge pullen aan tegen de.
Vertegenzeer
prijzen.
conc.
24.— per derschoenen vanaf 4.75.
huur (huuropbr.
Mijnw. Brunsv. Hoensbroek: M. WON.-RUIL.
maand).
Schoenhandel Seegers, Tree- woord Terlindeweg
sum-Haansberg tegen won.
28;
voor
Bollen,
te Hoensbroek, liefst omgev.
Nadere inlichtingen en in- beek bij de kerk.
Heerlen M. Derks, PotgieterSlakhorst
of Ridderhoenstr.
zage plan ten Notaris-kan55, Molenberg. Voor de
tore, Juliar.a Bernhardlaan FRISSEN'S BLOEMBOLLEN str.
Te bevr.: St. Janstr. 62 te
vertegenw.
plaatsen
Zuidel.
no. 116 te Hoensbroek, telef. Heerlen, Oranje Nassaustr. 8 gevr Opgaaf te doen aan Hoensbroek.
no. 902. Voor bezichtiging DANK AAN GOD op voor- G. J.' Derks, Rijksweg A 87, WOONHUIS in den Haag,
zich te wenden, Ringstr sa, spraak v. d. H. Jozef en de Heijen CL.). Tel. 28. Electr. prima stand, teg. dito ZuidH. Antonius v. verkr. gunst. kuikenbroederij. E.K 22558- Limburg. Koop geen bezw.
Treebeek.
Inl. Ass. Kant. Hennekens,
Pianohandel Wed. JOH. LAV.B. 1883.
(L.), tel. K 4402-454.
Beek
Honig4054,
VEN & Zn., tel.
BREIMACHINES.
adGratis
manstraat 7, Heerlen Stemgr. boyenwon. in
men, repareren .politoeren. viezen waarop elk, die tot TE RUIL
Roermond,
best. uit
centr.
Steeds voorradig nieuwe en aanschaff. v. een breitoestel 2 huisk., keuken, 2 sl.k. en
v. huish. gebruik wenst over badk., tegen woning in Sitgebruikte instrumenten.
te gaan, beslist letten moet.
Trico-Fix, Amsterd.straatw. tard. Br. no. S-4474 L.D SitLADDEROPH.MACH.
Rema
tard.
worden gaarne verleend
& Perfecta zijn de beste, de 176-178, Utrecht, tel. 24228.
door de
goedkoopste, in pr. v.af 140
HAARUITVAL is te genezen
Lesgeld mcl. NieuwGemeente-Spaarbank ste’4OO.
als de haarkiemen nog leven.
gaatstopnaald om ronde
Instituut, tegenWILLY'S
jes in nylons mach te stopvan Maastricht
station, Stationstraat 18 WIE HELPT een jong zakenover
pen ’6O. J. Helmus, Amster- Heerlen,
man (ongeh.), aan 'n klein
Markt 17, Maastricht,
tel. 3133.
damsestr.w. 176-178 Utrecht,
winkelpand om te huren, v.
op dezelfde coulante condi- telefoon 24228.
Neem geen risico maar be- vestiging kunsthandel in 't
ties als kleinere bedragen.
de Wilhel- Zuiden des lands. fa. Joh.
Hypotheken worden verleend Voor een mooi passend stel SLAM van
I, alles le kwal. Baijer, Steenweg 45, Utrecht
mina
of
O.N.
geschatte
COSTUUM,
60%
tot
van de
J. Lemmens,
'n vracht van 2 m 3(2400 kg.) (kunsthandel).
waarde. Rente 4:A%. Geen Pappersjans sc, Heerlerhei- m.
weegbr. voor
77.— en KAMERS. Net echtp. midd.
opzegging. Aflossing te allen de Wij verwerken ook uw
3 soorten afval slik, halve leeftijd, m. zoon 23 j., zoekt
tijde, ook bij gedeelten, moeigen stof.
prijs. Thuisbezorgen binnen 2 gem. kam. m keuken of
gelijk. Geen afsluit- en afMath. Ruypers, Koegebr. daarv. tegen 1 Mrt. in
Taxatie- De Limb. LEESBIBLIOTH., 24 uur.43,
losslngs-provisie.
straat
Hoensbroek.
de omg. v. Sittard. Br. no.
77,
Schaesberg,
bij
kosten alleen
definitieve Hoofdstr.
verlening van hypotheek. biedt U een enorme keus in De wasdag 'n genot met de S-4478 L.D. Sittard,
huur gevr. in Heerlen
Bel de Directeur eens op. spannende romans.
echte SUPER-WASHLING Te
WINKELLOK., ook z. woonjr. garantie,
2
19.50
K 4400-5645.
franco
Piano's en Harmoniums thuis,
niet verkrijgb. huis, v. filiaal speciaalzaak.
schoonmaken, stemmen en bestellewaar
jchtstreeks bij Br. no. K 2468 L.D K'rade.
men
repareren. P. v. MASTRIGT,
"
Gevr. te Heerlen v 2 dames
Bekkerweg no. 106, Heerlen, de Importeur Theunisse BuiAgenturen
Roosendaal. b.b.h.h, 2 GESTÖFF. KAtenl.
telefoon 5229.
MERS, ongem., liefst m. keuGEZICHTSHAREN, wratten kentje, Br. m. opg. v. gegeGRUNDIG-RADIO. Techn. enz., gegar. blijvende vervens als: event. centr. verw.,
BLAUPUNKT radio's vanaf Bureau Meulenberg, Akerwijdering
WILLY'S lnstl- gasaanleg enz. onder no. U298. speciaal ingericht voor straat 28, Heerlen, tel. 3819, tuut, t.o. station,
Stationstr. -556 bur. dez.
U.K.W. U kunt ze vrijblij- Geleen, Rijksweg Zuid 42, no. 18. Heerlen, tel. 3133.
telefoon
701.
Weyden,
vend horen bij
R.K. Heer zoekt gem. ZITm. stook- en wasSaroleastraat no. 43 Heerlen, De populaire ERRES radio WILD EN GEVOGELTE. SL.KAM.
tel. 4498. Betaling in overleg van
zware gel.h., m. pens., omg. H'198.— (aanbet.
20.-, Voor het Kerstfeest
Oirsbeek,
uitgezocht.' wilde Ardennen broek, A'rade.
in 18 maand. term. konijnen.
Heerlijk mals en Brunssum, Heerlen. Br. no.
WAARSCHUWING.
Geen restant
11.95)
Weyvan
levert U:
geld of goed af te geven aan
Panklaar L-557 bur. dez.
den, Saroleastr. 43, Heerlen, fijn van smaak.
per stuk. Vet
mijn vrouw L. Steins-van
slechts
3.50
LUXE AUTOVERHUUR
Trijpen, daar door mij niets tel. 4498.
gemeste ganzen, een reuze CLAESSENS. Nwe wagens
wordt betaald. J. Steins,
m. radio en verw. 8 p. dag,
voor koopje dit jaar, slechts 3.73
ha- 10 et. p. k.m. Willemstr. 6,
Kastanjestr. 37, Chevremont. TRIPLEXPLAATJES
Verder
zware
per
kilo.
4
m.m.
Finsknutselwerk.
enz. Ge- Heerlen, tel K 4440-4991.
85 et.,
1.50,
2.30, zen, vette kippen, bestellen.
BANKETKRANSEN, Stollen berken
nu reeds te
lieve
„'t
enz.
U
TimHaast
naar
en Kertbrood, fijne koekjes merhuys", Honigmanstr. 4, De Meikers, Benzenraderen heerlijke bonbons. Patisweg 20, Heerlen, telef. 3190.
serie Wilms-Crombag, telef. Heerlen.
Franse dikke NOTEN Luxe AUTO-VERHUUR z.
319, Beek, Pr. Mauritslaan 22 GRAFOLOOG,
m. 25 jr er- Prima
duur, 40 voor I.—. chauff All-risk verz. Wimen
niet
verstrekt karakterEtna
haardkachels voor varing,
Haver 25 et. per
Studenten
analysen n.a.v. handschrift. zakje. Extra zachte vijgen, merstr. 22 of Gullikstr. 54,
slechts 155.-, geschikt voor Reactie:
„Uw analyse is voor iets fijns. 60 et. per Engels Eygelshoven.
kamer 4%x4 m.,
3.50 per 100 percent
juist". Psych.
wk. BEUMER & Zn., Rumpond. Verder Hazelnoten. Te huur ATELIER m. oprit,
stud. V. A. te N. Bill tarief. ook gepeld.
Kraak-amandepenerstr. 37, Brunssum.
v. water, gas en electr.
Schriftkunde,
Inl.: Inst. v
len, enz. enz. De Meikers, voorz
Dicteren, Leijenbroekerweg
25037,
Stofzuigers: Erres, Ruton, Surinameweg' 16, tel.
Benzenraderweg 20, Heerlen no. 36, Sittard.
Holl. Electro voor slechts Nijmegen.
telefoon 3190.
te huur WINKELHUIS met
3. per wk. Wasmachines:
(el)'- dag) kinPASFOTO'S
Moutarde Ardennaise d'elite kl. won. te Sittard. Gesch v.
Miele, Rondo, Hoover vanaf
6.50. Geimiteerd! Geëvenaard niet dames kapsalon of textiel.
5.- per wk. BEUMER & derfoto' 6 versch.,
Br, no. 7640 bur. dez.
Zn., Rumpenerstraat no. 37, „Margot", Berkelstraat, H
Emmerink, tel. 2602, Val- Fa. WOTEX, Laurastraat 69, 2 gr. en 1 kl. KAMER aanBrunssum.
kenburg.
Eygelshoven, levert u tegen geb. te Heerlen v. 2 dames.
concurrerende prijzen: da- Br. onder no. A-556 bur. dez.
verkoopt
komen
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„CENTRA"

met een kleine aanbetaling
COSTUMES voor 5.— p.w.
demies 4.— p.w.; d.- en h—
regenjassen
2.50 p.w. (div.
kleuren):
mantelcostumes
4.50 p.w.: jongenscostumes
p.w.; damesmantels
3.
4.— p.w.: maatcostumes
25.— per mnd. Centra, tel.
5454. J. Wijnen, Geleenstr. 43
Heerlen, geen winkel, bo-

’ ’ ’
—

3CHAPENHOUDERS. Zendt mes- en herenmaatkleding,
ons Uwe schapenwol tot 'er- heren-confectiekleding, da>-crking vooi
dekens en mes- en heren-regenkleding,
breigarens. Vraagt prijscou- demies. Betaling in overleg.
rant. Tilburgse Wolindustrie Schrijft een kaartje en wij
(d). H. Sleddens, Tilburg.
bezoeken u.
lEDEREEN kan dit gebruiken. Hardboardplaten, mooi
van kleur. U kunt er kastjes,

speelgoed,

duivenhok-

ken en 1001 artikelen van
maken.
afm. 134x42, I.— ;
venhuis.
2.—; afm.
afm. 268x42,
„'t
153x122
3.:
TimmerKaarsen kaarsen kaarsen. huys",
Hohigmanstraat no. 4
Een ruime collectie hebben
wü voorradig. Kerstboom- Heerlen
kaarsen. tafelkaarsen en Excelsior
STOFZUIGERS
dikke sierkaarsen. met en
145,—,
120.—.
zonder Kerstmotief. Drogis- vanaf
177,50. Uit voorraad
155,-,
Flora",
terij ..De
Fa J. W.
Houben, StaJ.
Savelbergh, Geleenstraat 24, leverbaar.
"7-28, Heerlen. Destionsstr.
Heerlen, telefoon 4088.
gewenst op gerrakk. betalingscondities.

-

’
’
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-N BONTJAS
GRATIS

...

Wij naaien ONZE TASSEN
met de hand. Hebben hierdoor ijiet één ontevreden
klant. Veel secuurder en
kunnen wij U niet geven, toch niet duurder. PENmaar toch helpen wij U. DERS en dochter. Heerlen.
Nederlands grootste bont- Wilhelminaplein 15A.
U
handel bezorgt U 'n ja* vindt 't wel, 't is vlak naast
onder volle garantie en te- 't Grand Hotel.
gen zeer lage prijs. Geweldige» keuze en zeer gemakBONTJAS '.evert U le klas
kelijke betaling. Vraagt U bonthandel op gemakkelijke
eens nader inlichtingen door betaling. Volledige garantie
het opgeven van u- adres en lage prijs. Geeft uw adres
op ond. no. 26900 bur. dez.
DO. 26950 bur. dez.

—

Haarden, haardkachels. stofwasmachines en
serviezen

zuigers,

VOOR SLECHTS
EXKELE GULDENS
PER WEEK
Extra-zware

Victoria-hand-

pracht uitvoering
vanaf f I.— per week
wringers.

’

’

’’ —

’’’
’

——

LEERS. Kerkstraat no 53
Brunssum. telefoon 236

te

VOOR DE FEESTDAGEN
fruit op tafel, 4 kg. rode
Ster-appelen en 4 kg. prima

hand-appelen. ook geschikt
voor moes, 2 kg. fijne hand1.25 bij
peren voor slechts
elkaar. Onze zeer zoete en
vol sappige, als Jaffa sinaasappelen, geweldig groot en
dun van schil, 5 voor
1.—.

’

Mandarijnen,

voor

’

«uikerzoet,

12

I.—■. De Meikers Benzenraderweg 20, Heerlen,
telefoon 3190.

’

ONTLOPEN jachthond, D.
staande, teef, oud 9 m Teg.
aank. w. gewaarsch. Inlicht,
worden ingew. bij V. Bec-

kers, Emmapl. 25, Heerlen,
tel. 4440-4036.

Goedk. te k.: KANARIES,
Hoofdstr. 230, Hoensbroek.
KANARIES en siervogels.
Tevens alle srt. prima geschoond zaad, als zangzaad,
volière-zaad, enz. enz. aan

’

——

MEISJE gevr. voor halve
dgn. in gezin van 3 pers.,
geen was. Mevrouw Beckers
Dr. Poelsstraat 1, Heerlen.
Voor dir. DAGMEISJE gevr.
Mevr. Mol, Potgieterslaan
18, Kluis-Geleen.
Net DA~GMEISJE gevr. in kl.
gez., was buitensh., Zondags
vrij. Jos. Martens, Horloger,

BIGGEN, Colmond 5, Te k. 1 pers. UZ. BED, sleemodel, met toebeh. Br. ond.
no. 96 L.D. Hoensbroek.
Vette KONIJNEN te koop. Te k. prima zingende MANHoningmanstr. 11. Heerlen. KANARIES,
ook poppen.
6,
Treebeek.
Spoorstraat
Steeds voorradig prima voederaardapp. en consumptiek COUCHE en electr.
AARDAPPELEN.
J. Al- Te
gramófoon. Mr. Haesestr. 7,
dershof, Geerstr. 4, Heerlen, Eykske, Schaesberg.

Te

k.

Übachsberg.

telefoon 3870.

—

Akerstr. 222, Hoensbroek.

Consumptie-aardappelen,
bintjes of industrie (MaasVrijdags
WERKSTER gevr.,
95; voer-aardappegrond)
v. 9-12. R. de Beerenbrouck- len (dikke, zonder rot) 75:
laan 27, Heerlen.
groenkraag bieten
30;
knolrapen
30, alles per
NET MEISJE gevr. v. d. of 1000 kg. franco
thuis, ged. en n. Meerdere hulp aan- leverd door G. SIMONS,
Mevr.
Laudy,
wez.
Putstraat Rijksweg Z. 28, Swalmen,
67, Sittard.
telefoon K 4740—280.
zelfGevr.
k. HAARDEN, haardstand. k. werken. Slagerij J. Te
gas-, kolen- en
kachels,
Quadaekers, Hoofdstraat 25, comb. gas- en kolenfornuiHoensbroek.
zen. Gemakk. bet. cond.
Kurnig, Saroleastr. 26
Dir. gevr.: R.K. DAGMEIS- Radio
JE v. 2 dg. p. wk. Adres: Heerlen, tel. 3507.
Rijksweg Noord 64, Sittard. Koopje! Klein HUISJE, 5
met mooie tuin, gesch.
Gevr. net
LEERMEISJE. kam.
bouwterr.
te Kerkrade.
voor
Maison Übachs, Markt 34 te
Br. ond. no. S—s4l bur. dez.
Sittard.

’

’

’’

neTüAGMEISJE

Gevr. v. 15 Jan. of 1 Febr.
in zakengez. m. 3 kind. R.K.
zelfst. MEISJE, liefst voor d.
of d. en n. Hoog loon. Br.
ond. no. D-556 bur. dez'.
MELKVENTER gevr. Adres:
Jos Paes, Rijksweg Noord
282, Sittard.
MEID gevr. boven 20 j. voor
inw. in mod. won. m. centr.
verw. Ref. geëist. Goed loon.
Bijgest door 2de meid voor
huish. met 4 kind. Aanvr.
doen bij Dokter A. Geys, Mr.
Ladeuzeplein 28, Leuven (B.)
Gevr. nette WERKSTER, 1 d.
p. wk. (Dinsd.). Benzenraderweg 116, Heerlen.

V. dir. gevr.: R.K BROOD-

BANKETBAKKER, rt 20 jr.

Te k. HERENOVERJAS m.
50 ’3O; zw. colb. met vest
m. 50 ’2O; damesmantel m.
42 ’25, idem m. 42 ’2O; idem
m. 44 10; drie-kwart jongedamesm. m. 40 ’7.50. Alles
i.g.st. Pluijmaekerstraat 19,
bü Bekkerveld, Heerlen.

’

Te k. 2-rijïge Ital HARMONICA, 8 bassen; 2 vogelnetten 2.20 m x 1.40 m. Sophiaweg 22, Schandelen Heerlen.
Voord, te k. 3-pits GASFORNUIS met oven. Te bevra-

gen: Akerstr. 105, Heerlen.

Te k.: SKODA, 1950, 4-pers.
Cabriolet, m. kachel en rolhoes, i. pr. st., met garantie.
Garage Rompelman,
derweg 85, Heerlen

Sittar-

Br.-banketbakk. H. Broek- Te k. zwarte VOLKSWAGEN
mans, Prov.weg 79, Oirsbeek 1949, 1. pr. st. Garage Rompelman, Sittarderw. 85, Hrln.
Kl. gezin vraagt R.K. HUISHOUDSTER; tev. net dienst- Te k.: FORDSON bestelwameisje v. hulp. Br. onder gen 1950, i. g. st Garage
Rompelman, Sittarderweg 85
no. 7614 bur. dez.
Heerlen.
Nette LOOPJONGEN v. dir.
gevr. Drogisterij J. Ramae- PICK-UP te koop. Haarlemkers, Akerstr. 18, Heerlen.
straat 13, Heerlen.
Voor dir. MODISTE gevr. GRAMOFQONPLATEN van
swing tot klassiek, keuze uit

Maison Erna Wagner, Wil-

lemstr. 29, Heerlen.

FLINK MEISJE gevr. v. 2
dg. in de week. Lückers,
Laanderstraat 48, Heerlen.
Gevr. HULP in de HUISH.
per 1 Jan. a.s. Mevr. Notaris
C. Palmen te Klimmen.
Voor terst. gevr. SLAGERS-

GEZEL. Slagerij Boymans,
Stationstraat 4, Heerlen.

Te koop gevr.: 2e hands
KIST, garage, sleutels, met
of zonder kriek of pomp. Br.

no. 7644 bur. dez.
Te k. gevr. goed onderhoud.
VESPA-SCOOTER, 1951 of
1952. Br. no. K-2469 L.D.,
Kerkrade.
Te k. gevr. PICK-UP met

genstr. 12,

Geleen.

Voor het huren van LUXEWAGEN eerst Leliestraat 26 Dameslaarzen, chique, warm

-

-

’

bergstr. 70, H'heide.

LANDBOUWERSKNECHT

gevr. Musschenbroek 25,

Prima gereviseerde 2e hands

met 3
Hrl. RADIOTOESTELLEN
maanden garantie Vraagt

een geheel vrijblijvende demonstratie bij U aan huis of
komt eens kijken bij Spe59. Amstenrade.
ciaalzaak Radio Kurnig SaBekw. SCHÖENM.-KNECHT roleastraat
26. tel. 3507.
Gevraagd eerl. R.K. MEISv. 3 dg. p. wk. Hoofdstr.

JE

gevr.

—

Viigen, Spek'heide.

Heerlen.

Heerlen.

Te k. gevr. kl. MIDDENST.- Weg. omst.h., te k. TA^JHj
WON., vrij of ged. vrij te 4 st., dress., Z faut en W*J
aanv. omstr. Mrt.-Apr. '53. Den Haagstr. 62 (bij
Omg. Stm. Emma Br. ond. terkoolhof), Heerlen-Jte,
no. 101 L.D. Hoensbroek.
Wie is koper van een
HAARDKACHEL te k. of te vakk. ingesp handgeb. J^j«c
ruil tegen fornuis. Tev. me- GITAAR. He'ndr. v. VeW* k
J te
talen handwringer. Irisstr. straat 8, Molenberg.

P^T»

45, Sittard.

Te k. 125 cc. J.L.0., in pr. Te k. GANZEN en kalkoenen. M. Kleuters. Kerkstr.
staat, ook ruilen teg. bromfiets. Na 3 u.: Tuindorp 18, 9a, Douvergenhout
Terwinselen
ADLER Jr. Cabriolet, type
'41, na rev. 2000 km gelopen,
SLAAPcompl.
Te k.
eik.h.
bekl., hoezen, nwe kap
nwe
KAMER AMEUBL. Potgieterstr. 56, Molenb., Heerlen. Alles in pr st. Dir. v. part.
Tel. K 4445-3371 of Pieterstr.
Te k. HUISK. AMEUBLEM., 57, ' Chevremont.
spiegel, kapst., 2 faut., lamp.
Tev. meisjes-mant., leeft. 14 Reclame aanbieding: kinder
2.95,
jaar, alles i. z. g. s. Te bevr. rubberlaarzen 23-26
SCHINS, Heer’3.95,
27-28
15,
Lindestr.
Brunssum.
len.
prima
Te k.
NAAIMACH. v. FORD luxe wagen '47, kleur
naaister, rondspoel. Tree- zwart, cyl.
8
Verkeert in pribeekstr. 114, Treebeek.
ma staat. Gar. N. Fissette &
Wiener HARMONICA te k. Zn., Maastricht.
met uitgebouw balg, 3 rijïg.
luxe-wagen '47, kleur
Voortstr. 83, Nieuwenhagen. FORD
zwart, 8 cyl Geheel gereviseerd, in prima staat. Gar.
Te k. in pr. st. z. PIANOACCORDEON, 32 bass, prijs N. Fissette & Zn. Maastricht
’llO. Br. no. K-556 bur. dez. Te k. AUSTIN „16", 4 cyl. SeTe k aang. JONGENSFIETS dan, prima onderh. wagen.
4-8 j., autoped op luchtb., Gar. N. Fissette & Zn.,
driewieler, alles in pr. staat. Maastricht.
Heerlen, Schaesb.weg 14.
COMMER 5 ton, vrachtwaKoopje! Z.g.a.n. INKLAPB. gen, in pr staat. Gar. N. FisNAAIMACH rondspoel, prijs sette & Zn., Maastricht.
’235. Hoofdstr. 39, K'rade.
FORD, 8 cyl. '49 Sedan, met
Alle MUZIEKINSTRUMEN- radio en kachel, kleur zwart
TEN op gemakk. betalings- als nieuw. Gar. N. Fissette
cond. Tevens lessen in zin- & Zn., Maastricht.
gen en alle instrum. Volledige opleid Gediplom. muziek- FORD, 8 cyl., 1949, Sedan,
licht groen in pr. staat. Gar.
leraar N. J. Trags, Kerkrade Bleijerheide, Lodewijk- N. Fissette & Zn., Maastr.
str. 39, telefoon 3274.
VOLKSWAGEN '51. kleur
Koopje. Z.g.a.n. NAAIMAzwart, in pr. staat Gar. N.
Fissette & Zn., Maastricht.
CHINE v. naaister. J. Kok-

’

-

kelkoren. 'kleermakerij, Voerendaal, Kerkplein 41.

ELECTROMOTOREN, diverse 3, 5, 4, 10 en 25 pk.; 220,
380 sleepringankers. Dorpstr

no. 9)
Te k. G.M.C TANDEM-ASSER met lier, origineel. Ook
genegen te ruilen voor lich-

6 Neerbeek

(tegenover

tere wagen. Dorpsstraat 6,

Neerbeek

(tegenover

no.

9).

2000 stuks. Platenspecialist, Te k. z.g.a.n. KINDERWAGEN weg. pl.gebr. EurenWillemstraat 3, Heerlen.
derweg 43, Heerlen.
Te k. INKLAPNAAIMACH.
rondsp., als nw. Hamerstr. AUSTIN luxe auto, zeldzaam
mooi, bnd. als nw., led. beno. 12, Heerlen.
kleding, geen olieverbr. benTe k. CITROéN Normaal '49, zine 1:14, mech. pr en keur.
pr. staat, pas gerevis., ban- onderh., onder gar'. Pr. bill.
den 90%. Maastrichterlaan Willemstr. 6, tel. 4744, Hrln.
no. 203. Vaals. tel. 233.
Bijzondere aanbieding. MORTe k. KERSTGANZEN en RIS TEN, 4 deurs sedan, tyhaagdoorns van 1.30 m. h. pe 1948, zwart m. schuifd.
Dols-Kamps, Broeksitt.weg Mech. en uiterlijk in z g.
.staat Voord, te koop. Br.
13, Sittard.
no. 34500 bur. dez.
RASPAARDEN en ponny's
4 tot 8 jr. H. Kroes Klein, Te k. z.g.a.n. DEEGMENGsraverstraat 98 Snek'heide MACH. in legeroven, iets
aparts. Bet. in overleg. Br.
Te k. a.: 3 deurs KLEERno. S-4477 L.D. Sittard.
KAST en 2 faut. BeekhoverVoord,
te koop mooi kl. wit
straat 69, Geleen.
FORNUIS en haardk., beiTe k. a.: wit emaille FORden a. n Kouvenderstr. 209,
NUIS ’75. Agnes Printha- Hoensbroek.

platen. Rumpenerstraat 30, SIachtKONIJNËN en slacht.drunssum.
KIPPEN. Broekstr. 28. Leijenbroek.
Te k. gevr. WOON- en WINKELHUIZEN. Inl. Ass. Kant. Te k aangeb. STOFZUIGER
Hennekens, Beek (L.), tel. Elextrolux, bureautafel, rolno. 454.
veger. Schoolstraat 1, Hrln.
hands
Part. vr. te k.: een 2e
Te k. weg. pl.gebr. damesLUXE WAGEN, pl.m. 1200 en heren RIJWIEL, autoped
kg zwaar, kopkl., 2 è 4 pers., en gr. geëm. kachel. Mijnevt. niet ouder dan 1940. Of- str. 89. Heerlen (Husken).
fertes ond. no. 1005 L.D. Beek
Te koop prima WEILAND
Te k. gevr. cylinder of Er- in de kom v. Epen. Gesch.
koso AQUARIUM-pomp. Br. om op te bouwen. Briev. no.
onder no. A-550 bur. dez.
K—553 bur. dez.
gevr.
PULLEN te k.
Br. no. Te k. 2 z.g.a.n. dames-WINK-2463 L.D. Kerkrade.
TERJASSEN m. 42 (één met
Luxe AUTO-VERHUUR z.
bont) teg. redel. prijs. Briev.
chauffeur, all-risk verz. O. Te koop gevr. TRAPNAAIond. no. 34150 bur. dez.
Schütz, Gringelstr. 9, HeerMACH., in pr. st. Brieven
len, tel. K 4440-5541.
onl. no.'C —553 bur. dez.
Te koop pr. LANDHUIS,
kelder en waTAXI Terwinseler. Nieuw Te k. gevr.: ZILVERKAST bev. 8 kam.,
m. 660 m 2land, gel.
telefoonnummer K 4445-3162 (event antiek). Br. ond. no. randa
te Heerlen, t.o. Sanatorium,
■Jac. v.d. Linden.
34400 bur. dez.
Voskuilenweg no. 1 (pracht
geldbelegging). Br. ond. no.
Wij verhuren BRUIDSKLESLACHTPAARDEN, ook
K 2461 bijk. L.D. Kerkrade.
maat
naar
m.
alle
toeDING
noodslachting aan de hoogste
behoren v. dames en heren, prijs. H. Kroes, Kleingraver- Voordelig te koop pr. onder't Bruidshuis, Boulllonstr. 8. straat 98, Spek'heide, telef. houden KEUKENKASTEN,
bij Vrijthof stadsbus Station- K 4445—2602.
buffetkast, kleine dressoirs,
Vrijthof. Maastricht, tel. 3367
clubstel, 4 moderne beklede
's Woensdags gesloten.
Te k. gevr. NAAIMACHINE stoelen, linnenkast, kleerBr. no. S 4453 L.D. Sittard. kast,, kinderwagen en kinZONDER CHAUFFEUR. Ga.
dersportwagen,
fornuizen,
rage Eggen, Waubach, tel. 471
haarden, enz. Geerstraat 38,

Kaalheide vragen. Tel. K waterdicht ’19.90 ’23.75
4445-3172.
’28.75. SCHINS, Or. Nassauextra lage prijzen. Backusstraat 2, Heerlen
Hendriks, Vogel- en Zaadhandel, Jodenstr. 11, MaasMooie hoge Kinderschoenen
tricht, tel. 5269.
in d beige, bieden wij aan
B.z.a. per 1 Jan HORLOGEtegeri
de uitzonderlijke prijkoop.
P. MAKER m. eig. gereedsch.,
ZANGKANARIES te
Krekels, GeuWeg 34, Oph.- zelfst werker. Br. no. J-555 zen 20-23 ’6.95, 24-28 ’7.93.
SCHINS, Heerlen,
Sittard.
bur. dez.
k. CHEVROLET '36, 2-d.,
Ruwh. FOXTERIERS teven Gepens., 60 j., nog 2eer flink, Te prima
in
staat. Bremstraat 4
wk
1
1
v.
11
en
als
PORR.K.,
m. stamb.
z. betrekk
Heerlerhelde.
Wagemans
oud.
H.
v. 9 mnd.
TIER of v. ander licht binDorpsstr. 28, Overh.-Sittard. nenwerk in Hoensbroek. Br.
KOOPJE. Weg. pl.gebr. twee
no. F-553 bur. dez,
Te k. pr. ZANGKANARIES
mooie salontafels, leeslamp,
en kweekpoppen bij H Mul- SMYRNAWERK gevr. Br. eik. lèunst., oude gravures,
ond. no. B-556 bur. dez.
koperwerk, weegsch., electr.
der. Tüddern a. d. Kerk.
5, mooie schildeR.kTjONGED., 22 j.. m. Mulo kookplaat
rijen v.af ’5, gramofoonpl.,
PINCHER te koop of ruilen A en 8., Eng., Franse
hand.wem. gebr ’1 p. stuk, enz.
tegen Bouvier of Herder.
corr., typen, IJ j. in Enge- Jan Steenstraat
21, MeezenGroens-traat 60, Waubach.
gew.,
land werkz.
zoekt een broek, Heerlen.
i
Werkkring.
haar pass.
Br. o.
no K-2466, L.D. Kerkrade, Te k: SLACHTKONIJNEN.
29, Bl'heide
COUPEUSE v. nette huize Bleijerheid.rstr.
R.K. Wed., middèlb. leeft., en met goede vakbekw.held, Weg.
sluitende markten
met zaak. niet onbemidd. w. zoekt v. zo spoed, mog gesteeds BIGGEN en scheuteKENNISMAK, m. R.K. heer paste werkkr. V. goede get.- lingen
voorradig aan conv. middelb. leeft. m. vaste schr. voorz., ook' desgew. v. currerende prijzen. Schrijft
pos. Br. m. foto, welk? worH.H. Geestel. Br. no. G-6523 even een briefk. en ik kom
den geret., geh. verzek. en L.D., Geleen.
bij U aan nuis. T. G v. Renverz. ond. no. W-557 bur. dez.
selaar, varkenshandel, Huis-

VOETVERZORGING J. É.
Tophoven. Kruisstr. 6, Heerzoekt KENlen. Dagelijks behalve Vrij- Jongem. 36 jr.,met
net meisdags van 9—12 en 2—6 uur. NISMAKING
je, event. woonruimte beTelefoon 5418.
schikb. Br. m. foto, welke op
Kouvenderstr. 196, H'broek.
worden geretourn. oncrew.
WILMS-CROMPatisserie
der
K 557 bur. dez.
no.
tel.
DAMESTAS,
3AG,
in319. Beek. Prins
Een leuke
kooDtas of actetas is een Mauritslaan 22. Specialiteit Schrijver
HUWELIJKSADV.
in saucifzebroodjes. 35 cent
goedkoop Kerstgeschenk.
no. A-553 gelieve te schrijper stuk. Ziet onze KerstSeegers. Schoenhandel,
ven ond. no. C—s3B dez.
etalage.
Treebeek bij de kerk.
mijnhorloges met ga11.85. Rijksrantie voor
gedipl. horlogemaker HASEWINDU9, Heisterberg no. 1,

Prima

’

|
ToiTuurGEoVËNtziJN
*

TTkTvëttTKALKOENEN
en
Deenen, LeyEenden by
M.
felderhof 1, Schinveld.
2500 kg BINTJES Frite aard-

appelen te koop. Mindergangelt 55 bij Schinveld.

Te k donkerbl. KINDERW.
i. g. st. Paadweg 32, Hoens-

broek.
Te k. lichte beige KINDERWAGEN i. g. st. Wolfhoofdplein 44, Hoensbroek.
Te k. TRAPNAAIMACHINE
als nieuw..Te bevr. van 2-7
uur, Hoofdstr. 102, Hoensbr.
Te k.: een g. onderh. WIT

FORNUIS, groot model met
opzet. Kloosterlaan 17 Schin-

veld.

Te koop HERENRIJWIEL,
slechts 1 mnd. gebr. Br. onder no. W-556 bur. dez.

?s£f
' fte

RADIO-koopjes Gr.
185. Philips a. n. 1
Philips pr. 5 1 95.

a. n

’

ken ’25. St.
Vaesrade.
WOONHUIS

Telfft (j,

’Maastricht

Servatiusstt

,,

ft

*>

Nuth, dito m. boomgaard?.
Sittard, gr. woonh. Spzf; te

La"^,

alle dir. te aanv.
te Heer,

Valken^ »
Geleen. Winkelhuizen: f. y i

aanv.

begin '53 vrij, Beek en WL t

tricht direct vrij. Groot >",
kenpand centr.
vrij. Hypoth. beschiko
j

Valken^,; (
'
Hennekens, v

Ass. Kant
(L.), tel. K 4402-454.
Te k. TRAPNAAMAC&
goede st.;

.

I

JJ '

wasn^.
24,

electr.

z.g.a.n. Bokstraat
lerheide.

*"^

i-tff;
rna»^

Te k. H. WINTERJAS
/75, br. cost. ’5O,
m. 52-54, h. jekker °n"
46-48. Adres te bevr.

’*"".#

no. Z-555 L.D. .Heerlen^,
KERSTKRIBBE, pracht
met zeldzame mooie I^Laelectr. verlichting en on^
muziek (Kerstliederen) "j.
plaatsgebr. te koop, ze|L*n'
schikt ook v. veren. J- "'Sin.

Heer^,
Grote KERSTKRIBBE s*p
str. 21, Meezenbr.,

compl. groep voord, te
weg. pl.gebr. Br. ond.

7643 bur. dez.

Te k. Kl zw. FORNUIS. Li
Spotprijs. Of ruilen 'f»jj
wasduiveltje.

Einderstr»»'

Kerkrade.
Te k. Duitse kruissn.
i
Origin. Amerik. STATIONCAR, Ford, geheel gerevis., z. g. a. n. KloosterradeS"'
wordt onder volle garantie Kerkrade.
verkocht. Gar. N. Fissette & SJOELBAK 214 x 44 te
Zn., Maastricht.
’2O. Geleenstr. 38,,*#^
T. k. a.: HUIS m. tuin te Geleen, bev. 2 kam. en keuk., Te k. AQUARIUM m4 slaapk. en zold. Gel. Roma- bak, planten, vissen, tlier p
niastr.. 48. Te bevr.: Kleine meter en verw. en PjLof
Kommel 14, Munstergeleen. inh. 128 L. Keerweg 8, S*^

Pl^

:^o-

lerbaan.

(

-^

Te k. VOLKSWAGEN '49, i.
z. g. st., van part., weg. om- Te k. vette GANZEN.
standigh. Houthemerweg 178, graversstr. 23a, Spekhew>-

lOf

KIN?L-

Valkenburg.

Te k. weg. pl.gebr.
-WAGEN. z.g.a.n. Euren 0'
weg 43, Heerlen.
Te k.
rijen, 120 bass., pr. i»
Trintelen 168,
OVERJAS te k. v.
Heerlen.
14 jr. en hand-wasmapo\
Pr. spel. PICK-UP in kastje, Streeperstr. 54, SchaesP^
m. platen. Bill. te koop. Rukx%'
kerweg 70, Terwinselen, na GEIT te koop. Herewe*
*.
Nieuwenhagen.
4 uur.
Te k. lange grijze PELSJAS KERSTPAKKET. Vier
(z. gd. als nw.), m. 42 Br. keiijk goedgek. prachtooe * v
met groot Maria Goret»' e(i
no. S-555 bur. dez.
bum, 266 kleurenplatf» Act
Te k. goed onderh. HARLEY tekst. Voorts V-dagkale" j2
DAVIDSON, 750 cc, 1943. 1953, kleurendruk en v
Weltertuinstr. 49a, Heerlen, Kerstboomkabouters, »ufL\i
tel. 5227.
’6 onder remb. Verzend"
Postbus 163, Tilburg^,^
SCHOTSE TERRIËR te koop
m stamboom, reu, 3 j. oud. Te k. 3-rijïge ACCORg^
Prijs ’5O. Kerkstr. 4 Bruns12 bassen, a. n. 120. R°ze
sum
straat 1, Kaalheide.___^--;
Weg. overcompl.: STUDIE- Te k. 2 MEISJESMANTEr,,
PIANO te k. Dr de Visser- bruin en loden (v. 12-1*!
straat 8, Heerlen.
de Sntkkertstr, 1, Sittarg>
Te k. HAARD, 2 faut., 4 st. Te k. weg. overcompl-r ? j
m. pluche bekl., eik. uittrek- onderh.
uis
tafel, 0.-Nassaustr 29, Hrln. ’45 en HAARDKACHÏ£
een gr. zw. r',»o,
le
Volßi°
DAMESRIJWIEL te koop. a ’3O. C. Derks,
Rennemigstr. 17 (winkel), Susteren, K 4499-227.
2/3
Heerlerheide.
Te k. 8 è 9 duizend kilO-'j.
bi*'
KOOLRAPEN
1/3
en
Voord, te koop z. g. a nw.
Hellebrekers, Dietera
electr. scheerapp. „BRAUN" Th.
weg 23, Susteren.
Kaldebornweg 61, Heerlen,
na 2 uur.
Te k. gebr. RAMEN.
Nieuwste WINKLER PRINS ren, waranda-koz., s*fL cri,
(v. ’495,-) v oude inteken- ramen en deuren, trapv^
prijs ’370,-.' OOSTHOEK draadglas, dakpannen, {eO,
(’300,-) v. ’225.-. Fr. thuis, Nwe kruiwagens, rietma'
evt. in term. J. J. Witteveen, glazen pannen, dakra" tSi
slachtkuipen enz. J. ?n^cej{
Broek in W. 107. tel. 258.
Te koop vette KONIJNEN.
Dorpstraat 10, Schinnen.
Te k. zuiv. BIJENHONING,
zomer- en heidehoning, a
’1.60 p. flacon (mcl. flac).
G. Vogely, Zandweg 101,

Te k. pracht AQUARIUM op
Te k: gr. eik. DRESSOIR, standaard, inh. 200 1., of te
ronde salontafel. Akerstr. 7, ruilen teg. kleinere. Hoofdstraat 75. Schaesberg.
t.o. H.8.5., Hoensbroek.
Te koop 10 GANZEN. Over- Te k. ZITKAMER. Te bezichbroekerstr. 86, Hoensbroek. tigen Heerlenseweg 131 te

KNOPACCORDE^e.
"'
Eijs-Wig^
leefs>.

**£
.

’

'°

4$

„,

Rijksweg 176,

Tel.

Neerbeek-*>

(K 4402-521).

&%.

Te k een i. g. st. z.
KINDERW. Bremen. -f
broekerweg 37a,

Heksen^e

~C\si
Te k. een goed onderh. ' 0l
Mo""
blauwe
KINDERW.
HUIS te koop gevr.
aanv. uiterlijk 20 Jan. Br. no. Te k. JAARSMA HAARD z. Eekhoornstr. 19, Heksen^,
102 L.D. Hoensbroek.
g. a. n., groot model. Adr. Te k. mooi MIDD.ST.HÜ* J
Te k. FORNUIS, i. g. staat. Salden, Leijenbroekweg 118, gel. bij viaduct Sehaes» z
gerweg Br. no. 7645 b'J_^
Hoofdstr. 27, Amstenrade.
Sittard.

BIBBERGOUD

—

1

Schaesberg.
Vrij

De avonturen van Suske en Wiske
door Willy v.d. Steen

_

40
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Onder derook van de LANGE JAN

De bobsleeënde jeugd

Jjt)£ heer S.

uit de ZoTnerstraat, vader van

j»

*"cc vrolijke knapen en
dochtertje,
£_* blozend
jT^it ons zijn leed over
afwezigheid van de
■/
tot winter"ernaak in Heerlen.

*

Jj

de
r S- «kan men pracVx h n&rgens en 'n bobJ
©’ iets derge"i Ms is er ook al niet.
r
■' °t nu toe kon de jeugd
op stiUe, heuvelt
j "chtige j*»a*eji tenminste
» '°9 vry^iermaken. Zoa de hemel maar even
'*M sneeuw naar benehad Zaten vallen was
; *t in de Zomerstraat
jj'Öd een drwlc geslee.
■
*mndag 15 Dec. gieed
jeugd nog tot loot in
e avond de heutrel af
de Groene Boord.
"hür de volgende och**d strooide een vrachtschrijft

-1Y'Jeebaow

"*"

J*
J^r

""effen

een

massa zout
uit uios de

en
r"et- Op andere plaatsen,
practisch. vrij van
zijn en in elk
*e"al met heel weinig

'l*oeite door

het verkeer
*ernieden kunnen wor?*, schijnt hetzelfde te
*»i gebeurd. Wilt u, racde redacteur, niet
r*"s bij de gemeente in*Orrneren, of dat nu niet
anders Jcon? Op drukke
Graten kan natuurlijk
le' gesleed worden,
"'eor waar dit zonder
"Waar kan moet men de
toch het plezier
"fet ontnemen?"
Oofc ten gerieve van
!j*ze zeer trouwe lezer
hebben wij onze voelhouitgestoken.
En
fcregen te horen dat, hoe

nen vormen. Om alleen
maar het hellende terrein achter de kerk op
de Molenberg te noemen.
De gemeente zou graag
de sleeënde jeugd terwille zijn, maar tenslotte
kunnen naast de moeder
en de vader met 't sportieve kroost, het oude
heertje

(respectievelijk pootjes)
niet tegen de gladheid

kunnen
En
daarom zullen ook de
kinderen van meneer S.
niet meer in de Zomerstraat kunnen sleeën.
optornen.

fLANGE JAN-.
telefoon

" 3241 (toestel 13)
Welkom!
Oct. van <4t
Heerlen 62.808
inwoners, t.w; 31.871
mannen en 31.432 vrouwen. Dat is, in totaal,
Op 31
jaar had

779 meer dan op 1 Jan.
*an dit jaar. De vrouwen zqn in dit tijdperk
met 361 toegenomen, d«

mannen mot 418. Geen
zorgen dus voor wie
over een jaar ef twintig
een huwbare jonkvrouw
is. In October nam de
Heerlense bevolking met
162 per gonen toe. Een
ryke maand, want ött
aantal wordt in geen
enkele andere maand
(van dit jaar) benaderd.

Overigens kwamen er
elke maand van dit jaar
bewoners bfl; behalve tn

deze kwestie ook
ï^n
efeyfet, de wegen in eer-

>te instantie bedoeld zijn
*°ot het verkeer en pas
een latere instantie
"oor de bobsleeënde
kttgd. Dit betekent niet
~** de heer aan de an-

**

dere

fcont van de tele-

'Oondraad geen kinder*riend zou zijn. Verre
"en dat. Hij deed ons

de suggestie aan de
3nd om de goegemeente
e*ns attent f'
maken op
uitgestrekte heideterteinen, waar niet alleen

drachtig gesleed, maar
°°fc nog geskied zou
*unnen worden. Prac«sch geen enkele straat
" aldus onze zegsman
* vrij van verkeer. En
°°k dat weinige verkeer
"toet zonder ongelukken
straat kunnen door'ietsen, -rijden of wat
"en ook. De trottoirs zijn
Overigens nog niet bestro»id en op heel wat
Plaatsen in Heerlen
"*eft de jeugd zich dan
°ok op de trottoirs al
"eeënde vermaakt. Daar-

-

bieden

zijn er nog ge-

die niet tot de
behoren en die 'n
terrein voor de

o°bsleeënde

jengd kun-

zijn hondje

en

wonen, die graag samen
uitgaan maar wier benen

Juni. Toen w»s er een
bevolkingsvermindering
van 17 personen. En t&tn
nog dit: in die ene
maand October werden
in Heerlen 613 meisjes
geboren en 678 knaapjes. Er kwamen zich
1532 vrouwen vestigen
en 1375 mannen. Er
overleden 106 vrouwen
en 175 mannen en er
vertrokken 1678 vrouwen en 1455 mannen.

Men klaagt
En men
maar.
Zelfs als er eens op dit
lieve ondermaanse een
geen vlokje
dag lang
sneeuw valt, geen korrel
hagel, geen druppel regen. Zelfs als er op de
19e December van 'f jaar
onzes Heren 1952 heel
klaagt

even een bleek

zonnetje

zn

zonnesnuit laat zien.
Men klaagt maar. Deze
keer zijn het de mensen
die voor dag en dauw jn
de weer zijn om de
Heerlense wegen berijdbaar te maken, als
sneeuw- en vorstgoden
zich in de nachtelijke
uren eens hebben laten
Die trouwe liegelden.
den doen hun werk met
liefde, maar nu hebben

ze vernomen dat bakkers
en melkboeren, als ze er
bij gladheid van wegen
op uit moeten, voor elk

brood en voor elke liter
melk één cent meer mogen rekenen.
En nou willen onze
protesterende lezers die
die gladheid bestrijden
óók wat meer centen
hebben. Leven en laten
leven, is ons devies.
Daarom drukken we hun
klacht hier af.
Op hoop van zegen.

Veel kleine dingen
TZLEINE dingen uit
een grote begroting
kan men gevoeglijk de
mindere posten en postjes noemen welke wild
(en toch zo ordelijk)
verspreid <A>or de begrotingsstukken
voor

1953 werden gezaaid.
die mededeling omtrent de meubels in de
ten
wethouderkamers
raadhuize.
Die zijn van het Bèheersinstituut dat daarvan nn restitutie heeft
gevraagd, weshalve men
Zo

moet
tot aanschaf-

op korte termijn

overgaan

van definitieve,
meubelen.
En ten behoeve van de

fing
eigen

veiligheid
openbare
wordt een radio zend- en
uit
ontvangstinstallatie
dumpvoorraad aangeschaft. Tenminste als de
Raad dat goedvindt en
de P.T.T. de gewenste
vergunning wil geven.
De installatie zelf is voor
f 1000.-'te krijgen.
En
dan nog zo iets „kleins":
bij de politie dienen het
volgend jaar drie oude

te worden
door
vervangen
nieuwe. Dat kost f 2700.-.
Een beetje groter is het
bedrag dat men denkt
nodig te hebben voor 'n
schrijfmachines

nieuwe transportwagen
voor de politie (f 15000).
De oude is versleten en
wordt daardoor vervelend duur in het gebruik.

De Bescherming Bevolking mag van het nieu-

we vehikel straks mee
en dat mogen
ook de lieden, waarmede
de politie een of meer

profiteren

appeltjes wil schillen.
Voor het bestrijden van
gladheid
óp de wegen,
sneeuwruimen enz. willen B. en W. ook dit jaar
weer f 5000.- reserveren,
terwijl de kosten van bewaking

van het

onderhoud
Imstenraderbos

en

f 7600.- zullen bedragen.
En voor de R.K. Leergangen liggen ook in
1953 bij wijze van subsidie f 100.- gereed. De
Leergangen zijn overigens
niet de enige die
steun van onze gemeente
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sociaal-charitatieve
werken van de K.A.B.

EN
' i^\>
-Wl CORK

De Stichting „Door de

ze maand met wat nieuws
op het gebied van kerstfiguren op de markt De
stichting heeft (in veelvoud) een drietal dozen
in de handel gebracht,
welke een aantal kopjes,
armpjes, beentjes en
ijzerdraadfiguren bevatten. Daaruit kan men
dan zelf zijn kerstfigu-

r^i

construeren en verder naar eigen smaak
aankleden. We zouden 't
u allemaal niet vertellen
als 't niet bijzonder aardig

was.

Zak-agenda
Tentoonstellingen:

Schilderijen

Reimond
Kimpe, boekh. Winants,
9—6
uur. (Zaterdag

—

laatste dag.)
Schilderijen-expositie „Start",
stadhuis, 9—19 uur,
Zondag 14—19 uur.
Ajpotheekdienst: apoth.
Ritzen Stationstr. 24 B,

tel. 3269.
Musea:

Oudheidkundig museum, stadhuis.
Geologisch museum,

—

Akerstr. 88.
ZATERDAG:
Verg. R.K.V.M.. Pancratiushuis, 4 uur.
Schimmenrit Heuvelrijoers, om 7 uur start bij
het Grand Hotel.

—
—

Vee(rtigjbrig mijnjubileum de heer P. Knubben, De Doom 31, Weiten.

ZONDAG:
Doktersdienst: Dokter Gonsalves, Ruys de
47,
Beerenbroucklaan
tel. 4128 en dokter
Leenders, Willemstr. 62,

tel. 3925. (Spoedgevallen.)

Tandartsendienst: tandarts Pasmans,

Kap. Be-

rixstr. 3 tel. 4833, van
11—12 uur v.m. (Spoedgevallen.)

Vergadering
Credo
Pugno, Ons Thuis, half
„De Rovers".
elf.
Heerlens poppentheater,
2 uur.

—

SURPRISE

Nieuwe Mulo-school
te Heer ingezegend
MAASTRICHT,

December
Te Heer is in de
(Eigen red.)
parochie van St. Antonius. aan de
Antonius van Paduastraat Woensdagmorgen' het nieuwe gebouw van
de Muiö-schooi ingezegend. De
plechtigheid begon met een H. Mis
opgedragen door de Z. Eerw. Heer
Pastoor Janssen van Scharn, waar.
na &e inzegening van oe school
plaats vond. De pastoor sprak er
zijn genoegen over uit dat men na
zes jaar in een noodgebouw gezeten te hebben thans de nieuwe
school betrekken kon, vervolgens
sprak de bisschoppelijk inspecteur
de ZeerEerw. Heer van Nieuwenhoven, dhr. burgemeester Kessen
van Heer, Dr. J. Kats inspecteur L.O. en ten slotte de heer
Momtners hoofd van de school. Bij
ac plechtigheid waren nog aanwezig het voltallig gemeentebestuur
van Heer, het kerkbestuur tevens
schoolbestuur, het onderwijzend
personeel', de genodigde ouders der
leerlingen, en de architect dhr. H.
Koene uit Maastricht. Na afloop
werd de nieuwe school bezichtigd
en bleef men nog enige tijd' te samen.

—

Gram.

dienst. NCRV:

——
—

— ——

12.00 Gemeente- en

15.05 Causerie. 15.35 Pianokwartet. 16.10 „Katholiek Thuisfront
Overal!" 16.15 Sport. 16.30 Vespers.
&CRV: 17.00 Geref. Kerkdienst.
18.30 Gram. 18.35 Gemengd koor.
19.30 Causerie. KRO: 19.45 Nieuws.
20.00 Gram. 20.25 De gewone man
Zegt er 't zijne van. 20.30 Gevar.
Programma. 22.35 Actualiteiten.

Het eindresultaat van de actie „Een
boeket Anjers van Limburg". 18.35
„Christelijk leven in Limburg";
Kapelaan J. de Saive uit Ui'estraten spreekt over „Aan de voor22.45 Avonagebed. 23.00 Nieuws. avond van Kerstmis". 18.40 Nieuws
18.45 Onze Zondagse sportrevue.
23.15-24.00 Gram.
HILVERSUM 11. 298 m. VARA: 19.00 „Een boeket Anjers van LimFlitsen van de slotavond
8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.35 Or- burg".
gelspel. 8.68 Sport. 9.00 Causerie. welke gisteren in de Stadsschouw9.13 Kamerorkest en klein koor. burg te Maastricht werd gegeven.
9.45 Causerie. 10.00 Lichte muziek.
MAANDAG
10.30 Met en zonder omslag. 11.00
HILVERSUM I. 402 m
tolitiekapel. 11.30 Cabaret. AVRO:
NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Gewijde
12.00 Strijkorkest. 12.35 „Even afrekenen, Heren!" 12.45 Lichte mumuziek. 7.45 Een woord voor de dag.
ziek. 13.00 Nieuws. 13.05 Medede- 8.00 Nieuws. 8.10 Sport. 8.20 Gram.
lingen of gram. 13.10 Promenade 900 Voor de zieken. 9.30 Voor de
Orkest. 14.00 Boekbespreking. 14.20 huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40
Viool' en piano. 14.50 Filmpraatje. Gram. 10.00 Sopraan en piano. 10.30
15.05 Vocaal kwartet. 15.30 Lichte Morgendienst. 11.00 Gram. 11.15 Gemuziek. 15.50 Hammond-orgelspel. var. muziek. 12.25 Voor boer en tuin16.05 Zuid-Amerikaanse en Spaan- der. 12.30 Land- en tuinbouw. 12.33
Sportrevue.
16.30
Se
muziek.
Orgelconcert. 12.59 Klokgelui.
VARA: 17.00 Gevar. muziek. 17.30 Nieuws. 13.15 Banjo-orkest. 13.00
13.45
Voor de Jeugd. 17.50 Sportjournaal. Gram. 14.00 Schoolradio. 14.35 Gram.
18.15 Nieuws en sport. VPRO: 18.30
Voor de vrouw. 15.15 Gram.
Korte Ned. Herv. Kerkdienst. IK 14.45
15.25
Pianokwintet. 16.00 AdventsOR: 19.00 Voor de kinderen. 19.35 samenkomst.
16.45 Gram. 17.00 Voor
20.00
Radio-catechisatie. AVRO:
Nieuws. 20.05 Solistenparade. 20.40 de kleuters. 17.15 Gram. 17.30 Voor
Hoorspel. 21.20 Reportage. 21.25 de jeugd. 17.45 Regeringsuitzending.
Gevar. muziek. 22.10 Mededelin- 18.00 Gemengd koor. 18.20 Sport.
gen. 22.15 Limburgs programma. 18.30 Lichte muziek. 18.45 Engelse
23.00 Nieuws. 23.15 Weekoverzicht les. 19.00 Nieuws. 19.10 Strijkkwartet,
of gram. 23.25 Amusementsmuziek alt, tenor en piano. 19.30 Causerie.
19.45 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20
23.50-24.00 Gram.
REGIONALE OMROEP ZUID Gram. 20.50 Causerie. 21.10 Radio
(189 meter). 1«.30 Actualiteiten: Philh. orkest. 21.55 Causerie. 22.05

—

22.20 Bach-orkest,
2245 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws,
23.15 Causerie. 23.30—24.00 Gram.
HILVERSUM
II. 298 m.
VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gram.
7.15 Ochtendgymnastiek. 7.33 Gram.
8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 9.00 Hoorspel. 9.20 Gram. VPRO: 10.00 Causerie. 10.05 Morgenwijding. VARA:
10.20 Causerie. 10.40 Voor dè zieken.
11.40 Vocaal Dubbelkwartet. 12.00
Orgelspel. 12.15 Lichte muziek. (12.30
—12.38 Voor het platteland). 13.00
Nieuws en commentaar. 13.20 Dansmuziek. 13.55 Voor de middenstand.
14.00 Voor de vrouw. 14.15 Kamermuziek. 14.50 Gram. 15.15 Hoorspel.
16.00 Gram. 1645 Vragenbeantwoording. 17.15 Gram. 17.25 Roemeens orkest. 17.50 Militair commentaar. 18.00
Nieuws. 18.15 Pianospel. 18.30 Parlementair overzicht. ,18.45 Voor de
jeugd. 19.45 Kegeringsuitzending. 20.00
Nieuws. 20.05 Hoorspel. 20.35 Sportforum. 21.25 Lichte muziek. 21.35
Causerie. 21.50 Gram. 21.55-.,V00r en
achter het voetlicht". 22.15 Radio
Philh. orkest. 23.00 Nieuws. 23.15 Soc
nieuws in Esperanto. 23.20 Orgelspel.

Kerstliederen.

wel gauw 'n paar andere woorden

het beest

Wat hij echter deed, hoeveel
moeite hij zich gaf, Lorre scheen
met. dat ene woord ..natuurlijk" al
zijn kruit te hebben verschoten.
De hele dag klonk het nu door

Er was eens een oude matroos
die in zijn jonge jaren al de zeeën
bevaren èn al de landen die er op
de aarde bestaan bezocht had.
Toen hij tenslotte te oud was geworden om nog langer dienst te
doen op een schip, zei hij de zee
vaarwel en kocht een huisje van
zijn spaarduitjes.
Om een herinnering te hebben
aan al de vreemde landen waar
hij geweest was, had hij van zijn
laatste reis een papegaai meegebracht. Het was een prachtige vogel met lichtgroene veren en een
rosé snavel. Hij had het beest in
een grote kooi gezet en daar snaterde en taterde het de hele dag
zoals die beesten gewend zijn. Dat
verveelde de oude zeeman op de
lange duur.
Ik zal hem leren praten", dacht
hij.

Dat was

geen gemakkelijke

taak,

maar tenslotte had hij het -dier
toch één woord geleerd- Natuur-

leren".

het huisje:

Natuurlijk, natuurlijk.

De oude zeeman werd er tenslotte
zó boos om dat hij besloot het
dier maar te verkopen.
Op een goeie morgen stapte hij
met de papegaai naar de markt en
begon zo hard mogelijk te roepen:
Een prachtige papegaai te koop.
Kan spreken en zingen".
Direct kwamen de mensen toelopen en vroegen wat de prijs was.
Twintig gulden", zei de oude
matroos.
Ik geef er twaalf voor", riep
een der omstanders. ,
..Twintig en geen cent minder*,
riep de zeeman.
..Vijftien", schreeuwde er weer

iemand.
Maar de oude

wilde er

twintig gulden voor hebben en wie
er dat niet voor had, kon ophoepe-

.

,
len.
Tenslotte kwam de rijke bier-

brouwer er bij staan. Die had wel

lijk!

„Gelukkig", zei de oude matroos.
vast een begin. Nu zal het

Dat is

zin in het mooie beest, maar twintig gulden vond hij toch ook wel

OM TE KLEUREN

—
—
———

BLINDEN hielden een
wedstrijd in dapperheid
onze Brusselse

redacteur)

BRUSSEL, 19 Dec. —In het gebouw waar de wedstrijd zou plaats
vinden heerste een gezellige spanning. De deelnemers waren lichtelijk zenuwachtig, maar toch vrolijk. Er werd gelachen, men maakte
grapjes, en een bedrijvig lid van de
jury liep met papieren rond. Het
was zo echt de gebruikelijk atmosfeer van «en wedstrijd. Maar in één
ding onderscheidde zich deze wedstrijd
we zouden byna zeggen:
tragisch
van andere
Want
alle deelnemers waren blind
!
Van de jongste, die zeven jaar was,
tot <!«, oudste, van «ïrie en zeventig,
liepen alle negen en zestig deelnemers met de typische voorzichtige,
voonut-veeleude tred van de blin-

——

de
Want in «leze, wedstrijd,
<Sse dezer dagen te Brussel w»rd
georganiseerd door de Belgische
nationale blinoViidrukke.-ij onder
auspiciën van het Belgisch ministerie van Onderwijs ging het er om,
wie de beste brailleschriftlezers van
België

zouden »Ün.

En enkele dagen lang zetelde in

de ander.s doodstille bibliotheek van
de Brusselse brailleliga een elfkopp.ge jury. terwijl blinde na blinde
met een lijvig brailleboek voor zioi

gevoelige vingers liet glijden
over de braille tekei\s en luidop de
tekst voorlas. Er waren Vlamingen
er Walen, verdeeld in vier groepen, kinderen beneden de tien jaar,
van tien tot veertien, van veertien
tot een en twintig en van ouder
dan een en ewintig. Vliegensvlug, zo
23.45—24.00 Gram.
snel al.s hij eea ziende, lazen de
REG. OMROEP ZUID (189 m.)
ouderen -itamelender maar keurig
18.15 Nieuws. 18.25 Van onze sporU gespeld met nadruk op iedere letvelden, nabeschouwingen door WilT tergreep ging het bij de kindeErgen s in een aparte zaal,
Poulssen. 18.30 Hjlversum 11. 18.45 ren
De wekelijkse rubriek „Op 't land". ontoegankelijk voor publiek of pers,
Dhr. W. J. Vromen vertelt iets over: wa« nog een andere groep bezig,
„Chrismès in den awen trant",
die van hen, die op latere leeftijd
zijn

Grote mannen halen in^» hun
leven ook wel eens een ' lelijk

streekje uit.

Daar heb je bijvoorbeeld. Walter Scott.
Op school kon deze beroemde
leren,
Engelse schrijver goed
maar hij kon het maar niet zetten, dat hij niet de eerste van de
klas kon worden. Hoe hij ook
zijn best deed, hg bleef altijd no.
twee.

De ene week voor, de andere
na", zo vertelde hij. ..bleef mijn
buurjongen miij de baas. Totdat
ik op zekere dag ontdekte, dat
hij, ai's hem een moeilijke vraag
werd gesteld, en hij over het antwoord nadacht, altijd aan een
bepaalde knoop, onderaan zijn
vest stond te peuteren. Ik kwam
toen op de listige gedachte, dat,
als ik die knoop er eens af kon
krijgen, hij taf] het volgende overgangsexamen misschien in de
war zou raken als hij die talis-

De Golfstroom, de warme zeestroom die afkomstig is uit de Golf
van Mexico kan uit een vliegtuig
duidelijk gezien worden. De stroom
is op zijn minst dertig graden
warmer aan de oceaan waaar hij
door "heen stroomt. Zo warm zelfs
dat je aan de Noord-Oost kost
van Noord-Amerika kunt gaan
zwemmen, ook ai' drijven er ijsbergen in die buurt.

—

Aanpassing aan

groot man

De wereld rond

—

—

Lelijk streekje van een

"

3 Domproost
6 denkvermogen
4 penaten
7 gelijk
10 fourageren
12 geren
16 basta!
20 Ermelo
21 Salome.

——

erg veeL
Hij vroeg voor de grap:
„Wel, wel Lorretje, ben jij nu
werkelijk twintig gulden waard?"
Natuurlijk, natuurlijk", schreeuwde Lorre plotseling.
De rijke bierbrouwer vond dat
#
zo verbazend leuk, dat hij terstond
een briefje van vijf en twintig
gulden uit zijn portefeuille haalde
en de zeeman mocht het nog houden ook toen hij niet zo gauw kon
wisselen.

man miste. Mijn toeleg gerukte
volkomen. Ik wist de knoop
machtig te worden, zonder dat hij
er iets van merkte. Het uur van
het examen brak aan. Toen de
de beurt kwam,
jongen aan
zocht hij als gewoonlijk naar de
knoop. Ongerust keek hij naar
zijn vest, maar zijn houvast was
verdwenen en, geheel van zjjn
stuk gebracht, wist hij geen antwoorden te geven.
En door deze schandelijke lïst
slaagde ik erin. znjn rangnummer
in te nemen

—

Verticaal:
2. dergelijk

(Van

KRO: 12.15 Apologie.
12.50 „100 Jaar KromGram.
12.35
Staf". 13.00 Nieuws en Katholiek
Hieuws. 13.10 Lunchconcert. 13.40
boekbespreking. 13.55 Gram. 14.00
Voor de jeugd. 14.30 Kamerorkest.

„Natuurlijk” zei

De oplossing uit de Lettergrepenpuzzi'e van heden luidt:
Horizontaal:
1. onderdompelen
8. proost
11 vergelijk
12 gelijk zetten
14 Zetten
16 Basra
18 Moren—- 21 sabotage
26 melodie
30 kilometerpaal.

de ziende wereld
8.25

De papagaai van de zeeman

OPDOSSING:

Verg. fotoclub
Het
Motief". Ons Thuis, half
acht. Projectie kleurendia's en uitslag kleuren-

Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws. 9.45
Gram. IKOR: 10.00 „Met de deur
*& huis". 10.30 Ev. Luth. Kerk-

koorzang.

18

prijsvraag

VERHAAL VAN DE WEEK

'n Ogenblik Puzzelen

MAANDAG:

ZONDAG
HILVERSUM I. 402 m. KRO:

8.15

OraP__

Kunst tot God" komt de-

Radio
Nieuws.

_jff\»»[j

Knutselen

(Advertentie)

8.00

____

_n_

wedstrijd.

ontvangen.

l^i *Wm

Jr-

Buitenkansje
Nou hebt u een buitenkansje. Als u ter
gelegenheid
van het
Kerstfeest eens een
extra goed werk wilt
doen,
vul het zakje
van de K.A.B, dan
met een flinke gift.
Die zakjes uiorden in
de Kerstweek
huis
aan huis verspreid en
enkele dagen later
opgehaald. De gelden
zijn bestemd voor de

eugdblad

De uitslag van de
Sinterklaas-

blind waren geworden en pa,*, sedert
enkele jaren brailleschrift leerden
AANPASSING
En alleen met een woordeloze
ontroering kon men de deelnemer.aan deze wedstrijd gadeslaan de
kinderen en de ouderen. Hoewel zij
ons terecht deze ontroering kwalijk
zouden hebben genomen. Want zij
vroegen geen medelijden, zij streden juist om de eer. wie zich het
best over de verschrikkelijke handicap van de blindheid heen hadden
gewerkt, wie het best het brailleschrift, dat unieke hulpmiddel om
zich aan de ziende wereld aan te
passen, beheerste.
Daarom zouden we dit een
wen.'-trijd in dapperheid willen
normen. Niet alleen om de dapperheid van allen, maar ook van
mensen »oals rte jonge vrouw
van 32 jaar, die do-r hersenkanker het gezicht heeft verloren,
en die onherroepelijk ten dode is
opgeschreven, maar die toch aan
deze wedstriji deelneemt

Een van de blinden zei zelf, en
ook tot u lezer: deze wetfctryd
is ook bedoeld om iedereen ie
laten zien, dat «Ü in staat zijn
te werken zoals iedereen, wij zjjn
mensen als ieder ander, en hiermee bewijzen we, dat wy blinden
een werkelyke ontwikkeling en

van beweging hebben
veroverd."
En dat de wedstrijd niet zo eenvoudig was blijkt wel uit de teksten, die de deelnemers te lezen kregen, en waaronder stukken waren
uit Sully Prudhomme, de Hérédia.
Guido Gezelle enz. Bovendien was
er nog een groep deelnemers, die
niet alleen aan de leesproef meedeed, maar ook nog aan een speciale opstelwedstrijd, in braille. En
de jury beoordeelde strenger voor
hen, die braille geleerd hadden van
af hun jeugd, gemakkelijker voor
de blinden, die er op latere leeftijd
pap mee hadden moeten beginnen.
Zorgvuldig werden de merites afgewogen en daarna vond de
pi ijsuitdeling plaats, met netjes
eerste tweede en derde prijzen voor
elke categorie. En de leiding van
de braille-liga sprak tenslotte de
„gebruikelijke" dank uit, dat zo
wel de neutrale als de katholieke
blmdeninstituten volledig aan deze

.

wedstrijd hadden meegewerkt. Wat
inderdaad de moeite waard i».

Maak Uw Kerstdagen rijker!
E^J?
j§f^ Koop -en geef - gramofoonplaten!
Koop juist nü die grarnofoonplaten die U reeds

(g§|
~§^
IS

lang wilde bezitten ... En verras Uw familie
-j£
jg vrienden of kennissen met een plaat. Voor gramofoonbezitters geen mooier geschenk denkbaar!
»^
Bent U nog geen gramofoonbezitter? Maak deze
®
/S
Jp
Kerstdagen dan onvergetelijk ... schaf
J*S
U een gramofoonaan ofeenpick-upom
ff
/»
van Uw radio een gramofoon te maken.
%|.
/♦)
kunt ook U deel hebben aan het \^s
%%%$%. Dan
meest volmaakte muziekgenot - door
I^D f£
§É
gramofoonplaten. JNü -en altijd
wanneer U datwilt!
#.’
lm
De muziek die ( mint, wanneer het L sintt^m^
z0

«

%

huis zien vliegen. Ze maken dan

een lange vliegende brug, want
stuk voor stuk moeten de bewoners thuig door 't kleine bijengaatje naar binnen, terwijl de
overigen ongeduldig voor het gat
blijven vliegen.

vrijhei»;

(Advertentie)

//f*
f: |Ê

De Dode Zee heeft die naam
niet voor niets gekregen. Door de
grote hoeveelheden chloor en
broomkali die het water bevat
kan er geen dier in blijven leven.
Als er een storm op l*mst is,
kun je bijen zo snel mogelijk naar

Qj^Sk

UITSLAG van de
Sinterklaasprijsvraag
Stapei's inzendingen zijn er binnengekomen op de St. Nicolaasprijsvraag van Jan Pierewiet. En
het was een heel werk om al de
goede oplossingen er uit te zoeken. Maar het karwei is gelukt.
Hier zijn de prijswinnaars.
De volgende 15 prijswinnaars
ontvangen een boek: Lenie Palmen. Dormigstraat la. Schaesberg. G. Beurskens, Lindestraat
11, Brunssum. Corry Strijbos,
Tulpenlaan 3, Lindenheuvel. Pieter Evers, Vijverweg 2, Sittard.
Marianne Hanssen. Margrietstr.
30. Eygelshoven. W. Schröder,
Weltertuinstr. 14, Weiten. Clara
Fox, Carisbergweg 42, Heeri'erbaan, Heerlen. J. Pauli. Hóvenstraat 96, Waubach. Rinie v. d.
Peppel. Rembrandtstr. 48. Heerlen. R. Winthagen, Ransdaal G 5,
Klimmen. Kathy Gehlen, Bosstr.
51, Vaals. F. Colen, Knipstr. A39,
Wylré. Elise Beugels, Paralleïstr.
24. Amstenrade. G. Fredrix, Saturnusstr. 16, Geleen. Jeanne
Janssen, Kruisstr. 14. Stem. Al
deze meisjes en jongens krijgen
hun boek keurig thuisgestuurc.
De volgende 15 prijswinnaars
krijgen
een balpen: Monique
Harbers, Kerkstr. 74, Waubach.
Pietje Claessen, Parkstr. 34,
Brun&sum. Yvonne Tossings, Singelweg 86, Terwinselen. Jac.
Janssen, Kokkelert 19. Roosteren.
Roelfien v. d. Veen. Stationstr. 28.
Schinnen. Bertie Hemk. Rijksweg
C 151. Gui'pen. Annie Mi.^pelboom,

Broekhuizenstr.' 17,

Rimburg. F.
Schillings, Kampstr. 15, Spek'hei-

de. Wilhelmina Struver, Krichel21. Kaalheide. Franklin
Herstem,
Schaesbergerweg
2.
Heerlen. Mia Boesten. Prov.weg
Zuid 53, Oirsbeek. Willy Veldhuizen, Nieuwstr. 93. Kerkrade. An-

bergsweg

nie Hendrix. Pr. Mauritslaan 218.
Neerbeek-Beek. L. v. d. Berg,
Steegstr. 6a, Sittard. Tiny Eykenboom, Raadhuisstr. 8111, Hulsberg.

Ook aeze jongens en meisjes
krijgen de balpen thuis gestuurd.
Aan allemaal de hartelijke geluk,

wensen van Jan Pierewiet.

Limburgsen Dagblad

van Zaterdag

In plaats van kaarten
Verloofd:
NELLY EVERS
en
MATH. DAEMEN
Voerendaal, Station
H'heide, Schrieversheide-

heeft God de Almachtige
heden vrij
tot Zich te nemen, nog
voorzien van
tHet
het H.
in de ouderdom van 78 jaar,
behaagd
tijdig

plotseling

Oliesel,

Verloofd:
GERTIE KAJDASZ
en
LEO MAESSEN
Brunssum. Koolhofstraat 23
Verloofd:
MARIA CONSTEN
en
HANS VAN KEEKEN
Kerkrade, Richerstraat 25

Pricksteenweg 14
Kerstdag
1952
le

Bl'heide.

Verloofd:
TONNY BONTEN
en

HANS KRAMER
Chevremont, Eygelshovener-

weg 61

Bl'heide, Theresiastraat 8
le Kerstdag 1952.

5

Klimmen, Croubeek D2l
le Kerstdag 1952

Verloofd:
ELS DORSCHEIDT
en
PIET THOMAS
2e Kerstdag 1952
Dag-adres: Franciscaner-

straat 61, Blerjerheide.

Verloofd:
ROSEMARIE
THOMASSEN
en
JOJP KUPERUS
Eindhoven, Rechtestraat 16a
Heerlen, Pijnsweg 82
2e Kerstdag 1952
Geen receptie.
Verloofd:
FLORE M. COENDERS
en

Mr K. P. M. EX

Dec.

1952

Geleen, Kummenaedestr. 44.

Geen ontvangdag.

Enige kennisgeving

voor Sittard.

Dankbetuiging

Voor de vele belangstelling,
gelukwensen en cadeaux,
ondervonden bij ons 40-jarig
huwelijksfeest en tevens bij

mijn 25-jarig Bondsjubileum
betuigen wij aan allen onze
hartelijke dank aan de Z.E

Heer Pastoor, RK.M.B. en
KA.B., hoofd der School,
familie, vrienden en beken-

den.

W. Habets-Ritzen

en kinderen
Übachsberg,

Dec.

1952.

Voor de vele blijken van
belangstelling, de cadeaux,
bloemen en felicitaties, ontvangen bij gelegenheid van
ons 50-j..rig huwelijksfeest,
betuigen wij, ook namens
onze kinderen en kleinkinderen, onze hartelijke
dank aan H.H. Geestelijken,
Edelachtb. Heer Burgemeester, P.D.V. Eendracht, de
Spaarclub, de fanfare St.

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal'plaats hebben op Dinsdag 23 December a.s.
om 10 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te
Spekholzerheide. Bijeenkomst aan het sterfhuis Industriestraat 13 om 9.45 uur.
Zij die onverhoopt van dit overlijden geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dit toe te schrijven
aan de droevige omstandigheden waarin wij ons bevinden en deze als zodanig te willen beschouwen.

"

Keulen-Bocklemünd:
Wed. H. Crijns-Bauer.
Kinderen en klein-

kinderen.

Amstenrade:
Fam. H.

Snijders-Cryns.

Kinderen en kleinkind.
Nuth:
Fam. L. Crijns-Last
en kind.
Wij bevelen de ziel van
de overledene in Uw godvruchtige gebeden aan.
Amstenrade, 18 Dec. 1952.
De plechtige lijkdienst,
gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben op
Maandag 22 Dec. a.s. om
9.30 uur in de Parochiekerk Maria Onbevlekt
Ontvangen te Amstenra-

de. Bijeenkomst aan het
sterfhuis, Hoofdstraat 26,

Amstenrade.

"

+

Heden overleed tot
onze diepe droefheid,
vrij plotseling, doch niet

gesterkt
onvoorbereid,
door de Genademiddelen
der H. Kerk, in de ouderdom van 65 jaren, onze
lieve Moeder, Behuwden Grootmoeder, Zuster,
Behuwdzuster, Tante en

Nicht

Mevrouw

ANNA GERTRUD HUPP
Weduwe van
Nicolaas Joseph Schins
Wij vragen een aandachtig gebed voor hare zielerust.

voor de prachtige versiering
en ct.der-.ux.
H. M. Habets-Valkenberg

en kinderen.

butirtver., familie,
vrienden en kennissen en in
het bijzonder de Jonkheid

L. Schins-Herpers

Hulsberg,"* December 1952

Klimmenerweg

J. Schins.
W. Schins-Lemans.
G Schins.
E.' Schins-Mekel
en kinderen.
H. Kuckelkorn-Schins.

837.

en algemene
kennisgeving

Enige

t

J. Kuckelkorn

Heden overleed tot onze
diepe droefheid, door een
noodlottig ongeval, nog
voorzien van het H. Oliesel, in de leeftijd van
24 jaar, onze geliefde
zoon, broer, verloofde,
zwager, oom en neef

JOHANNES
LEONARDUS MOONEN
De diepbedroefde fam.:
Wed. Moonen-Erven.

Voor Uw blijken van
deelneming bij het overlijden en de begrafenis
van onze inniggeliefde
moeder en grootmoeder
JOHANNA
CATHARINA OTTEN
geb. Bosten
betuigen wij onze hartelijke dank aan H.H. Geestelijken, Geneesheer, Zusters v. h. Groene Kruis,

Vroedvrouwenschool, Kl.
Seminarie Rolduc, familie .vrienden en bekenden.

H Otten,
kinderen en klein-

kinderen.
Blerjerheide, Dec. 1952.
Angelastraat 46.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op Woensdag 24 Dec.
om 8.30 u. in de Rectoraatskerk v. d. H. Antonius te Blerjerheide.
Beleefd verzocht deze te
willen bijwonen.

en kinderen.

Familie Hupp.

Familie Schins.
Heerlen, 18 Dec. 1952.
De plechtige Uitvaartdienst, waarna begrafenis,
zal plaats hebben as.
Maandag 22 Dec. in de

Parochiekerk St. Pancratius te Heerlen om 10 u.
Bijeenkomst aan 't sterfhuis Oranje-Nassaustr. 2,
om 9.45 uur.

Uit aller naam:
Fam. Karstenberg.
Terwinselen, Dec. 1952.
Staatsmijnstr. 8.

Voor de vele blijken van
deelneming bij de ziekte
het overlijden en de begrafenis van onze dierbare vader

P. H. JANSSEN
betuigen wij onze oprechte dank
Uit aller naam:'
Fam. Janssen.
De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden

den aan

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaats vinden op Maandag 22 Dec.
om 8.30 uur in de kerk
van St. Laurentius te Voerendaal. Bijeenkomst aan
't sterfhuis Stationstr. 39,
Voerendaal, om 8.10 uur.
Heden overleed, zacht
en kalm, na een smartvol doch geduldig gedragen lijden in de Heer, in
de leeftijd van 53 jaar,
mijn inniggeliefde Echtgenote, onze zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Dochter, Tante

t

en Nicht
GERADINA BEGO
Lid van de Derde Orde
Echtgenote van
Peter H. Scheijen.

Wij vragen een aandachtig gebed voor hare ziele-

rust.
De diepbedroefde fam.:

P. H. Scheijen
Kinderen en klein-

kinderen.

plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaats hebben op Maandag 22 Dec.
a.s. in de Parochiekerk
van O.L. Vr. van Lourdes
te Molenberg-Heerlen om
9 uur. Bijeenkomst: Tollensstr. 16 om 8.30 u. Ver-

trek om 8.45 uur.
Geen bloemen
Gaarne H.H. Missen.

Dec. om

9 u. in de parochiekerk
van St. Joseph te Hoensbroek-Passart.
Beleefd verzocht deze te
willen bijwonen.

Voor de vele blijken van
belangstelling en medele-

ven, ondervonden tijdens
de ziekte, het overlijden
en bij de begrafenis van
mijn inniggeliefde Man,

Vader,
onze
dierbare
Zoon. Behuwdzoon, Broeder, Behuwdbroeder, Oom
en Neef
JAN BLOEMINK
echtgenote van
Hendrika Jacoba
Magdalena Huisken
betuigen wij U onze in-

nige

dank.
Uit aller naam:
H. J. M. Bloemink-

Huisken

en algem. kennisgeving voor Heerlen
Heden overleed tot

Enige

+

onze diepe droefheid,
vrij plotseling, doch niet

onvoorbereid,
gesterkt
door het H. Oliesel, in de
ouderdom van 64 jaren,
mijn geliefde Echtgenoot,
onze goede en, zorgzame
Pleegvader, Broer, Zwager en Oom
De Weledel Zeergel. Heer

Dr.

JOACHIM JOSEPHUS
FRANCISCUS
ANTONIUS BRUNING
Arts te Heerlen
Echtgenoot van
Thérèse Adèle Marie

en kinderen.

Heerlen, Dec. 1952.

BINNENVERING-

Th. A. M.

onbeperkte garantie.
90x190, 3-dlg
120x190, 3-dlg.
130x190, 3-dlg.

Kasteellaan 22.

Voor de blijken van

belang25-jarig

stelling bij mijn
dienstjubileum, dank ik de
Eerw. Pater Rector, Dir.
Staatsmijnen, "Personeel en
Kompels van Stm. Hendrik,
P.D.V. „De Zwaluw", Fluit-

en

Tambourcorps „Juliana",

verder kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en
bekenden, voor de vele cadeaux, bloemen en felicitaties.
J. Vankan.
Broekstraat 9
Leyenbroek-Sittard.

—■

Prijzen inclusief kapokkussen (s).

VLOKMATRASSEN
met kussen(s).

25.50
29.75
42.95

80xi90
90x190
120x190

GEWATTEERDE
zijde-satinet overtrek
140 cm. breed
160 cm. breed

180 cm. breed

17.50
20.75
24.75

....

DIVANBEDDEN,
sleemodel

23.50
27.90
35.50

80X190
90x190
120x190

OPKLAP-

en

KANTELBEDDEN
37.95
42.25
49.50

80x190
90xi90

120x190

LEDIKANTEN
sleemodel
half-voetbord.
80x190
90x190
120x190

39.25
45.75
51.75

LEDIKANTEN
vol-voetbord.
45.75
80x190
48.75
90x190 .'.
58.75
120x190
Bovenstaande stalen slaapkamermeubelen zijn voorzien van gezondheidsmatrassen r.et 15 jaar garantie en
gemoffeld huiswerk.
Bezoekt vrijblijvend onze
enorme bedHen-afdeling, de
grootste van de Mijnstreek
en ook U slaagt bij ons!
Levering franco huis.

stel

30

VEGERS
Woning-inrichting
Willemstraat 97-103

HEERLEN

tel. 4074

Stem
Nattenhoven-Obbicht
Nuth

i
KERSTBONTVEILfNG
1
I
H

Nuth
Amby

Simpelveld

■

Kunrade
Rijckholt

’

9 uur 's avonds

geopend

nuttig!

■ DOZIJNEN FABRIEKSMONSTERS ■

Schoenen
Pantoffels
Laarzen

afkomstig uit de reizigerscollecties van grote

pelterijen-fabrieken.

,een knellende schoenen
meer door ons

jjZ~--~z£r__^J
uames-, heren- en kindei

boven- en onderkleding
naar

Gerfrud Finken

Saroleastraat 44

— Heerlen

DEZE MANTELS WORDEN VERKOCHT ONDER VOLLE
GARANTIE EN MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID!

Röntgen-

KIJKDAGEN in „Ruto", Saroleastraat 13, Markt, Heerlen op:
Heden Zaterdag 20 December, 's avonds van 7—9 uur,
Zondag 21 Dec. van 's morgens 11 tot 's avonds 6 uur
Maandag 22 Dec. van 's morgens 11 tot 's middags 2 uur.

apparaat

Schoenenmagazijn
Wilhelminaplein 4

i

Gedurende de kijkdagen bestaat gelegenheid voor het opgeven
van koopopdrachten waarvoor geen extra commissieloon verschuldigd is!

HEERLEN

Het nieuwste op accu-gebied

tsm^^sssWmsm

Br^ISH

(zonder prijsverhoging)

*

Nog slechts 4 dagen zilverzegels

HAND WEEFTAFELKLEDEN

SCHOORSTEENLOPEB

__

■

Beëedigd veilingmeester en makelaar J. P. Asmann veilt o.a.
in opdracht van grote pelterijenfabrieken e.a. op MAANDAG
22 DECEMBER DES NAM. 2.30 uur IN DE BOVENZAAL
VAN „RUTO", SAROLEASTRAAT 13, MARKT, HEERLEN:

Besteedt uw
KERSTGRATIFICATIE

ELECTROLYT „RECORD" ■
niet één jaar, doch twee jaar schriftelijke garantie
geven wij op uw nieuwe accu.

vanaf

Ö.SW

vanaf

i
ns
14.y0

a

Verkrijgbaar bij

vanaf

9 OQ
Z.Vtf

rßlAlld LAUdütnU S

Motorenrevisiebedrijf N.V.

MAASTRICHT, ST. ANTONIUSLAAN 21, TELEF. 5132

SPECIALE AANBIEDING

-

Garages en Fleetowners gebruikelijke korting

__,
AXMINSTER KARPETTEN
n „e
vo./o, ty.tr»
200x300
124.95
225x320
Kj<VRPETTEN
WOLLEN BOUCLé
T„7 „-

lZi.iO

-200X300

-

SLAAPKAMBRKLEEDJES
moderne en Perzische dessins

9r
o.^o

IO.OU, 1 Z.Jo

wol reversible

1(1
11 [/
",1
"'

J
A.s. Zondag

en

Fa. ERNST NEUKAMP

met medewerking vai het bekende

radio-dansorkest JOHN KRAFFT

- HEERLERHEIDE

Bar-Dancing NATIONAAL

schaesberg
Zondag 21 Dec. BAD in
dancing Grond. Prima

_.

.
M. van Zundert

Orkest The White Stars.

Heerlen, Geleenstraat 51
telefoon 5110

HOENSBROEK
Zondag 21 Dec. dansen in de zaal Wouters
Orkest The Caballero's. Aanvang 5 uur. Entree

-

■

We Vo radio's
Helios " radio's

—

'
BRUNSSUM
DANCING BUS
" Zondag 21 December dansen

’

I.—

_^

pTjTH

(Op financieringsbasis)

Zondag 21 December

1952 (2e Kerstdag)

Vrijdag 26 Dec.

naar DüSSELDORF.

Opvoering van de opera

Dancing Wiel Kreijen, Heerlerheide
Zondag a.s. dansen

Zondag 28 December naar AKEN en DüSSELDORF.
In Aken opvoering van de operette

met medewerking van het alombekende
dansorkest THE SKYSCRAPERS

„DER ZIGEUNERBARON"

„RIGOLETTO"

Vertrek naar Aken vanaf Roermond 14.00 uur. Prijs mcl.
6.50. Vertrek naar Düsseldorf vanaf
entréekaart vanaf
Maastricht 13.00 uur. Prijs mcl. entréekaart vanaf 7.50.
Voor KERSTMIS-TOCHT PARIJS nog enige plaatsen beAanmelden tot en met 22 December 1952.
schikbaar.

’
—
EBATOURS

’

- Beek (L.) - Tel. 340

BANKINSTELLING ter stede vraagt voor direct

JONGSTE BEDIENDE (mann.)
in iret bezit van diploma Mulo.
nummer 7646 bureau van dit blad.

Brieven onder

",' ,
groot bal

in de nieuwe concertzaal. Prachtige parketvloer.
H. Hendricks-Bemelmans
Orkest: Los Cubanos.

„DIE ZAUBERFLÖTE"

HEERLEN

Carnavalsvereniging

Kegelpaleis
Zondag 21 Dec. DANSEN
Entree vrij. 2e Kerstdag
dansen met het bekende
dansorkest The Montana

geeft op Zondag 21 Dec.

Band.
—,

——

Expl. Th. Weijers

HEERLEN
Zondag DANSEN in dancing Wilhelmina. Orkest:
The Hit Kid Stars.
Aanbev. H. de Bic

STENEN BRUG,
arnivüßirßr.
SCHAESBERG

een groot CARNAVALSBAL met optreden van
Hoogheid
Prins
Jolen zijn gevolg. Entree
I.—. Aanv. 5 uur.
Orkest: The Rex Band.
Tot bezoek nodigt uit:
prms j 0 ten zijn geZijne

’

vo lj, en zaalhoudster

Wed.

Timpe-Haas.

verwarmde zaal. Muziek.
The Royal Players.
Bel. uitnodigend,
W, Grond-Mobers

schaesberg

§onclrt

tenberg.

Beleefd
p.

'

Orkest: Jo Sincovec. Reist U per L.T.M, of 1.A.0.,
„.
„_,.-„
t „
Expl.
vTaagt halte Egge.
H. Bus.

in elke prijsklasse

\w

2e Kerstdag DANSEN

HOENSBROEK
Zondag a.S. 21 Dec. groot bal
°
in dancing In Ghen Haen

In DüSSELDORF* van de opera

Kerstcadeaux

NIEUWE FABRIEKSMODELLEN
TEGEN ONGEKENDE PRIJZEN!

■

UTRECHT

verschoond te blijven.

SCHREIBERS
zal plaats hebben op Dins.
dag 23 December '52 om
7.45 uur in de St. Barbarakerk te Treebeek. Beleefd verzocht deze te

Brieven
onder no. 34450
bureau v. d. blad.

KNEEPKENS
—

De Beddenspecialist
van de Mijnstreek

aldaar om 8.45 uur.
Verzoeke van rouwbeklag

De plechtige eerste jaardienst voor zaliger
CASPAR HUBERT

_-

t.o. Royal-theater
Bij aankoop van 10.— ontvangt U 3 popeline herenzakdoeken, keurig verpakt,
cadeau.
Tot en met Dinsdag tot

Margrietstraat 6.
plechtige Uitvaartdienst, waarna begrafenis,
zal plaats hebben a.s.
Maandag 22 December in
de Kapel van het St. Joseph-Ziekenhuis te Heerlen om 9 uur. Bijeenkomst

Post Merkelbeek

Zaterdag, Maandag en Dinsdag
tot 9 uur geopend

ROOKSTOELKUSSENS

Stationstraat 41, Heerlen

De

-m

PLUCHE TAFELKLEDEN

sleemodel

MAG.

Familie de Ras.
Heerlen, 18 Dec. 1952.

Noorbeek

UITKNIPPEN EN BEWARE!:

sokken, heren- en
goed,
kindersportkousen koopt U
voordelig bij

de Ras.

Geen bloemen.
Gaarne H.H. Missen.

DUMONT L.,
Klein Doenrade 5,
HOUBEN G. J. H.,
Oude Postbaan 3,
KNOORS H., .
Bergerstraat 42,
MANTELAARS J. L.,
Grijzegr^bben la,
MROSEK L„
Terschurenweg 61,
PHILIPPENS J,
Hoofdstraat 49,
SAMPERMANS A.,
Soureth 31,
SCHOENMAKERS H.,
Heerlerweg 103,
SCHRIJNEMAKERS Th.,
Rijksweg 8,

VLJIÉIsu K*^^fl

Besteedt uw geld nuttig!
Overhemden, heren-onder-

M. Bruning.
Familie Bruning

Reflectanten moeten een langdurige ervaring
hebben op verwarrriingsgebied en reeds een
dergelijke leidende functie hebben bekleed.
Zij moeten ó.a.:
Volkomen op de hoogte zijn met het vak, zelfstandig projecten, begrotingen en montageberekeningen ontwerpen, geschikt zijn voor het
voeren van besprekingen met H.H. adviseurs,
"architecten, resp. opdrachtgevers.
Voor werkelijk goede kracht een levenspositie
met goed salaris en tantièmes.
Sollicitanten gelieven op te geven hun leeftèd,
godsdienst, omschrijving van levensloop, gS-»ten onderwijs, diploma's en bij te voegen afschriften van getuigschriften.
In verDan(j met het bezorgen van een woning te
vermelden: gehuwd of ongehuwd en wanneer
indiensttreding kan geschieden.

PRIMA KWALITEIT

|

DEKENS

tel. 4074

Brüning-

willen bijwonen.

—
—

88.
112.
122.

zitting en rug geheel
verend, met geperste
fluweel overtrek, per

de Ras
Wij vragen een aandachtig
gebed voor zijn zielerust.
De diepbedroefde fam.:
Mevr.

Heerlen, 18 Dec. 1952.

De

Maandag 22

-TECHNIKER

resp.

„Zuid-Limburg"

liefde echtgenoot, vader,

a.s.

W

Uniforme prijzen en leveringscondities ! 1
★
Leden van deze Bond op Opfokbedrijvcn
BEUSMANS J„
Vroelen 184,

behuwd- en grootvader,
broeder en oom
JOHANNES
KARSTENBERG
echtgenoot van
Z. Dekker
zeggen wij U door deze

W*.

A. Bovens (verloofde).
Fam. Moonen.
Voerendaal. 19 Dec. 1952.
Wij bevelen zijne ziel in
Uwe godvruchtige gebe-

....

Prijzen inclusief kapokkussen (s).

Voor Uw belangstellende
deelneming bij het overlijden van onze innigge-

Fr Moonen.

Moonen-Hendriks
en kinderen.
C. Moonen en verloofde.
L. Moonen en verloofde.
A. Moonen.
H. Moonen en verloofde.

120x190, 3-dlg.

57.50
73.50
87.50

hartelijk dank.

De diepbedroefde fam.:
A. C. Schins.
E. Schins-Frohn
en kinderen.
H. Schins.

Cecilia,

80X190
90x190, 3-dlg

binnenkort

Merwarmings-ingenieur

waardoor U gewaarborgd is voor

met garantie.

MATRASSEN

CRIJNS
Weduwnaar van
Anna Maria Vaessen
De diepbedroefde fam.:
Amstenrade:
Fam. J. Crijns-Roevroa.
Kinderen en kleinkinderen.

een functie vacant als:

Pluimvee-Opfokbedrijven

MATRASSEN

Industriestraat 13.

Grootvader, Overgrootvader, Broer, Oom en neef,
de Heer
MICHIEL JOSEPH

"■
■B

JONGE HENNEN
BINNENVERING-

een goed bekend staand Verwarrnings-

Bij

bedrijf in het Zuiden des lands, is

kuikens uitsluitend
bij de georganiseerde

Spekholzerheide, 18 December 1952.

dom van ruim 89 jaren,
'onze inniggeliefde Vader,

I

I

en

J. Grond
J. Reul-Grocd.
J. Reul en kind.
M. Grond.
Familie Austen.
Familie Grond.

Heden overleed tot
onze diepe droefheid,
na een kortstondige ziekte, gesterkt door het H.
Oliesel, in de hoge ouder-

!■

Bestel uw

C. Th. Grond.

+

- Pluimveehouders
★

echtgenote van
Caspar Theodoor Grond
' Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in
Uw godvruchtige gebeden aan.
De diepbedroefde familie:

Heerlen, Bongerd 23
2e Kerstdag 1952.

„Baenjenhoes"

Boeren

ANNA MARIA AUSTEN

weg 9—ll

Sittard, 28

ATTENTIE

mijn innig-

geliefde echtgenote, onze lieve en onvergetelijke moeder; behuwd-, en grootmoeder, tante en nicht

Mevrouw

le Kerstdag 1952.

Verloofd:
LOU LINDEN
en
JAN BUDé
4
Klimmen, Barier D

6

20 December 1952

_

aanbevelend

piaddet

brunssum

Zaterdag en Zondag
speelt LENIE en LUD-

A.s.

wiG bij H.
Kerkstraat 49.

Gorissen,

BRUNSSUM

Zondag 21, 2e Kerstdag

lEN^Zwarte* PietA-

Entree vrij.

„
"
S^fffi^TgSeS?
Zondag

mber

De Jantjes.

KERKRADE
Zondag 21 Dec.

GROOT

CONCERT in café N. 3Wallz, Wijngracht no. I<J-

prima

orkest
HOENSBROEK
A s zondze. BAL in dancing vd

_

__

orkest

De Montevideo's. Entree
j

j

'

HOENSBROEK
Zondag 21

Dec. GROOT

BAL in dancing H. Caris.
Ork.: Copacubana, 6 pers.

7

Limburgsen Dagblad

EEN HALVE EEUW IN DE POLITIEK

Koningskinderen in de keuken

tragisch figuur
(Van

onze

redacteur)

pijnlijk? de
oude heer
— Somsvolgen.hetOnlangs
. "Jfchill in het Lagerhuis
raakte hij verward

LONDEN, 1 9 Dec.

is

Donnie Klassen, Limburgs
Nieuwelingenkampioen is Belg

.

de repliek

Maar soms slaat hij een
zeer

A

derenswaardig kan zijn, verdient hij
periodiek, een zeer bijzonder geraas
van toejuichingen. Zelden is hij om
een wederwoord verlegen. Achteraf
maakt een repliek natuurlijk nooit
zoveel indruk als op het ogenblik
van afvuring, maar er zijn niet veel
mensen die zo prompt en scherp

in

lt6 zaak

het Hogerhuis thuishoren. Zelfs bij
reorganisatie van het Hogerhuis zal
daartoe waarschijnlijk echter niet
worden overgegaan.
In '45 namen in het Lagerhuis voor
het laatst twaalf universitaire leden
zitting. Ze waren onafhankelijk,
maar een van de bezwaren van Labour was, dat de meesten van hen
overleunden naar de conservatieven.
De zetels werden afgeschaft. Churchill beloofde later, ze te zullen herstellen als hij de macht herkreeg. In
het Huis wierp nu, tijdens een korte, heftige woordenwisseling, een
socialist' hem voor de voeten: „Weet
u wel, hoeveel vroegere universitaire
leden tegenwoordig voluit lid zijn
van uw partij?"
„Dat", zei de heer Churchill, „zal
wel waar zijn
dat hoog-ontwikkelde en onafhankelijke geesten zich
gestadig in onze richting bewegen".
Gelach van de regerende partij.

was, dat hij zrjn spiek-

door elkaar had laten kov*^jes
inlichtinj?1- Op departementale
?" waarop hij steunde, was niets
]? te merken. Hij hield rugge-

met een van zijn, buren op
i*°°rste bank, die erin slaagde
C 1terecht te helpen. Achteraf le4 de socialisten niet erg met zich" ingenomen. De leider van de
Tjtering jj^a een tragisch figuur ge?g6n- Niemand durfde zich daarJ*1' openlijk in de handen te wrij-

I*

vjj^ar een
?*kaam. De

Jassen

dergelijk voorval is
heer Churchill heeft

zijn achtenzeventigste ver-

lag gevierd. Daags tevoren ging
? Haar de paardenrennen, om een
?* 2ijn eigen dieren te zien deelne?*"

Er

!^ere

zijn niet

minister-presidenten

Britse

beiden in de

vorige

eeuw.

KERKBERICHTEN

I

—

meer dan twee

—

25 Dec.
F 10 uur: ds. H,
C. Jalink; 26
£_Kerstdag: ds. A.(jeugdd.):
ds. H.
?*. 2e Kerstdag
?*en; 28 Dec.: ds. A. C. Jalink;
Dec. om 19.30 uur: ds. H. Boi1 Jan om 10.30 uur: as. A. C.
-2":
£Jak; Meezenbroek clubgebouw,

.

premier.

Zijn vitaliteit is nog altijd bewonderenswaardig. Het heeft er wel
eens naar uitgezien, dat Lahour
meende, nauwelijks nog rekening

1, om
Uur- 2i Dcc,: geen dienst; 25 Dec.
Kerstdag: ds. H. Boiten; 28 Dcc:
*;H. Boiten; 31 Dec. 18 uur: A. C.
r*Ö*Uc; Schaesberg Hervormde

j°en van Prinstererstraat

;;

met hem te hoeven houden. Ook
veel van zijn eigen partijgenoten
zouden waarschijnlijk geneigd geweest zijn, hem af te schrijven
als ze gedurfd hadden. Naar Churchill's eigen opvattingen is het te
vroeg. Telkens rechtvaardigt hij
zijn aanblijven, door tijdens de debatten in het Lagerhuis een felheid
en geestigheid en sarcasme op te
brengen, alsof hij na ruim een halve eeuw politieke ervaringen nog
reserves heeft voor jaren en jaren.

—

42, 21 Dec. om
|!?°ol,'Heerlenseweg
jli -30 uur: ds, A. C. Jalink; 25 Dec.
Kerstdag ds. H. Boiten; 28 Dec.:
!?" H. Boiten; 31 Dec.1 om 19.30 uur:
i

t

C. Jalink;

Jan.: ds. H.

3*l; Heerlerheide, gebouwKamp-

j^at hoek Heicarisborgweg,
i|? Uur en 10.30 uur; 21 Dec.

om
om

21
£ uur: ds. G. Duitemeijer;
G- Duite"
hw.' 0m 10-30 uur:
L*fer; 25 Dec. le Kerstdag om 6

tr v.m. dienst; 25 Dec. le Kerstij om 8.45 uur en 10.30 uur: ds.
ü Duitemijer; 28 Dec. om 8.45 en

UNIVERSITAIRE
ZETELS

onze

Londense redacteur)

—

LONDEN, 19 Dec.
De eindafrekening is nog niet opgemaakt,
maar by benadering is wel te becijferen, wat de vierdaagse mist
Londen gekost heeft. Nauwkeurig
en volledig zal dit overigens nooit
bekend worden. Er zyn ten aanzien
van de meeste punten alleen gissingen mogelijk. Di de eerste dagen na deze wraakoefening van de
natuur werden telkens nieuwe gegevens gemeld. Wie alle betrouwbare berichten verzamelde kon een
redeiyk goed overzicht hebben bin-

nen ongeveer een week, nadat er
eind was gekomen aan het
een
uur: d a G. Duitemeijer; 31 woorden,
„*»g"
verbond van mist en rook
op keer erop berekeer
°m 19.30 uur: ds. G. Duitenog
het
„smoke"
C'
en
dat
met
op
zijn
kend om de lachers
hand te
1 Jan. om 10.30 uur: eerw.
rJ^er;
in het woordenboek opgenoniet
venijn
Als
politiek
krijgen.
bewon'r Dijkstra.

.

tv^°

ld

23 Dec. om 8 uur opvoering
r«t»pel; Heerlerheide hoek Hei>rgweg—Kampstraat 21 Dec.,
I
28 Dec. kinderkerkdienst.
s,« *d. Herv. Kerk te Brunssum.
I december: 17 tot 18 uur bi-

.

( Advertentie )

1
|

|
%

die het LIMBURGSCH DAGBLAD telt, hebt
U natuurlijk vele vrienden, kennissen en
klanten.
een persoonlijke gelukwens worden er
zo vele vergeten. Doe het daarom via dit
blad. Weinig geld, en U vergeet niemand.
Een beetje hartelijkheid stelt elk mens op
prijs.

ißij

mL

|
f

UUr kerkdienst *n
Vi r: om
rlc aan
Venweg, voorganv
D.
J.
om 11.30
Monshouwer;
> r Zondagsschool in de kerk, voor
van 10 jaar af; om 14 uur
£sscno°l
de kinderen
W 5 tot en vo°r
9
j,aar,
eveneens
i^
met
'Sv,6 kerk aan de Venweg; om
il' 0 uur Adventswijdingsdienst in
fe,.s rlc aan de Venweg, voorgant)
ds. Ph. P. Meerburg en ds.
w ■ Monshouwer medewerking
zangkoor „Loof den Heer";
tj 20 uur Kerstfeestviering van de
rmde j°ngeren in het wijk25 DeceinDer: om 6 uur
$?" Kerstvroegdienst in de kerk
j]^. Ue Venweg. voorganger ds. D.

**"

o^

&h^°
vth°UW'

onderwerp: U is
lu^onshouwer,
611
Heiland
geboren", het

de

„Loof den Heer" verleent
td-P^oor
6werking_ extra collecte voor

ke'rkewerk"; om 10 uur
lJ^°nder
w*dienst de kerk aan de VenL&. voorganger ds. D. J. Monswer, medewerking van 't zangl^
\^ ,Lxx>f den Heer", extra collecin

tvv°or

„bijzonder kerkewerk"; 26
°6mber: om 10 uur Open Deur
in het wijkgebouw aan
iL
? **eugerstraat, voorganger ds. D.
j>

/^dienst

Ij'

Monshouwer,

onderwerp:

Het

der wereld is reddend verv^&en; Schinveld1: 21 December:
|JM° uur kerkdienst in het kerkV^Uwtje „In de Kern", voorganger
v heer B. Dijkstra hulpprediker;
Vj, December :om 20 uur Adventsii ingsdienst, waarin ds. D. J.
v
en de heer Dijkstra
om
Ij 6» voorgaan; 25 December:
L Uur kerkdienst in het kerkget^tje m de Kern", voorganger
heer B. Dijkstra, hulpprediker.
BERICHT VOOR POLEN.
t*Vlaje do wiadomosci. ze Pasodbedzie sic w tym'roku dia
A'stklch Polakow, zamieszkalych
j,Litnburgi, w kosciele parafialnym

«^

wfka

Stelt Uw tekst de bezorger van dit blad ter hand, of zendt
ze rechtstreeks aan ons Hoofdkantoor, Nobelstr. 21, Heerlen.

Faroek vloog
Twee Zwitsers boden
hem aan, waarop hij zo lang
had gewacht
(Van

»bii

onze Romeinse

—

correspondent)

(die in de wandeling nog steeds Faroek
genoemd wordt). Twee onheuse rabauwen schurkachtige oplichters, in een woord twee aasgieren hebben de goede en hulpeloze monarch een half millioen
lire lichter gemaakt. Om heel erg kort te gaan: Faroek is er vies ingevlogen.

van Egypte,

Kort geleden stopte er
een Zwitserse auto voor
de nederige villa waar
Faroek zit te rekenen over
het huishoudboekje en zit
te peinzen hoe hij de twee
eindjes aan elkaar kan
knopen.
Zoals men weet
is de onttroonde vorst helemaal niet zo rijk als
men wel dacht. Uit de
stapten twee ogenschijnlijke heren,
die de
knecht
in afschuwelijk
gebroken Frans vroegen

auto

vertellen,

|

>«

*
x

f

a,

f

f

ste kleermaker van Rome
geweest met een vijftal
jasjes, die Z.M. besteld
had, en de jasjes pasten
niet! De knecht zei, dat de
beide heren wel zouden
begrijpen dat men de vorst
met zijn leed alleen moest
laten. Maar de heren lieten zich niet met 'n jasje
in het riet sturen en vroegen om de particuliere secretaris aan wie ze vertelden dat ze helemaal uit
Zwitserland gekomen waren om met de koning te
praten over een zaak, die
voor Faroek en zijn land
van het allergrootste belang was. Doch de secretaris wilde eerst weten waar
het over ging. De beide

heren wilden alleen maa

amateurs

—

in

is

"

over heel de wereld bereiden zich voor op de viering
Ook in de keuken van het Paleis van de Zweedse
Koninklijke Familie wordt „koortsachtig" gewerkt om alle versnaperingen
Onze fotograaf snapte de Zweedse kroonprins
op tijd klaar te krijgen.
Carl-Gustaaf en zijn zuster Prinses Christina op weg naar de oven, met

Millioenen

families

van het Kerstfeest.

bakplaten en speculaas

bouwen en bruggen door de neerslag van zwavel. Deze millioenen
zouden alleen uit zulke posten bestaan als de gemiste ontvangsten en
bijzondere kosten van het personenvervoer, de verlamming van de havens, de geschatte twee tientjes per
men woord „smog" wordt aange- minuut die de luchtvaart dierf, de
schade aan geëtaleerde goederen in
duid.
winkels en warenhuizen, de nietWaarschijnlijk werd de dood van
verkochte bioscoop- en schouwburgmeer dan tw'eehonderu mensen kaartjes,
en de stuivers en kwartjes
rechtstreeks door de mist veroor- die thuisgebleven gelovigen niet in
zaakt. Zieken, vooral oud e patiën- de kerkzakj es terecht' lieten komen.
ten, hadden niet voldoende weerHet is een vreemde rekening, met
stand tegen het verstikkende vuil
in de lucht. Veel lijders aan ademschadeposten van zo verschillende
halingsziekten bezweken op Zonaard, dat ze eigenlijk niet zonder
dag, toen de pi'aag het gruwelijkst
onderscheid bij elkaar geteld bewas. Zelfs nog dagen nadat de
beproeving wa§ geweken, wercen horen te worden. Wie gisteren niet
er honderden mensen in de ziekennaar zijn werk is geweest, neemt
huizen opgenomen met door de
vandaag niet twee buskaartjes.
mist veroorzaakte of verergerde
gisteren niet met een Komeet
borstklachten. Veel meer patiënten Wie
naar Johannesburg is gevlogen,
bleven thuis, vaak omdat er in de
geen
inrichtingen
plaats voor hen
probeert hoogstwaarschijnlijk vanwas.
daag tj» gaan en neemt in het vliegEr stierven ook veel beesten. Het
.tuig een plaats in die anders wel'meest trok dit de aandacht voor zolicht zou zijn leeg gebleven. Er
ver het gemeste runderen betrof op
de tentoonstelling van kerstvee, die
waren overigens ook toestellen, die
op Maandag, de derde dag vai> de
een paar honderd kilometer extra
ellende, werd geopend. Veertien diemoesten vliegen, omdat ze niet bij
ren gingen verloren, tientallen andeLonden konden landen.
re konden met moeite in leven worden gehouden. Behalve dat er waledereen had een verhaal van zijn
ren, die men door een in whisky belevenissen. Vier dagen woonden
gedrenkte zak liet ademen, werden
we in een „smog" die gemener
er ook gered die het met water inwas dan de damp van een locomoplaat,, van whisky moesten stellen. tief Per jaar komt er op elke LonHet Schotse vocht nam voor sommi- denée vierkante kilometer veel meer
ge de plaats in van Eucalyptus.
dan honderd ton roet neer. Eten
SCHADE flink deel hiervan moet tijdens deze

vier dagen zich hebben gedeponeerd.
Er was zelfs binnenshuis een aanzienlijke schoonmaak nodig. Het
bad was grauw, het meeste schilderwerk beslagen.
Op de vierde dag was er een
De zon hing klein
onderbreking.
en rood boven de huizen. „Fog lifting" stond er met forse koppen
m de middagbladen. Maar er waren weinig kopers want het was
alweer onmogelijk op een goed»
meter afstand meer dan d« omVOORSCHOT. trekken van een medemens te zien.
Twee conducteurs liepen met fakLaat maar eens zien, zei kels v*or een bus, stapvoets. Eea

De in geld uit te drukken schade
schatte een voorzichtig Londensblad
op vijftig tot honderd millioen galden, afgezien van de schade aan ge-

de

zaak

waarvoor zij gekomen waren zowel de koning als

hij, terwijl hij zijn ongegeneraal Naguib persoonpoogde te verbergen.
lijk raakte. Dat hielp want duld
Maar
het tweetal had de
enige minuten later werdocumenten uit voorzorg
den de beide heren tot Faniet meegenomen. Deze laroek toegelaten.
gen achter slot en grendel
DOCUMENTEN.
in
de zware safe van een
De heren stelden zich
bank, waar ze
Zwitserse
Rob
uit
voor als Herman
konden woralleen
maar
Zürich en Franz Honogger
uitgehaald onder beden
gestuurd
wauit Bern, die
En hoeren door 'n gemeenschap- paalde garanties.
documenten
Faveel
deze
pelijke vriend in Zwitserroek wel waard waren,
begonnen
ze
Daarop
land.
heren. Na lang
vroegen
aan een uiterst lang ver- gepraat dewerd men
het
hierop
neerkwam,
haal dat
eens
en
Faroek
stortte
dat ze in het bezit waren
vast een klein voorschot
gekomen van zeer gewichvan
een half millioen lire,
tige hoogst echte documenten, waaruit bleek dat 3000 gulden voor reiskosen andere dingsigde staatsgreep van gene- ten
heidjes.
Naguib
uitgewas
raal
De beide heren zijn
dacht door de Russen, die
verder weggereden en hebben
generaal Naguib
nooit meer
met raad en met daadwer- natuurlijk
hulp hadden bij- iets van zich laten horen.
kelijke
gestaan, om de vader des Faroek heeft de zaak bij
vaderlands, Faroek van de politie aangegeven en
de troon te stoten. De goe- zit nu triest en eenzaam
de Faroek werd er stil in zijn villa in de bergen
van. Dit was nu precies, bij Rome. En dan te bewat hij hebben moest. Hij denken, ' dat het gouden
had altijd wel gezegd en zwaard met diamanten,
in zijn memoires geschredat hij uit de kist had laten halen van de Sjah van
ven dat Naguib een Russische agent was en dat Iran, die in ballingschap
zijn staatsgreep als laatste bij hem in Cairo was gedoel had Egypte binnen de storven, nu ook al is tecommunistische invloed- ruggevonden en weldra
zal worden uitgeleverd.
sfeer te brengen.

—

—

ongeteld aantal bussen volgde, alsof ze aan een geweldig koord wa-

—

ren geregen.
Er waren ook
toortsen te koop, van bescheiden
formaat, voor een paar gulden.
De Daily Express tekende een
geleerd man, die erin geslaagd was
een telefooncel te vinden en nederig de BBC belde, om de heren te
laten weten dat zijn lezing over
inter-planetair verkeer niet door
kon gaan.

zuster

Bolder

ons

't kam-

pioenstricot. Ook
de Ronde van
Epen,
eveneens
een lastige wedstrijd, schreef
Klassen op zijn

en
J naam
naast won
(2x),

daar-

hij nog
Eisden, Heus

Dallem Retinne, Haccourt, Heers en in Battice. Allemaal wedstrijden in België
over 60 a 65 km. Negen maal
werd hij 2e, twaalf maal ging
hij als derde over de eindstreep, vier maal eindigde hij
als vierde en zeven maal kon
de 5e prijs gaan afhalen. Keu,
rige uitslagen, vindt u niet?
j.l.
Dinsdag
Klassen 19

werd

Donnie

jaar en in af-

wachting van het komende wielerseizoen, gaat Klassen deze

N HET VOORJAAR SLOOT
HIJ zich aan bij de Maastrichtse Toer- en Wielerclub,
waar men hem al spoedig aan
het verstand bracht, dat hij als
Belg zich van een Beligsche licentie moest voorzien. Zo geschiedde en Donnie heeft daar
geen spijt van gehad. Hij kon
als Belg aan Belgische en ook
aan Nederlandse wedstrijden
deelnemen en zijn debuut in
het clubkampioenschap van zijn
vereniging op het zware Adsteegcircuit te Beek, was lang
niet slecht. Hij werd derde. Bij
dit ene succes bleef het niet
en zijn erelijstje ziet er keurig
uit. Vooral in moeilijke wedstrijden speelde hij een hoofdrol
en klimmen is zijn lust en zijn
leven.

Führer's

—

hij

seux,

nen. Donnie was tegelijk gewonnen voor de wielersport. Er
kwam een racefiets in huis en
Klassen ging zijn geluk btproeven in enkele wilde ronden.

er vies in
dat

-

sport want eerst het vorige
jaar kroop hij voor het eerst
op een racekar. Hij had aan een
wedstrijd op gewone fietsen
deelgenomen en meteen gewon-

-1

ROME, 19 Dec.
Het doet uw correspondent pijn,
dat hij U thans, gedrongen door zijn hard en ruw
beroep, melding moet maken van de jongste tegenFoead
slagen van Italië's dikke gast: Z.K.H, prins

of zij Faroek konden
spreken. De knecht antwoordde dat daar geen
Ei» rozdzielana. Z okazji swiar schijn kans op was, aan0 Narodzenia i Nowego Roku gezien de ex-koning in 'n
>_? adam wszystkim najlepsze zyc- buitengewoon slecht huóbfltych lack Bozych.
meur was. Kort tevoren
immers was de beroemdO. BRONISLAW.

K^Uia o godz. 12-ej w nocy.Ko(J'iia sw. w czasie Pasterki nie

*

Onder de 47000 betalende abonnees

Ik
«s7**

in het wijkgebouw; om
het kerstspel
■ jJI 2Üt Wellecome" in het wijkgeaan de Heugerstraat. 21 De-

jj^r opvoering van

i^

—

—

| Videre bijeenkomsten: kerk
elke Zaterdagavond
'I '.iv!>l|)sPl€irl'
|h
uur avondgebed, Dinsdag-

|jr

Hij geeft meesterlijke korte ant-

JAAR een nieuwelin-

genwedstrijd en als beste prestatie is daarbij het J-,imburgs
Nieuwelingen
kampioenschap,
dat over een afstand van 78 km.
(!) op het zware Adsteegcircuit
verreden werd. Hij klopte in
deze belangrijke race de beste
Limburgse nieuwelingen
met
groot gemak en vol trots toont

zag en overwon in de wieler-

100 Ton roet per vierkante kilometer
(Van

MAAL WON KLASSEN

eveneens van Belgische nationaliteit.. Deze Klassen Jr. kwam

Schade en leed door de mist in Londen
- nog niet geheel te overzien

En geen enkel staatsman, hier of elders, heeft een actiever of veelzij
diger leven geleid dan de huidige

:

v

Dieudonné
kortweg genoemd Donnie

BALANS VAN DE „SMOG”

—

.Hei-vormde Gemeente Heerlen.
21 Dcc, 25 Dcc„ 26
hTfkdiensten
X 28 Dcc 31 Dec. 1952 en211 Jan.
Dec.
i^rten, kerk Tempsplein
Boiten;

ELF
DIT

BRUG-

Wijk-Maas-

overgang naar

Maastricht

woonachtig is. En
ook zn enige zoon

in

volksvertegenwoordigers eigenlijk

HOGE

Spoedige

J

de conservatieven zich onbehaaglijk voelden. Chur'll muinimeHe. Hïj was plotseling machteloos.

DE

STRAAT 12 in

-

j^che

,r*. terwijl

AN

tricht, zult u een café aantreffen, waarin u langs de muren
diverse wielertropheën zult aantreffen: foto's, bekers en medailles en in cellophaan papier
verpakte palmen', welke de aidaar wonende
Maastrichtse
nieuweling-renner Donnie Klassen ter eer en glorie dienen.
Klassen's vader,
die dit café ex- f
ploiteert' is een
Belg, ofschoon hij
reeds vanaf 1910

kunnen reageren, dat ze achteraf
hoogstens bij uitzondering een beter
te
cUfers, die hij de volksvertegenwoordiging wilde geven. Er antwoord bedenken. Churchill zal
later niet vaak heimelijk bebezwaren gemaakt, maar hij wilde zich er niet aan storen. zichzelf
hoeven te verbeteren.
"iinister-president hield vol, dat hij het bij het rechte eind had.
De laatste weken is een paar keer
ar zijn cijfers waren zo fantastisch ver bezijden de waarheid, gesproken
over het voornemen van
zijn tegenstanders zich niet lieten overbluffen. Van de socia- Ide concervatieven, om het dubbele
leaders stond de heer Morrison op, om de absurditeit van stemrecht voor afgestudeerden van
de universiteiten te herstellen. Unik Urchill's cijfers aan te tonen. Toen werd de premier onzeker.
versitaire vertegenwoordigers zouj 1 Waren onpleizierige ogenblikken. Eerst lachten zijn tegenstanden bij een andere opzet van de

.

Zaterdag 20 December 1952

IN DE SCHIJNWERPER

Churchill nog steeds
meester van

van

winter de handen eens flink uit
de mouwen steken. Hij heeft
een baantje gezocht en hoopt
in Januari de training weer te
hervatten. Ik begin als nieuweling, maar
denk spoedig
daarna over te gaan naar de
amateurs", vertelt hij ons als
we afscheid nemen. Een vlotte
jonge man, deze Klassen, die
ondanks alle sucessen en een
groot aantal supporters toch
met beide benen op de grond
blijft staan en die het volgend
jaar te bewijzen heeft dat hij
ook bij de amateurs tot goede
prestaties in staat zal zijn. lets
waaraan bijna niet te twijfelen
is, gezien zijn uitstekende resultaten bij de nievwelingen.

kreeg geen gelijk

Hitler's testament werd
door rechter erkend
Tafelgesprekken
in het Frans
(Van

onze redacteur te

Bonn)

—

Er is één zorg
BONN, 19 Dec.
meer de wereld uit: Hitler's privé-

testament is door de vierde kamer
van het gerechtshof te Düsselfdorf
geldig verklaard. Daarmee is uitge
maakt, dat de SDAP en de Duitse
staat destijds de universele erfgenamen waren van Adolf Hitler, die
aldus bepaalde en beschreef op 29
April 1945, dus enkele dagen voor
hij zelfmoord pleegde in de Führerbunker te Berlijn. En door deze uitspraak werd Hitler's zuster Paula
in het ongelijk gesteld. Paula Hitler
maakte namelijk aanspraken op de
auteurs- en uitgeversrechten van
Hitler's tafelgesprekken, die buiten
hsiar Weten en goedvinden door het
Athenaum-Verlag te Bonn onder de
titel „Hitler's Tischgesprachen" uitgegeven werden.
In de jaren 1941 en '42 namen de
heren Pikker en Heim alles wat Hitler in zijn hoofdkwartier aan tafel
vertelde stenografisch op. Zij werkten Hitler's wijze taal later uit, stelden een manuscript samen en het
Athenaum-Verlag publiceerde 't geval. Tot zover leek alles dik in orde.
Het boek had echter nauwelijks het
toch al van schrik verblekende daglicht gezien, of er dook een Zwitsers
uitgever, Francois Genoud, op, die
beweerde en bewees, dat Paula Hjtler hem en niemand anders de
auteursrechten en publicatierechten
van Hitler's tafelgesprekken gegeven
had, in ruil voor een bepaald aandeel

in de

te maken winst. Paula Hitler
liet Genoud verder verklaren, dat
zij van mening was, dat Hitlers
privé testament ongeldig was, omdat
hij op 29 April 1945 bereids (of toen
pas) niet meer bij zinnen geweest
zou zijn. De rechters verklaarden
Hitler echter met terugwerkende
kracht „wel bij zinnen" en zijn testament voor geldig. De NSDAP en
die beiden ophielden te
de staat
bestaan
en niet Paula Hitler
(Adolf Hitler's broers Gustav en
Edmund, alsmede zijn zus Ida zijn
dood) zijn dus de rechtmatige erfgenamen, die echter hun rechten niet
meer (kunnen) opeisen.

——

NIET ECHT?

Daarmee zou de kous af zijn, ais
Francois Genoud niet beweerde, dat
hij en niemand anders de oorspronkelijke versie van dat wat Hiller al
tafelende vertelde in zijn bezit heeft.
Hij zou het manuscript gekregen
hebben van de inmiddels overleden
vrouw van Martin Bormann
de

—

—

vice Führer
en hij toonde inderdaad een door de kinderen van Martin Bormann ondertekende volmacht,
waaronder ook Paula Hitler, die 56
is, haar naam zette. Genoud
vertelde verder, dat de „echte" tafelgesprekken van Hitler eerlang zullen
verschijnen bij een Parijse uitgeverij
en wel bij Flammarion, onder de
Libres propos
titel „Adolf Hitler
sur la guerre et la paix". Dat kunt
U doen, zeiden de rechters, en we
zullen het boek met aandacht lezen,
maar .Adolf Hitler's testament is een
geldig militair testament, dat gemaakt werd door een man, die als
burgerlijk huisvader orde op zijn
zaken stelde vóór hij stierf."
jaar oud

—

De stopwatch en de Kroningsrit

Atoomgeleerde prof.
Richter voldeed niet

—

In
BUENOS ADJES, 19 Dec.
het Argentijnse congres heeft ó'e
afgevaardigde van de radicale (oppositie) partij Ravignani Woensdag
verklaard, dat de Oostenrijkse
atoomgeleerd* prof. Richter van
het eiland Huemul, waar ofe Argenregering atoomonderzoek
tijnse
laat verrichten, is gebannen.

Onder interrupties van Peronistische afgevaardigden verklaarde
Ravignani, dat hij bewijzen had en
voegde er aan toe: het leger heeft
dit gedaan." Twaalf dagen geleden
verluidde, dat prof. Richter in onTijdens een repetitie die werd gehouden vansde rit, die koningin Elizabeth
genade was gevallen en zich in arrest bevond. Prof. Richter zou de zal maken op de dag van haar kroning, liepen officieren, gewapend met
stopwatchen, potloden en opschrijfboekjes, naast de koetsen. Zij noteerden
verwachtingen, die omtrent de uitvoering van zijn plannen waren ge- alle onderdelen van de optocht, en timeden nauwkeurig elk gedeelte van
de rit. Wanneer het zover is, zal men zeker niet onbeslagen ten ijs komen.
koesterd niet hebben vervuld.
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s^KÊJn jflR?
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Coulante schaderegeling

- - ————————

—

—
—
Eetkamers
.

.

I

1

best. uit dressoir, met of
zonder uitschuiftafel, 2
fauteuils en 4 stoelen met
sterke en mod. bekleding

MAANDAG

ZATERDAG

4^!s

DINSDAG

20 Dec. | 22 Dec. | 23 Dec.

—
, ,„„ —
—
,

’’

Plek ups vanaf
Radio's: Siemens, Philips, Erres
vanaf
Stofzuigers: Ruton, Erres,
Hoover, Electrolux, vanaf

’

Wasmachines: Hoover, Miele,

a

»a

en no 9er

|

WOENSDAG

24 Dec.

|

79.
,,

100.

l^U.
_..

WONINGINRICHTING §^K

o_..0
jolo.—

Goblin, vanaf

ruime sortering
Electrischt kacheltjeg vanaf
Bureaulampen vanaf
Schemerlampjes,

’’
’

15.50
10.75
12.

—

Strijkijzers vanaf
Kortom: Voor alles wat tot de electriciteit
behoort naar
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HEERLEN

VAN ZANDVOORT
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WiTLLEMSTRAAT 23
RUMPENERSTRAAT 40
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WSS^dSMUÊ

Ideale

KERSTGESCHENKEN
toor

iedere beurs!

NYLONKOUSEN
met en zor>der zwarte naad, extra
lang, versterkt en elastisch, ook Q QC
5.90, 3.95 &.X3Ö
metfancy'iel
of
HERENSHAWLS
DAMESzuiver wol, in effen en moderne O*J K
490 39°
dessins
'
DAMESTRUITJES
modellen,
sortering,
O /IK
een geweldige
9.75, 4.90 U.*I«J
kleuren en de sins

___/^J_\\ \\\_^_

__wÈ

E«B
||3

HANDSCHOENEN

Srote
REISNECESSAHtES
echt leer, met treksluiting, en
royale vullingen, diverse maten
16.50,

12.50

?(«
'*« nHV

Jh\

VISITE-TASSEN

/.DD

tevens schoudertas, zijde gevoerd,
QC
de nieuwste modellen in de laatste *x.i7«J
12.75, 7.90
modekleuren

ROOKTAFEL-BOEKENMOLENS

draaibaar, m. verlichting, chroomrand, en 5-delig rookgarnituur
59.—, 49.—

/«O
Kft
**.c.uu

DRINKSERVTEZEN
30-dlg., effen en rijk geslepen, op -7 7 c
voet- en be:-ermodellen, 20.95, 14.95 ’. / ü

ONTBIJT-KOFFDESERVTEZEN

32-dLg., 12-pers., in div. decors
59.50, 44.50
en nwdellen

___

XXWmÊÈStw*

___\\
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WIJ REVISEREN ALLE BENZINE».
DIESEL- EN STATIONNAIRE MOTOREN

V>vi;

■->» "tü^jfj

,'\
\h\ >\Wï

'^^^

nNlk»»3
j^KS
v

'.< jr3sji

»!■ b^
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A TAFELBESTEK I
afdelingen
In het brandpunt der belangstelling staan onze

Speelgoederen en Kerstversiering

'

BRUNSSUM

w'""

48

«
M

TEHme

D OPE^

Motorrevisiebedrijf

„DE VALK"
-

H

y
la t : =i|

i ÏÏ&SS.

SLIJPEN VAN KRUKASSEN TOT 2 mtr. LENGTE
FIJNBOREN EN HOHNEN VAN CYLINDERS
EN MOTORBLOKKEN
INGIETEN, UITDRAAIEN EN LIJNBOREN VAN
HOOFD- EN DRUFSTANGLAGERS
COMPLETE MOTORREVISIES
BEPROEVEN EN INDRAAIEN VAN MOTOREN OP
ONZE ZöLLNER WATERREM
SPECIALE INRICHTING VOOR HET TESTEN EN
REVISEREN VAN BRANDSTOFPOMPEN
ALLE DRAAI- EN SLIJPWERKEN
KORTE LEVERTIJDEN

%||B

M*^f

Z£FBEDiENING/j
I *&r^SS^iT5 lig

*Jb' ___\ 9Jbb ''■ ?'■'. * -Ï---^Bml Ïsb

r.;3l|

OQ
QA
s&V.W

's avonds tot 9 uur
en a.s. Maandag de gehele dag geopend!
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é_______y^t__\

(_\k

Maakt keuze uit de complete sortering

GELEEN

mm m

______%

sBP*Ja*É JB

—t />.-»

VOORDEEL!

__ _ _

m m

Af Ml3___\ _____________\______W^__f__J______
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Vvl-^ÖB
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«jl 7C
nappa, gevoerd, in div. kleuren
f:t>
14.75,12.90
11. 10 f,^l<V.^l
>j-jl
en maten
ARMBANDEN
'■t^BÉfJI
onbeperkt houdbaar, zeer grote < *rz
US9 RRS*
3.95,2.75 1.40
keuz«
gj
J
DAMES- en HEREN"ÜHlnl
HT'l
,
PORTEMONNAIES
echt leer, met en zonder porte«.^%L^
feuille, ook r.et treksluiting, zeer | fl e
.c\k>v«^Bi
750, 4.90 l.^J
sortering
DAMES- en HEREN-

I HEERLEN

_______Wssssss\ssss\sWsWsssWssWssWsW^

vvw:\l Hri

IM—BL-— "inllf" tmtssssssst^sssssstssmst^smt

■■

en ino9er

KERSTCADEAUX BIJ UITSTEK

zl_J________\ Blik. "

__S

VERKOOP
UITSLUITEND

Vertegenwoordiger: J. H. DEBETS,
Geerstraat 66, Raath

Woonplaats

/

\_W ■

Eiken,

3 #5»"
"" h°9er

stiilen

OCA

Voor alle aanbiedingen wordt volledig door ons ingestaan wat betreft goede
kwaliteit en afwerking, zowel van het hout als de stoffering.

,
Billijke premie
\ Uitgebreide dekking

Adres

,y

en

1896
VAN
DUSSUMIÏ'
'S-GRAVENHAGE

kp^^l

Naam (in blokletters)

F

Slaapkamers
_
in alle prijsklassen

W^P^BÉ
vIIA ■% |»»S^B

....

_W_\\\_7
■Mp^

Gepolitoerd, Blank
,

-_

Aan Endnra Horloge Imp., Rokin 52, A'dam-C.
U gelieve mij franco op zicht te zenden op
bovenstaande voorwaarden:
Armband (en) met 8 stenen in Robijn-rood,
Smaragd-groen, Aquamarijn-blauw, Brillantwit (verlangde kleur(en) onderstrepen s.v.p.)
De armband (en) blijft (ven) uw eigendom tot
volledige betaling.
Mocht de armband niet met mijn smaak overeenkomen, dan zend ik U deze binnen 8 dagen ongefrankeerd retour.

BJr

I

worden verzekerd bij:

’

** ***

Old-Finished, Sothiek,
Noten of Kersen

PAARDEN EN RUNDEREN

|w
daarna over op de eerste van
elk der drie volgende maanden. Indien U deze betaalwijze .niet prefereert,
kunt U het bedrag van 27.80 ook in eens betalen.
Profiteert van onze bijzondere verkoopmethode.
Vult onderstaande bon in en zendt deze aan:
Horloge Import,
1? KT niTR
A Rokin
W
52, Amsterdam (C.)

■*■ **■
*~
————. COUPON

BANKSTELLEN

of

Bekleding: zeer moderne en* exclusieve stoffen.

«A^'H^

Eerst nadat U zich er van over-

ten kantore

20-30%

prijsve'rTaag'd IHet

van 1, lVz, en

2 liter, voldoende resp. voor 7, 10 en 14 pers.
Bestel reeds nu, om tijdig zeker te zijn van
uw verrassing

robijn-rood,

’

prachtig geschikt als Kerstgeschenk

als nagerecht op t.iel te brengen.

aquamarijn-blauw,
smaragd-groen,

27.80. Onze speciale
wj
verkoopmethode maakt 't
U mogeMjk op gemakkelijke wijze in het bezit van
dit prachtige sieraad te geraken. U krijgt de armband
Uwer keuze gratis toegezonden
en betaalt dus ook geen verzendkosten.

Een partij kleinmeubelen

ROOM IJSTAART

naar keuze in:

I^»jW-^ \fi

feestdagen een

U kunt uw Kerst- en Nieuwjaars-maaltijden
tot een waar feest maken door een

sluiting en 8 steentjes,

H^.
C^w^?^cß

*
de komende

ROOM IJSTAART

gevoerd in een noderne schalcel ,ae' 24 krt soud-oplaag,
voorzien van een patent-

f^NJ^vJI

ZEER BIZONDERE KERST-AANBIEDING!

telefoon 2890

De hiernaast afgbeelde schakelar. ' and vervult de wensdroom
van iedere vrouw en elk meisje.
Wi^ hebben een aantal van
deze prachtige armbanden rechtstreeks uit Zwitserland kunnen
importeren en zijn derhalve in
de gelegenheid U deze zeer voordelig aan te bieden. Ze zijn uit-

kvr^ml H^.

Zwitsers
vakmanschap
en Zwitserse
kwaliteit garan-

Sittard, Agricolastraat 9

Valkenburg

(

Telefoon 2169

De Diesel-specialist van het Zuiden

I

DENKT U ERAAN !
Kleine advertenties uitsluitend bij
vooruitbetaling !

J

Met de L.T.M, lijn 17 naar
Weiten. Oliepermanent met
15.-,
wassen en watergolven
ook bij u aan huis permanenten op afspraak. SALON
DRIESSEN, Weltertuinstr. 68
telef. 3754, Heerlen.

’
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ZELFBEDIENING
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WI^^MSTRAATM^HEERy,^

Limburgsch Dagblad

en

SPORT
Voetbalprogramma

(Advertentie)

voor

SPEL

M.V.V.-V. V.V.

R.K. Limburgse
Handbalbond

Maastricht

HPROGRAMMA
21

VOOR ZONDAG
DECEMBER.
le: Bleijerheide 1-—Sitla 1, HOON I—Kimbria 1, RK
1—Vlug en Lenig 1; 2»; Mo.
*i 1-—Marsna 1, Mosam 2—Kerk.
I—Vlug en Lenig
Y1 Limburgia
3—Vlug en Lenig 3;
jMinburgia
|L Bleijerheide 2—Sittardia 2, HC
j 2—Mosam 3, RKWL 2—Ving
'iq 4, Marsna 2—Kimbria 2.
ie: Wilskracht I—HCSk

*feren.

JJ

***

linies,
"Qmbria

I—SVM, Swift I—HC
Lenig I—Caesar 1;

1. Vlug en

*"s*iftle: 2—MLMen 2, HCS2—Caesar
2—WilsVlug

te

Lenig

C*l 2; 2A: Leonidas I—MLM 3,
""jbria 3—Marsna 1, RKWL 1—
r*o^1; 2B: Wilskracht 3—Pos-

,2J *. HOS

1, Vlug en Lenig 3—Mau-

HEERLEN, 19 Dec. (Eig. red.)
Even nog het programma van Zondag 21 Dec., dat Zondag j.l. wegens
de

algemene

terreingesteldheid

uitgesteld, in vogelvlucht
doornemen. Juliana zal ongetwijfeld zijn best doen om Sparta, de
leider van IC, schade te ber<;>;ke.
nen, wat :ilüj<l in het voordeel van
de winnaar MW—WV zal zijn.
Sittardia maakt een redelijke
kans om winst uit de thuisontmoeting tegen BW je halen. Excelsior
is parmantig genoeg om Emma een
desillusie te bezorgen. SW, indien
volledig, gaat dan een zekere overwinning op Brabantia tegemoet.
Het zal voor de staartciubs benauwend worden, indien Theole van
HBS wint en dat is niet uitgesloten.
In IC is Noad in staat om
zijn concurrent Feyenoord zonder
punt naar Rotterdam terug te zenden, terwijl PSV evenzo wel de
beste papieren tegen Limburgia
heeft, maar tot het laatst voor een
kleine zege zal moeten vechten»
Wil Bleijerheide aanspraken op de
eerste plaats blijven maken, dan zal
werd

—

3—Haslou; 2C: DVO 1
2, Hoensbroek—Limbur.
? Emma I—RKSVL 1; 3A:
j/*^~Pey 2, SWM 2—Posterholt
8: SWM I—Posterholt 2, HC
*—Pey
3;
k" Vitessei, Vitesse I—Swift
2—Maurits 2, Geulse
Ij,
1—-DVO 2, Geulse Giris 3—
en Lenig 4; 3D: Emma 2— het van Xerxes moeten winnen.
Limburgia 2—Kerkra- Geen onoverkomeïijke opgave! AD
2—Weltania; 3E: Leoni. O, evenzo nog volop in the running, zal
wel klein krijgen.
(jV^ *—Mosam 1, Kimbria 4—Eys- Eindhoven TEC
telt
ook weer mee en
Marsna
2—RKWL
2.
-7;
dat verzwaart Maurits' taak in ce
28 December a-s.

«^SVL
x.
'f

1

|(^
«T^ade,
«U
i

P*

*****■ een

inhaalprogramma

wor-

uit de bus komen! RBC kan DHC
wel aan, terwijl een verder herstellend NAC winst op HDVS kan behalen.
2e KLASSE.

In de 2e klasse A kunnen WH
en Kerkrade in hun "Uitwedstrijden
resp. tegen de Ster en Hoensbroek
d e winst binnen halen. Groene Ster

stuurt waarschijnlijk tegen Minor
op een kleine zege aan. Heksenberg
en Waubach zijn ongetwijfeld de
beste kanshebbers in de uitwedstrijd resp. tegen RKONS en Chevremont terwijl Sportclub Emma
gaat zegevieren over RKBSV. In
2B heeft Kimbria een lastige match
tegen Blerick. De Maastrichtenaren
kunnen er misschien een kleine
overwinning afknabbelen. Heer zal
tegen Sportclub Irene wel niet veel'
winst in de wacht slepen.

Sinds jaren voor centrale verwarming
de radiator, waaraan technici om

2e klasse

—

afd. Limburg KN.V.B. is

SCG 2 7—ll, Keer s—B, SV
2 7—7, Eijsde* 2 5—5, Scham
j£? RKHBS 2 6—4, Geertr. boys

£\

tj.3' Mheerder boys 2—2, BanholB: Willem I 2 B—ls,
l "ibria
3 B—l3, WVV 3 9—12, Itt.

V/s 3 9—ll,

VNB 2 B—lo, RKV
B—6, White Star 2 6—5,
tr. boys 2 7—3, Standaard
Cf
iJ, Maasvogela 2 9—2; C: Heer
? <~-H Rapid 2 7—12 WW 4

V>

fa, 7.

Heer 4 4—6, RVU 2 7—6,
2 7—5, RHC 3 7—5, Leov% 2 5—4, RKVCL 2 B—4, Kim6—3; D: VUt 2 &—12 > Val"
6—9, Walram 2 6—B,
ÜJrt'
2 7—7, Drivo 6—4, RK
1 Jaoon 2 4—2, Sclümmert
2s° 6—
; e: -wit-Groen 3 9—lo, Wahlvr~-2
jJLu 6—9 VTV 2 7—9, Nysw.
5/'5- &—7, Gulpen 2 5—6, RKSVG
RKVE 6—5, Wolfhaag 5—3,
4_2,
Zwart-Wit 3
F= Hula B—l 2Spek'heide 2

Ck*
iJ^VVH

_

V^
s^-Qroen
4^?:
q,*l, Clievremont

Fj,brik..l.

V

/ \ \
Vil
\p " __\_%_j_)j____

D. Vri.s Robb* & Co K.V., Gorinch.m

B-MJi.4JiiTlL»»ifill-l^rH'^M
3MBM! fc» l l%fl FiE' ar

Competitie District Limburg Nevobo

fc *~2;

*"

Gedrang bil staartclubs in
2e klasse van afd. heren
Spanning bij V.C.R.V.C.T.
VALKENBURG, 19 Dec. (eiu. corr.)
In de afdeling; Maastricht heeft de
competitieleider geen wedstrijden

vastgesteld tot 11 Jan. 1953 i.v.m. vacanties en gesloten zalen. De teams
kunnen
weer even op verhaal ko7—9,
Sport3
men om straks aan de tweede helft
2
3
B—7simpm 6—B.
-(T^a
4 3—5, Kerkrade 3 6—3, van de competitie te beginnen. In
3 7—3, Haanrade 2 s—l, Jan. zullen ook in deze afdeling de
starten.
fy., °r. 2 4—O; G: Silvia B—l 4, d-ames
jj^'ania 2 7—9, de Lelie B—S, In de afdeling Roermond komen de
ÏT< boya 4—6, Bekkerveld 2 5—6, drie koplopers in het strijdperk,
2 6—6, KEV 3 7—4, S.V.S. 1, V.C.R. 1 en V.C.T. 1. De
fclfïïj; }ao^a 3 3—2- Patem'g 2 6—2, belangrijkste ontmoeting is hier het
2 6—l; H: RKFCH B—l3, treffen tussen de twe ongeslagen
e
RKSVL 2 7—ll, Hoens- teams van Roermond en Tegelen.
kto 5 7~~11»
4 6—7, RKBSV 3 6—6, Kak. Beide ploegen behoren tot de
sterk2 7—e, Limburgia 4 5—5, ste steams waardoor een spannende
Einde 2 5—2 Groene Ster 3 wedstrijd te wachten staat. V.C.R.
Heksenberg 2* 7—l; I: Lan- achten we in staat een kleine overtor»
W*rg 7 14 schinveld
g—l2,
2 7—lo, Mariarade 2 7—B,

l^a

Wandaal
JV^S

boXr
<Vf

_

B^«w

t^°r
7^?'
Vj)

_

boys 5—6, Schutt.veld 3
Schinnen B—4, Vaeerade 2
Adveo 2 4—2, Vaesrade 2

J-^'.Adveo 2 4—2, Bingelrade 6—l
°Vo«,bicht 2 7—14, Armaaa 2 7—9;
«

2

6—B,

DVO 2 6—6, de Ster

V^^ 6. Leijenbroek 6—5, IVS 3
<W' SVE 6—o; K: Neerbeek 7—13,

r^n

3 B—l 2, Sweijkh. boys 7—9,
1" 3 6~7 de Ster 3 B— s- Ur%, <s 2 5—3- Min°r 3 5—2. Mau"
L: Hoengen 7—lo, DieW 6~"1;
Sk' 2 B—lo. Susteren 2 6—B,
a^oerg
6—B. Koningsbosch 2
W*. RKVVB 7—6, EW 3 B—6,
u 2 6—i,
Holturn 6—2.

Onderlinge Geleense
Biljartbond

19 Dec. (Eig. corr.) —
ONLEEN,
agen
van
de
week Se*B

*elri
Ojm-

f.

€ze

competitie-wedstrijden inde
Se
Géleen^ Biljartbond

klasse: Ketshaters I-Groen
W!r: lA6-2:
L.B.C. 1-Kr. op Tijd

5-2- to

1

5Wa

kzicht !-Auwt Gelaen 1 4-4;
B klasse:
Ai,^ 11^6 1-Vr.kring 1 2-6. 6-2;
Gelaen 2-De Queu 1
Auwt

2-lft

3-Ketshaters 2

6-2; Zwaantje
5 O °C. 2 7-1; Gr. Laken 2-Vr.kring
Gels C4 klasse: Parkzicht 2-Auwt
Gel» n 5 4_4: Xx- °P TiJd 2-Auwt
3
8"°: °e Queu 2-Gr. Laken
Parkzicht 3-Ketshaters 3 8-0.
tig v °0r de volgende week werd het

zt?

hatT*
'i« r,l' Vr-krinS 1-L.B.C. 1; Zwaan1

2

2-Auwt

Eerste nederlaag van
P.S.V.
HEERLEN, 19 Dcc, (Eig. corr.)
In de hoofdklasse verspeelde MTX
C practisch haar laatste kans tot
positieverbetering door thuis met
9—l van Never Down te verliezen.
Toch was de strijd heviger dan de
uitslag doet vermoeden, doch de
thuisclub had geen greintje geluk
en zag vele partyen op het kantje
af verloren gaan.
Knipschild was de enige die een
partij won n.l. van Bouman. MTT
C had invallers voor Eisen en Saelmans, die door militaire dienst ver.
hinderd waren en vervangen werden door Lamkin en Hoberichts.
Wibo liet zich door de Treffers
niet verrassen en won met 7—3,
terwijl Sparta Wen Shot Kansloos
met 9—l versloeg. De stand werd
hierdoor:

Nedlloyd

7-11 Treffers

7-11 Quick

6-10 MTTC

6-7

Well Shot

7-6
5-4
7-2
7-1

2; Nev. Down 6-6
Het grote treffen tussen GOW
Auwt Gelaen 5-Auwt Ge- 1 en PSV 1 in de Overgangsklasse
4; Ketshaters 3-De Queu 2; A werd na een spannende en senmje 3-Kr. op Tijd 2; Parkzicht sationele strijd door GOW met 6—4
2.
gewonnen, waardoor de spanning

2: L.B.C. 2-Gr. Laken
E>e n ntje1-Vr.kring
2.
0 _?***

'ïen
ZJ:
3.ïCa,
Parkzicht

Limburg
HOENSBROEK, 19 Dec. (eig. corr.)
Zondag 21 Dec.

te

—

9—l;* 2e klasse A: Luck Raek 2—
GOW 3 5—5, DViS I—De Meppers
2 2—B, Smash I—TCR

2 5—5; B:

Hoensbroek I—ODS 2 3—7, KAJ
Chevr. I—Laetate 1 6—4, GOW 4
—MjTTC 4; 3e klas A: Luck Raek
3—'De Mepp. 3 6—i, Linne I—De
Meppers 4 B—2, De Roer—Rogmeppers 1 B—2, Leeuwen I—Cupido 1 5—5, Cupido 2—Echt 1 3—7;
B: Sorry I—MTTC 6 B—2, TCR 4
—Berco 1 3—7, Excelsior I—Vicin deze klasse haar hoogtepunt toria 1 7—3; C: TCR 3—En Avant
heeft bereikt. PSV zag een 3—l 1 B— 2, Faloo I—MTTC 5 6—5; D:
voorsprong niet alleen ingelopen, ON—Kerkrade 3 10—0, Paraat 1—
maar de GOWers wisten hun ach- HJE 1 3—7, HJE 2—Madjoe 1 3
terstand zelfs in een voorsprong —7, KAJ Chevr. 3—Laetate 22—
om te zetten. Engbersen won aileen 8; 4e klas A: Rogmeppers 2—
van Nuyten, Stokbroek en Mesters Smash 2 2—B, Smash 3—Rogmepniet alleen van Nuyten maar ook pers 3 70—0; B: Leeuwen 3—Cubeiden van Schoots. Het dubbelspel pido 4 B—2, Echt 2—Leeuwen 3 5
werd op fraaie wijze door Stok- —5, Cupido 4—Cupido 3 4—6,
Mabroek-Mesters in 2 games gewon- tatec 2—Velocitag 10—0, Linne 2
nen, waardoor de zege een feit —Matatec 1 3—7, Leeuwen 2—
werd en PSV de eerste nederlaag Matatec 3 9—l; D: Excelsior 2—
moest incasseren. Behalve GOW, Marsana 2 7—3, St. Servaas
J
profiteerde ook VTV, dat met 7—3 Sorry 2 10—0; E: Victoria 2—OV
bij De Meppers won van PSVs O 5—5; F: Opwaarts I—Diato 2
nederlaag. Limburgia behaalde het 5—5, Wilskracht —Hoensbroek
3
zoveelste gelijke spel tegen MTTC 6—4, Madjoe 2—Paraat 2 5—5,
2 ditmaal, waardoor zij iets op de Paraat 4—DVS 3 4—6; G:
Diato 3
kopgroep achter raakte. Aan de —Hoensbroek 2 5—5, Paraat 5
2
zag
staart tenslotte
KOW
kans Diato 6 5—5, SOS 2—Opwaarts 2
haar eerste puntje binnen te haten 9—l, DVS 2—Paraat 3 10—0; H:
bij Blue Star, dat een 2—5 achterVoorzorg—VTV 3 9—l, Schaesberg
stand nog wist in te lopen.
—KAJ Chevr. 4 10—0, Laetate 4—
De stand:
KEV 1 6—4, KEV 2—Laetate 3

.

—

—

PSV 1
Limburgia
PSV 2

8-13 MTTC 2
7-11 De Meppers
7-10 Blue Star
8-10 GOW 2

7-5
7-5
7-4
8-1

&&&&&**££-
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LIMBURGSE DAMBOND

De Randschijf en V.O.S.
deelden de punten
St. Pieter niet
stuiten

te

HEERLEN, 19 Dec. (Eig. corr.).
De uitslagen van de Zondag j.l. gespeelde wedstrijden zijn: Hoofdklasse V.0.5.-De Randschijf 10-10, 't
Raodhoes-De Vaste Zet 8-12, Heerst. Pieter 8-12, V.1.0.5.-De Schuivers 9-11.
De wedstrijd van de dag, namelijk
V.O.S. contra De Randschijf, eindigde dus in een puntenverdeling, een

Breuer. Zondagavond
waren deze als volgt: P. Janssen, W. Habets-J. Hanssen werden remise.
P. Fryns, A. Keulaers, Thys Ken- Door dit gelijke spel behoudt De
gen, E. Moonen Klimmen; J. Randschijf voorlopig de leiding. De

Lo^Pßtorreau

GOW 1

Kabouter

Deliège, K.

W.»Bbrs

VTV

Chermin en Nijsten maken
hun partij in 9 beurten uit

19 Dec. (Eigen
corr.)
Tijdena de 4e ronde van
het bonds- en kampioenskegelen op
de baan Lehnertz werden diverse
opvallende resultaten geboekt. H.
Schopen " Reate Lies) velde op
eigen baan het meeste hout, n.l.
van
zonder op dreef en wist Onder Ons
365. Zijn vijftal was overigens bijen
voorb ij te stevenen. Met 29 hout
voorsprong bleef het A-vyftal van
HEERLEN, 19 Dec. (Eig. oorr.)
Kranz toch de kop behouden. Bij de
B-vijftallen ontfutselde Reate Lies Klasse 1 cadre. Union I—BBC 1
de eerste plaats aan Stiena. Niet 2—4. De gebroeders Melssen hadminder d"an 12 kegelaars behaalden den ieder 18 beurten nodig voor
een gemiddelde van zeven en meer. de 250 car. en gaven Laudy en PaDe wedstrijden verheugen zich in penhof
geen kans, Granetia redde
K teeds grotere belangstelling. Stand
A-vijftallen: 1. Kranz 6539, 2. Reate de eer voor Union. Eendracht 1—
Lies 6510, 3. Onder Ons 6467, 4. O. Ons 1 (K.) 3—3. Chermin had
Propper Jonge 6342, 5. Alle Negen 9 beurten nodig voor de 400 car.,
6088. Stand B-vijftallen: 1. Reate
graf zeer goed party
Lie s 6320, 2. Stiena 6266 3. Kranz doch Lamers
car., dus met ere
en
maakte
312
6081, 4. Propper Jonge 5994.
verloren.
Wechseler
en Eusgen
Individueel Klassement: 1 Fr.
in
21
beurten en
speelden
gelijk
(Kranz),
Pöttgeös
Buck
1366; 2. Fr.
Duckers,
in 13
Krimpman
3.
Th.
Jonge.
Engelen
1347;
Pr.
won van
Kranz, 1342; 4. J. Kikken. Reate
beurten.
Lies, 1338; 5. F. Reulings, Reate
LHBC—Union 1 4—2. Nijsten
Lies 1337; 6. H. Schopen, Reate deed
het nog beter dan Chermin
Lies, 1329; 7. A. Kil, Onder Ons,
1328; 8. K„ Hamers, Pr Jonge, en maakte de 400 vol in 8 beurten,
1315; 9. L. RÏtt, Onder Ons, 1315; Laudy noteerde 69 car. Stevens
won van Zijlstra en Papenhof won
10. P. Quaedvlieg, Kranz, 1307.

de enigste partij voor Union van
Verdonschot. BOY I—G. Laken 1
(BI.) O—6. Valkenburg was het
slachtoffer van het goed spelende
Bleijerheide, gemiddelden van 27.08,
20.31 en 10.86 voor Paffen, Christiani en Wijkmans.
Klasse 2 libre. Juliana 1 (Sph.)

—Kets Niet 4—4. Schlangen en

Blezer speelden met gemiddelden
van 23.07 en 10.52, de derde en
vierde man van Kets Niet lieten
zich echter niet van de wijs brengen en wonnen de partijen. SBC 1
—Geleen 6—2. Geleen kon in Simpelvei'd slechts één partij winnen,
n.l. Janssen met een gemiddelde

van 10.29.
Klasse 3 afd. A libre. G. Laken
1 (u.) —O. Ons 2 (K.) 4—4. Hier
werden de punten gedeeld, Hommerich van Kerkrade speelde met
6, doch Monsuwe van Übachsberg
deed het nog beter, n.l. 7.15. G.
Laken 2 (BI.)—SBC 2 4—4. Ook
al een gelijk spel, Amkreutz en cor.
dewener verloren, waarvan, de
laatste zeer slecht op dreef was.
Bocholtz—Eendracht 2 2—6. Tegen
de gewoonte in verloor Bocholtz opeigen biljart en kon slechts een
partij winnen. Jombos I—SibbeIJzeren 6—2. Van de beide koplo-

pers toonde Jombos zich de sterkste en heeft thans de leiding in
deze klasse overgenomen. Kerkrade 2—KOT o—B. Kaalheide is dank
zij de prestaties van de laatste weken naar de derde plaats op de
ranglijst opgeklommen.

Ki'asse 3 afd. B libre. Doenrade
I—O. Ons 1 (Bd.) 4—4. Ofschoon
Heunen met een gemiddelde speelde van 14.62 kon hij zich Cremers
met de 125 car. niet van het lijf
houden. BOM I—St. Hoger 1 4—4.
De lucht hangt deze Zondag vol
van gelijke spelen, hier geen bijzondere prestaties. Tr. Vrienden 2
oud-kampioen van Limburg M. Koc- —Oud Brunssum 2—6. Alleen Jenkelkorn. Voorts wonnen voor Stem: nekens van Heerlerheide won zijn
Dormans, Lambrichts en op de partij, Oud-Brunssum behoudt de
Camp, terwijl bij de Kakert: A. Hop- leiding in deze klasse.
man, P. Golombieski, P. Mertens, A.
Klasse 4 afd. A libre. O. Ons 3
Gerardu, J. Vaessen en P. J. Golom(K.) —Juiiana 2 (Sph.) o—B. Numbieski wonnen.
mer 1 van ce ranglijst verloor kans.
D.G.S. moest bij Ons Genoegen II loos van nummer 2, die hiermede
nog eVen op haar tellen passen, doch de leiding overnam. N. Klossen—
wist niet 8-12 te zegevieren. Cesar Union 2 4—4. Alweer een gelijk
Pick, Vergoossen, Pasmans, Jac. spel zonder daverende dingen.
Dohmen en P. Smeets wonnen voor
Klasse 4 afd. B libre. St. Hoger
Geulle, terwijl Mevissen, L. Volders 2—BCM o—B. Nuth had geen pleen Custers dit voor Ons Genoegen II zier van het uitstapje naar Mundeden. De partijen A. Rekko-Simonis stergeleen, BCM heeft nu met 34
en Ch. Hoofs-Hoogma werden remi- punten de tweede plaats veroverd.
se. De stand is thans:
Corso 2—O. Ons 2 (Br.) B—o. Corso was zich schijnbaar van het geD.G.S.
5-10 Stem
5- 2
vaar bewust en won voorzichtigKakert
5- 8 Phillidor
3- 0
heidshalve maar vast alle partijen
Ons Gen. II 4- 2
om aan de leiding te kunnen bloIn de Eerste Klasse werd de in- ven.
haalwedstrijd "D.V.S.-Treebeek geKlasse 4 afd. C libre. Juliana 2
speeld, waarin Treebeek een dende(Kl.) —Doenrade 2 6—2. Klimmen
rende 4-16 overwinning behaalde. is nu maar 2 punten meer achter
Hierdopr . nam Treebeek meteen op de leider Corso 3.
weer bezit van de eerste plaats. In
de partij aan bord 1 tussen W.

Zaterdag en Zondag was
een ongekende drukte in café Jeu
Soons aan het station en boekte
de schutterij haar grootste ontRandschijf
vangsten tot heden. De prachtige resultaat waarmede De
dan tevreden mag zijn. V.O.S.
meer
prijzen door ce kastelein ter be- nam al spoedig de leiding door een
schikking gesteld met behulp der
winstpartij van Nievelstein en stond
Valkenburgse middenstand waren
deze niet meer af tot de stand 9-7
Bij
aan.
kophier niet vreemd
de
was.
Door uit de twee laatste parlopers wist zich J. van Kan Hulstijen drie punten te halen, bereikte
berg aan de kop te plaatsen door
Randschijf nog net remise. Voor
de eerste 35 te schieten en W. De
wonnen: M. Nievelstein, J.
V.O.S.
tßingls Rothem plaatste zich op
Kraussen
en J. Habets, terwijl P.
Zaterdag
de 5e plaats met een 34.
Ackens,
H.
Deceuninck en M. Brouns
waren de dagprijswinnaars: VerRandschijf een winstpartij
voor
De
hoeven Sr. Voerendaal; Hub. La- brachten. De partijen: P.
van Mashaye Sibbe; W. Rings Rothem;
trigt-F. Zwiolkowski, P. Kuijpers-C.
Lemmens,
.'Dautsenberg, W.
Lamb. Niewierra, J. Govers-L Blattler en Maertzdorf
corr.)

kunnen bolwerken. S.V.S. 1 moet in president de heer Louis Stevens.
staat zrjn V.C.R. 2 met lege handen De stand tot heden lu^dt als volgt:
huiswaarts te sturen. S.V.S. 2 zal de 1 J. van Kan Genhout-Huïsberg
puntjes echter aan de Roermond res. 35; 2 Ant. Keulaers 34 3 x 33: 3
Jo Breuer 34, 3 x 33; 4.J__r. Nilo.
moeten laten.
RotIn de afdeling Heerlen komen i.v. laes 34, 4 x 32; 5.
m. de selectie wedstaijden te Heerlen hem 34, 32, 31; 6.
op Z»ndag 21 Dec. ?Jlleen de tweede 34, 32; 7. Leo Deliège 34, 2 x 30;
klassers aan het werk, C.S.T.V. ont- 8. P. Fryns 3 x 33, 4 x 32; 9. Hub.
moet Pol. Kerkrade 2 Zwart-Wit en Lahaye Sibbe 2 x 33, 4 x 32; 10
N.V.C. Voor de mannen uit Treebeek P. Heugen 2 x 33, 32; 11. Nic. Janszien we niet veel winstkansen. Zw.- sen 2 x 33; 12. Louis Stevens 2 x
Wit—N.V.C, wordt een overwinning 33;. 13. J. Gerards Heerlen 33, 32;
voor N.V.C. Pol. Kerkrade 2-Zwart- 14. Thys Kengen 33, 32, 31; 15 J.
Wit en Pol. Kerkrade 2-N.V.C. zijn Heiligers Wylre 33, 32.
tegenstanders, die aan elkaar geZaterdag en Zondag wordt Verwaagd zijn. Toch zullen de mannen der geschoten van 6 tot 1 uur in
van Hermandad beter voor de dag café Alb. Wïddershoven op het
moeten komen dan de laatste we- Grendélplein aan de voet der Cauken, willen ze kans op succes heb- berg en zijn er weer mooie dagprijzen ter beschikking.
ben.

M.T.C.C. verspeelde tegen
N.D. haar laatste kans

B Wasse: Auwt
Gelaen 3; Ketshaters Wifra
*■

De kynologie in

Breuer, W. Knooren, Ourfs Klimwinning te behalen. Of zijn de manmen; J. Janssen en N. Janssen.
nen van Tegelen een andere mening Zaterdag werden de prijzen uitgetoegedaan. SVM 1 en SVS 2 zullen reikt door de president Chr. Huyhet tegen V.C.R. 1 en V.C.T. 1 niet nen en Zondagavond door de vice

NEDERL. TAFELTENNISBOND

wedstrijd-programma
v ast Sen<ie
A k,asse: Gr. Laken I4lrnieSteld:
Sparta
Gelaen 1; Kr. op T«d 1-Kets- Wibo

Gei aen arkzicht

Verkrijgbaar bij .de

Erkende Rijwielhandel
■
n.v. Willem van Rijn " Amsterdam (W)

Schietwedstrijd
Valkenburg

(Eigen
19 Dec.
cJ^RLEN,
—-De stand van zaken in de

P^lgt:
:

-/fO\
'O'

VALKENBURG, 19 Dec. (Eigen

K.N.V.B
'■'
81,^*886

10. met zwarte kap /",_».
met verchroomde kap 19.-

Allemania (Aken)S.V. Juliana

Afdeling Limburg
Standen

FIETSLAMP

a.s. organiseert de
Hondensportvereniging „De Kynologen" te Hoensbroek haar jaarlijkse
Kerstclubmatch voor honden van
alle rassen in de grote zaal van de
Wall, Kouvenderstraat 69, Hoens3e KLASSE.
broek. De honden zullen beoordeeld
In 3A zal FCM een kleine zege worden door een zeer bevoegde
op Simpelvelse Boys behalen. RK Duitse allround-keurmeester. Het is
WL heeft de beste papieren tegen een traditie geworden, dat op de
Sportclub, Marsana en VTV, hoeHoensbroekse clubmatches vele van
wel thuisspelend, zullen het niet Limburgs beste honden elkaar om de
kunnen klaren tegen Leonidas en hoogste eer bekampen. Ook dit jaar
Caesar.
zijn uren van groot sportgenoegen
In 3B heeft KEV winstkansen te verwachten. De clubmatch begint
tegen Mariarade. Kolonia en Nw.- om 11 uur v.m. en gaat ononderbroEinde brengen het waarschijnlijk ken door tot ca. 18 uur n.m.
tot een draw. RK HBS kan winnen
van Zwart Wit. Schuttersveld zal
hard moeten vechten om de winst
tegen RK TSV binnen te palmen.
Heerlen zal van SVN wel winnen.
In 3C heeft Lindeoheuvel goede
SPEK'HEIDE, 19 Dec. (eig. corr.)
papieren voor een overwinning op Vrijdag 26 Dec. a.s. zal de voetbalver.
Swift. Geïeen en Obbicht kunnen Juliana te gast zijn bij het Akense
de buit delen. GVCG maakt kans Allemania, alwaar in de namiddag
op winst tegen EW. IVS is tot een een vriendschappelijke wedstrijd
kleine overwinning tegen PSV in wordt gespeeld. Deze West-Duitse
staat. Stadbroek kan tegen SVHB Oberligaclub, bezet momenteel een
minstens een punt bemachtigen.
goede plaats op haar ranglijst.

(Advertentie)

'Vastgesteld.

Kegelbond

Hoge moyennes
Blezer
Schlangen

lichtstad. Maar wie weet, waarmee
óe wispelturige Geleense jongens

Sittardia maakt op eigen grond zeker
kans op een gelijk spel

District Zuid-Limburg K.N.B.B.

—

ulianaop eigen terrein erop uit Sparta BOSCH
schade te berokkenen

Zaterdag; 20 December 1952

Zuid-Limburgse
KERKRADE,

Zondag in vogelvlucht

van

3—7.

Adspiranten: Beroo—St. Servaas

3—7.

Vaste Zet dat zonder Ruttèn naar
't Raodhoes trok, deed het maar
weer,knap en bracht de gehele buit
mee naar huis. Het waren H. Si-

mon, Jefke Jaspers, Jos. Habets, L
Vossen en P. Vissers die voor Geleen wonnen, terwijl bij 't Raodhoes
drie winstpartijen vielen te noteren
en wel van T. Hermans, L. Tillemans en J. Hermans. Bij De Vaste
Zet vallen vooral op de jeugdige
Jefke Jaspers en Lambert Vossen,
terwijl Louis Tillemans bij 't Raodhoes de grote man is. Deze drie spelers zijn nog steeds ongeslagen. De
partijen E. Leenders-W. Smits en M.
Wilhelmus-W. Henssen eindigden in
remise. St. Pieter schijnt niet te
stuiten te zijn in haar overwinningenreeks, nu werd damclub Heer
wederom het slachtoffer van het geweld der St. Pieter-lui. Nico Utens,

van Wissem en Ch. Vinken wonnen
voor St. Pieter, terwijl alleen Dries
Hassink voor Heer won. De overige
partijen werden remise. De grote

Maastrichtse derby tussen V.1.0.5.
en De Schuivers eindigde in een
margere Schuivers zege. De kop van
De Schuivers moest het doen, want
de eerste vier borden brachten
acht punten. Voor De Schuivers
wonnen: Jaap Vrolijk, Hub. Comans,
W. Zeegers, C. Vinken en M. Dree-.

Niet De Munck,
maar Carlier

(Wit) en F. Okrogelnik
(Zwart) voerde deze laatste fraai
slagwerk uit. De stand was, wit

stukken op: 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
35, 36. 38, 40, 42 en 45. Zwart stukken op: 3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17
18, 19, 21, 23, en 24. Wit aan zet
speelde 36-31, waarna dé kampioen
van Limburg Ferdi Okrogelnik de
partij op fraaie wijze besliste door:
24-29, 33x24, 18-22, 27x20, 12-18, 24x22
3-9, 28x19, 17x48, 26x17, 48x15. Een
stukje werk een kampioen waardig.

KERKRADE 19 Dec. (eig. corr.)
Dinsdag j.l. berichtten wij over de
onderhandelingen welke de oud-

N-A.C.-speler Kees Rijvers (momenteel spelende bij St. Etienne) zou
voeren met de 1 F.C. Köln. In dit
bericht stond o.m. dat Frans de
Munck, de doelverdediger van F.C.
Köln, momenteel op non-actief zou
staan, doch wel aan de training
Zondag a.s. vermeldt het program- deelneemt. Dit had echter betrekma de volgende wedstrijden, Ons king op Carlier, de oud-V.V.V.-speGenoegen-Simpelveld, De Juiste Zet ler, waarvan verwacht wordt dat hij
11-V.O.S. 11, Treebeek-Ver. Vrien- binnenkort ook aan de wedstrijden
den.
van F.C. Köln zal deelnemen.

'N OGENBLIK PUZZELEN
Voor de puzzelaars deze week weer eens een Lettergreeppuzzle
waarvan alle in te vullen lettergrepen in elkaar grijpen. Vandaar dat
er in de tekening dan ook geen afscheidingen zijn aangegeven. In
ieder vakje moet een lettergreep worden ingevuld. In afwijking met
voorafgaande lettergreeppuzzles, plaatsen wij deze keer niet de lijst
met de te bezigen lettergrepen. In onderstaande opgaaf vindt men
achter iedere vraag een cijfer, hetgeen betekent, dat
het betrokken
woord dan evenzoveel lettergrepen telt.

zens, terwijl Goessens, Niesten, Sie-

gélaar en Olivier voor V.1.0.5. wonnen. De partij aan bord 9 tussen
Schönlau en Muermans eindigde in
remise. De stand is thans:
De Randschijf 6-8 V.1.0.5.

6-5

De Vaste Zet 5-7 De Schuivers 5-4
5-7 Heer
St. Pieter
5-2
V.O.S.

5-7 t Raodhoes

4-0

De Juiste Zet 5-6
In de Hoofdklasse staat ons nog
een spannende strijd om het k~mpioenschap te wacht.
KAKERT EN D.G.S.

WINNEN WEER
In de Tweede Klasse blijven D.GS.
en Kakert elkaar op de voet volgen.
Kakert wist in haar thuiswedstrijd
tegen Stem een 12-8 zege te behalen.
Het was wel typerend dat niet één
partij in remise eindigde. Het meest
opmerkelijke resultaat was wel de
winstpartij

van Goossens Sr

op

de

Volleybalprogramma
Het programma luidt: afd. Maastricht 1. MVC-MPSV!
le klas 2.
2. Treech-Fiacus; 3. MLM-Mavoc, 2e
klas. Mavoc.2-AV '34; MPSV 2—
Zondagsruiters; MLM 2-MVC 2; Mavoc 3-Treech 2. Afd. Roermond
SVS 1-VCR 2; VCR 1-VCT 1; SVS 2VCR 2; VCR 1-SWM 1; SVS 2VCT 1. Afd. Heerlen le klas geen
wedstrijden. 2e klas CSTV-Pol.
Kerkrade 2; CSTV-Zwart Wit; CS
TV-NVC; Zwart Wit-NVC; Politie
Kerkrade 2-Zwart Wit; Pol. Kerkrade 2-NVC. Selectiewedstr. Heerlen-

Dames: 3e Klasse: Smash I—XE
V
10—0, GOW 2—De Voorzorg 1
7-7
5—5, De Meppers I—jKEV 1 10—
De uitslagen van Zondag 14 De0, Smash I—Kerkrade 1 9—l; 4e
cember luiden:
ki'as A: Smash 2—Luck Raek 1 2
le klasse: MTTC 3—Kerkrade 1 —8, Luck Raek 2—Cupido 2—B,
7—3, VTV 2—TCR 1 4—6, SOS— De Meppers 3—Velocitas 2—B; B: Maastricht;
Maastricht-Roermond;
ODS 1 7—3, Luck Raek I—Quiva GOW 3—De Voorzorg 2 7—3.
Heerlen-Roermond.

1

7
11

12
14
16
18

21

26

——

—
—
—
—
—
—
—

HORIZONTAAL:
geheel onder water du-

wen (5);
hoort men op menig
feest (1):
minnelijke schikking
(3):

doet men wanneer de
klok voor of achter
loopt (4):

plaatsje ïn Gelderland

30

2
3

6

7

10

met
(2):

12

bewoners van NoordAfrika (2):
moedwillig bederven of
beschadigen (4):
zangwijs; zangerige wel-

luidendheid

(3):

om de duizend meter is
er een (5):
VERTICAAL:

soortgelijk; hetzelfde (3)
hoofd van het comkapittel (2):
4 —de goede geeeten des

(2):
grote

havenstad in Irak
± 200.000 inwoners

—
——

16
20

21

—
——
—
—
—
—

huizes (3):
heeft vooral de puzze-

laar nodig (4):
idem; hetzelfde (2):
voedsel opsporen en halen, inz. in 't leger (4):

geloop;

gedraaf;

(2):

gerij

en nu is het onherroepe-

lijk uit, versta je! (2):

gemeente op

de Veluwe
met 17.000 inwoners (3)
moeder van Jacobtfs en
Johannes (3):
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Het is een goed gebruik om met Kerstmis en Nieuwjaar ook de
gewone dagelijkse dingen in een bijzondere sfeer te beleven."
geeft het huis een feestelijk aanzien en gebruikt de

ji

_A_f\
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Mocht U
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r
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ero
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nog' niet in het gelukkige bezit zijn van een cassette
an 1S net Kerstfeest de gelegenheid om Uw

't Is werkelijk een sieraad. Crème-wit van kleur,
mee ronde hoeken en met 'n gepaste, simpele
versiering. En handig! Onbreekbaar; en afwasbaar
in 't heetste water. En wat zo aardig is: die kostelijke,
vitaminen-rijke Blue Band past er precies in.

WILHELMINASINGEL 106
vraagt

-

in de branches BUIZEN, FITTINGS,
CENTRALE VERWARMING, SANITAIR EN APPENDAGES.
Naast gedegen vakkennis In deze branches
en een goede schoolopleiding (H.B.S.
5 jaar) is bekendheid met de provincie
Limburg vereist.
Gegadigden dienen over stuwkracht te
beschikken, een goed contact te onderhouden met de vaste relaties en in staat
te zijn om tezamen met vertegenwoordigers de cliëntenkring uit te breiden.
Leeftijdgrens 35 jaar.

A

r—W

Eigenh. geschreven sollicitatiebrieven,
vermeldende schoolopleiding, practijkervaring en leeftijd, te richten aan de
Directie.

\

■

■

"J 1»/

Ju~^

Eea pittige koffie, vol aroma,
riat volkomen behouden blijft
door de bijzondere verpakking.
s~_l-^.
YlKÊifr 'n Apart „Zon«ag<T' kopje koffie!

(f\/*~~)
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GRAMOFOONPLATEN

—
PLATENSPECIALIST, Willemstr. 3, Heerlen

het bouwen van 10 woningen

keuze uit 2000 stuks

Café Rest. „CHINA". Emma.
straat 28. Heerlen, tel. 4166,
van Maandag t.m Vrijdag:
Loempia's t 0.50. Bami p.
portie f 1. Nassi p. portie

Burgemeester

op

t 1.25.

" Vraag het de vreemdeling, die alle andere
van

\\
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HET NOBELSTE
CD

tien Provincies
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UP■ F I ETS

S

WAT UTE DOEN HEBT?

"er

zijn

er

3

u,tgeloofd

In elk der zeven UP-annonces valt U één schuingedrukt woord op. De
zeven schuingedrukte woorden leveren een zegswijze op, die U nooit
meer moet vergeten Stuur die in, met 25 complete goudgekleurde
sluitingen van BRAND's UP-flessen. En U hebt kans op de UP-FIETS
Brand's Brouwerij, Wylre.

HET NOBELSTE BIER OOIT IN LIMBURG GEBROUWEN

|

«och grijp
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b^hV

2S mud ■n,hr"-^xjfei^
7.500.— ka.taa-.4e
__^mtciat.BE*»!* PROS
w.-isaaaehiae, tapijt 2^ 3JA, bromfiets, kaard, electr.
uit:

F

_^H^

x

»We»r

naaimachine, boekenkast, «ckrijfmackinc, schrijfbureau, encyclopedie,
'^BF/ keukenuitzet,
gas- of el. fornuis, koelkast, ccl- ontbijt- thrr- m glasservies,

\_\
w

£

*T
geeai kal mJe zak,
eaar uw ei»»» rak,
"""> direct mes te daaa aaa der» kij l
«oadaea loteatj. O leuac iaaaaa ara Trachtwagea vaJ prijzen winnen.

MKÊF Koop

O

UP-Prijsvraag \

WIE BERIJDT HET VOLGEN© VOORJAAR DE

*

MAAK BEGIN

iflß"/

/^■K/

flÉiïw

-

>SSBa\

textiel uitzet, kleding " uitzet, radio, stofzuiger, grammofoon met 50 platen,
huiskamer, Mjirklia eleetr. «paartreia, HHJ* sigaren, 5000 sigaretten, filmcamera,
easscMe Gero- ZAvium. Bit alles is zander aitraadarva», vaar de Ie prijswinnaar.

\samVv

\SBfcS,
XlBmu

vaa f 1500- Het gemakkelijk bauleerbare vervoermiddel van de toekomst.
DE*OE PRIJS: BENDIX VOL-AUTOMATISCHE WASMACHINE t.w.v. f 1280- üe wasmachine met ..verstand" U gaat winkelen, en kij thuiskomst is uw was klaar om te strijken.
VIERDE PRIJS: LINNEN- EN KLEDINGUITZET ter waarde van f 750...
De grootste zorg van uw gezin wordt opgelost.
VIJfOE PHH-S: LEVENSMIDDELENPAKKET van f 500— De kat gaat niet met uw lege maag lopen.

jflß/
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Spaar op!

________^^\ \
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en Wethouders van Nuth,

het land doorkruiste

1

z

Knip uit!

--

/t fl, Tk
WÊÈk
.*JsÊÊÊr^
/"tV^»^
*k **V \J\>* ______W
f\ ~j\ s*^

’

Te beginnen met vandaag, vindt Uin totaal 7-maal, telkens op de volgende
Zaterdagen, in dit blad, op deze plaats een advertentie van BRAND's UP.
Knip deze alle zeven uit, want ze kunnen U een fiets opleveren.

2:

O

BlueBand Botervloot

I^P'^^^^^P^^^iß
%ÊÊÊÊiÈgÊsW*^^

een terrein

De Voorzitter, H. J. Starmans
De Secretaris, P. Schreurs.

HET NOBELSTE BIER OOIT IN LIMBURG GEBROUWEN
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Ook voor Uiser 'n aantrekkelijke

-jJImI

aan de Parallelstraat.
B. het bouwen van 4j"jpiiinpcn op terreinen
aan de RozenstraatPflP
Bestek en voorwaarden met tekenjngen, voor zover de
voorraad strekt, zijn verkrijgbaar ten gemeentehuize te
Nuth. tegen betaling van 10.— per stuk. Restitutie 10.—
per stuk bij ongeschonden inlevering op de dag der aanbesteding. Aanwijzing zal plaats hebben door de architect
J. Zander te Nuth en de gemeente-opzichter de heer H.
W. Drummen, op Woensdag 24 December 1952 van 10 tot
12 uur. De aanbesteding vindt plaats,op Maandag 29 Dec.'
1952 des voorm. te 11 uur ten gemeentehuize te Nuth.

.... Hij geelt het goede antwoord.
§ EN WAT ZEGT GIJ ?

w

J|-.. :.

Burgemeester en Wethouders van Nuth zullen trachten
in het openbaar aan te besteden, overeenkomstig het Aanbestedingsreglement W.8.:

’
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AANBESTEDING

MBM? H
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C'^3ssss^^A
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:^^^B Br

Op de achterkant van het pakje veredelde Blue Band vindt U een rond zegejtje.
Knip het uit en spaar er 10 van. Wij zijn met zn vieren en ik had er in IV2 week
al genoeg. De zegeltjes plakt Uop een Blue Band Botervlootkaart. Die kaart heeft
Uw leverancier voor U. Maar U kunt het ook eenvoudig op 'n gewone briefkaart
doen. Am de tdreszijde plakt U bovendien 4 postzegels van 25 et. extra, dus
buiten het gewone porto. Stuur dan op aan: de leverancier van de Blue Band
Botervloot, Postbus 570, Rotterdam en U ontvangt de prachtige
botervloot zonder verdere kosten direct thuis.

een

speciaal voor de verkoop van artikelen
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MAASTRICHT

commercieel
assistent

/

TR ; :;;.

HOE IK DIE BEMACHTIGD HEB?

R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.

van swinf tot klassiek

S?j»c

/^^^ I

DIE HEERLIJKE NIEUWE SMAAK
3 x ZOVEEL ZONNESCHIJN-VITAMINEN

N.V. GEROFABRIEK ZEIST

■-

i

BlUeßdlUl ons brengt:

>de*moo%__tld f^£

Aan de gedekte tafel wordt bijzondere zorg besteed, En hoe
zou men hieraan meer charme en'bekonng kunnen geven dan

<\ j

_éyjk

zoveel als Veredelde
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TWEEDE PINJS: MOTO* -SCQOTE*.

ter

waaria

7Bk
JkM
WK
Wjn

_^_W

J^Kr/
fMe
F^J?
JMff

ImJC

Mmjf

MM/I

i^m'i
Hl

fjHft

■ MmV

V vak van de ene verbazing in de andere. De prijzen kunnen niet op. Er worden nog verloot: stoffen
herea- en daasescootumes, winterjassen ca mantel», wollen dekens, kinderauto's, horloges, straalkachels, eleetr. acheerapparaten, fototoestellen, lakens en slopen, rijwielen, poppen wagens, dame-stoften.
boven- en onderkleding. snelkokers, haardketeltjes, wekkers, strijkbouten, schoenen, voetballen, vulpennen.
autopeds, sleeën, schaatsen, abonnementen op week- en damesbladen, conserven, boeken, sigaren, kinderen gezclschapsapelon, vulpotloden, grammofoonplaten,
driewielfielsjes, wollen dassen en sokken, kotlers,
acte- en dasneataaaaa, rsjwiellampea eaz. essr.
la tsetaal zija er .500 prijzen.
voor

«W

T&Ky

jHKv

Wat'
HM
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_*___________
A
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/_f&%V&!&\a_l_m EfJh

Öplassiag ap briefkaart mr\ 59 et extra pa-Uzegels zemiem aan
Vaar Irrkkiag-sliju 15 «rat extra plakkra.
Vaar pir»li»n-,rr»: Gira ■". 20.*>b9n (op het
itraokje ir oplossing schrijven)
Trakkiaj 31 Drccmarr 1952
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A. P. J. M. Smitz I

herstel oorlogsschade en uitbouw vari^^S_\\f^
RetratieJuiiM Cenakcl. Kaningshost* 211. Tilburg. Besluit Min, v. Justitie 2e
Opbrengst

Bestuur Cenakel
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TAD EN STREEK

heftig gekampt en het resultaat
hiervan was, dat de ene verrassing' op de andere volgde. De heer
L. Daemen die tot deze laatste dag
Kanariesport
De vereniging aan de kop van de standenlljst had
hield Zaterdag en Zon- gestaan met 511 pnt. werd als gevolg van het sensationele alles op
} J in lokaal Gorissen haar Jaar; j«se tentoonstelling met
alles zetten, naar de zesde plaats
zangverdrongen. Zijn opvolgers op de
uitslag
De
'hiervan
was
-3
ïtfst
vielen allen uit. De eindstand
volgt:
klasse A.: 1 Jongbloed
|t
"S* Pnt. 2. Venrooij 273 pnt. 3. werd. le prijs v. d. Wede 585 p.;
252 pnt. Klasse B. 1. 2e pr. Gay 575 p.; 3e pr. Gielkens
159 pnt. 2. Jongbloed Hoensbroek 568 p.; 4e pr. Kerkf Jr. 565 p.; 5e pr.-v. d. Weejj9C.Pnt. 3. Scheüen 114 pnt. Klas. hof
i Dortangs 54 pnt.; 2. Jong- le 534 p.; 6e prijs L. Daemen 511
De prijzen bestonden uit geldPd 64 pnt. Klasse D. 1. Dortangs pt.
Pnt.; 2. Kampstra 201 pnt.; bedragen van 75 50 40 30 20 en
E. 1. Venrooij 159 pnt. 2. 10 gulden. De dagprijzen werden
123 pnt. Klasse F. 1. gewonnen door Fr. Janssen. P.
P°gl>loed 90 pnt. 2. Jongbloed Ludwickzak en 2 keer door NoEerste meesterzanger Jong- wak. De premie van f. 20 voor de
[ PP.
**d 87 pnt. Jonge vogel. Tweede meest gespeelde kaarten kreeg de
Smeets Hoensbroek. Het conJ'esterzanger Jongbloed 90 pnt. heer
cours is uitstekend geslaagd en
ple vogel.
opgebracht
L De uitgelote kanarievogels vie- heeft bruto ruim f.de 1100
zal er
? op de nummers 738, 73, 385, Na aftrek van een kosten
aardig bedrag
283, 458, 150, 1154, 822 en voor de zusters
overblijven, dat, zo niet helemaal,
dan toch bijna het geleden verlies

de fanfare St. Caecilia" een mooi
succes, Th. Cremera behaalde in de
2e afdeling met 80 punten een
le prijs. J. Daemen en L. Pijls behaalden ieder in de 3e afdeling een
2e prijs, met respectievelijk 72 en

BRUNSSUM

—

gebloed

f
possen

"*"
g

9,

L*erra»send

einde van geslaagd
laatste dag van
grote skatconcours ten bate
?" de Zusters Franciscanessen al'fr heeft een sensationeel verloop
r"ad. Van 2 uur nam. tot 2 uur
is er aan vele tafeltjes

krtconoonr* —

*

van deze

dank toe voor al het werk, dat ze
belangeloos voor deze expositie heb76 punten.
ben gedaan. In de eerste plaats
Succesvolle duiven. De heer H. geldt dit de algemene voorzitter,
Swelsen behaalde met zUn duiven de heer H. Vossen, die zich heeft
op diverse duivenshows vele prij- uitgesloofd om de tentoonstelling
zen. Was hij op óe show te Bruns- volledig te doen slagen.
sum een van de hoofdprijswinnaars,
EIJS
te Oirsbeek
waar 800 duiven
tentoongesteld werden
Kerstviering.
behaalde
Behalve het kerde heer Swelsen de prijs van de kelijk zangkoor zullen dit jaar het
mooiste duif van cle hele show, be- koor van de Mariacongregatie en
nevens nog enige ereprijzen.
het kinderkoor de plechtigheden
tijdens de nachtmis opluisteren en
SCHINVELD
wel met verschillende meerstemNa alle H. mige kerstliederen.
Neomistenfeest.
Missen zal Zondag a.s. aan de inTrekking; Haïtl-loterij. De trekgang van de kerk een collecte
van de grote Haïtl-loterij ten
king
gehouden
worden
ten bate van het
bate van «le missie van patser Geurts,
feest van de neomist F. P&gen,
waarvan de eerste twee prijzen beNUTH
staan uit een bromfiets en een
Dulvententoonstelling.
Zondag radio, heeft plaat s op 2e Kerstdag.
14 Dec. had In zaal Heeswljk een
grote
poetduivententoonstelling
vergoeden.
zal
plaats van het onderlinge duivenTegenbezoek.
De kegelclub
JABEEK
spel van Nuth. Niettegenstaande Linke Lies ontving Zaterdag tegenLeden der fanfare naar muziek'r slechte weer van Zaterdag, toen bezoek van de kegelclub Horbach
Op het Zondag JJ. te de duiven moesten worden ingezet, (Dld.). Evenals de eerste maal
concours.
Nieuwenhagen gehouden muziek- waren toch nog een 400 duiven te hield Linke Lies wederom met 3—o
concours behaalden drie leden van bezichtigen en kon een behoorlijk de eer aan zich.

—
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"ige

toyiai pak

""etrwe handige en zui- I

«aaf van Vildelis.
| Ooi geparfumeerdtn tuel
■'M 'i verschillende geuren;
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JKERSTKRANSJES
■ 250 gram .. UaOH

I met suiker bestrooid H

DE BÖITENKLOK
practisch

I SPECULAAS
gekruid
J
Ua»)"
1250 gram ..
I
U AMANDEL
SPECULAAS
H heerlijk

voor een

Kerstgeschenk

WÊ

Schoorsteenklokken
vanaf 25.—

■ licht in gewicht
I

’
’

Horloges

vanaf 18.—
(met schriftel. gar.)

Iroyal
I

byoux

P. J. v. Mechelen en Zn.
Akerstr. 58 (bushalte)
HEERLEN
telefoon 4855

prima kwaliteit en

moderne tint voor

f

16.95

Herenmodes

M. VOSSEN
Saroleastr.

24, Heerlen

eSen inlevering van deze

«dvertentie kost uw hoed

f

15.95

'mnm, kerstfeest

%K

GEZINSFEEST

■■ 100

gram

met

9e
\3.C
J

..

ij FONDANT

I I KRANSJES
Idiv. smaken
1 100 gram ..

I

J

90 ■
I
\J»£s\J
H

■ KRANSJES

..

U.T'O I
100 gram
CHOCOLADE

■

BEESTJES
melkchoc.
ft A O
U.fO
I 100 gram
«erste Bediende
SPEELGOED
Brandstraat no. 31, Sittard. I Suiker
en SIGAARTJES
Gevraagd voor CarnavalsII 9^ _\
\fm£t\J
150 gram
Maandag en -Dinsdag
É RUMBONEN
prima Dansorkest
E melkchoc.
QA
ft
l/.OU
H. Hendricka-Bemelmans te ï 100 gram
Puth.
'
CHOCOLADE
FIGUREN
N.V. Brocapharm, Heerlen
grote sortering
3
tijdelijk

Mooie hoed

sprits

'n heerlijk koekje
glazuur
(\

| CHOCOLADE

Banketbakkerij J. v.d. Bergh
vraagt wegens ziekte voor

Voor U 'n

.. U.ODW

T 250 gram

Cassettes, Verlovingsringen, goud, zilver,

■

..

_J

I

..
..

vraagt

Bvanaf

APOTHEKERSASSISTENTE

Bj

voor administratieve werkzaamheden, b'kendheid met
typen vereist. Aanm. Kempkensweg 10.

J

In effen en geslepen
30-delig vanaf
9.75

Voor de feestdis:
j^ftieserviezcn porselein m.
{ 2S°r voor 12 pers. 92.50,
'°0,

42.50; bijpassende eets
voor 12 pers. 145.-,
t-i| " 79.50; koppen en schovele soorten, 2.25, 1.65,
ifS, 0.65; drinkserviezen,

_

BONBONS
en leuke

Kerstverrassingen

IKAPÉD

’

k

UaUi/

luxe dozen

DRINKSERVIEZEN

I HEERLEN,

GELEEN 9
BRUNSSUM

biezen
of,

."dlg., fraai model en slijp23.75; onderzetters, 12 in
«tls
3.95, 2.95; Gero
$1 6.75.Cassette
JJitieta
met messen
j^f 12 pers. vanaf 103.95;
«pakstellen in porselein en
S?S 14.95, 10.50, 7.45, 5.95;
«'e onderdelen van bovenartikelen ook per
«iT?nde
l«k leverbaar.

Vulpennen en

i

gevraagd

melkbezorger

niet beneden 20 jaar
Zij die niet in deze branche
%.
T
-kerstgeschenken
werkzaam waren, gelieven
Voor een dame.
k,
j°'letstellen r en 5-delig, in niet te solliciteren.
]»„"* rose en groen 21.95, Grondloon
-1- provisie. Br.
595, 12.95, 9.75: vlaschotels, ond. no. 34200
bur. dez.
j^cht decors, ook draaibaar
.:o°. 3.50, 4.25: zeer mooie

Inscheppen

k' 5";

3.70, 2.95, 2.23,

MOOISTE gevraagd

borstelgarn. chroom m.
«ote spiegel 10.50.
Geschenken voor een
Brieven onder no. E—556
b heer.
goktafels met garnituur bur. van dit blad.
8 fjtf»»»»»»»»»"»»"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a_w
J^af 34.50;vanafradiotafels,
35.90:; asJ*°dellen
a
l°" ndaards verchroomd 16,95;
19.90: kranhaagers vanaf 3.45; bor|
3
zijn er weer
'slkast m. spiere', en scheer- Isl Z«
de beste mijn£9
«rei 25.95.
tg werkershorloges HB
f l2--▼ Bak- en Keukengerei.
3
U eens
«ak-oventjes voor gas 34.50, WM Komt
kijken
ffj*j
i!-50; wonderbakpan met
j'lnenvorm 9.55; wafelijzers *njni«i j.ja in-j.ii-»)))■*
2.35;
ï_0. 7.65, 6.35, 4.85,
v'te-pannen met en zon?*r deksel 9.75, 6.35;
Jk.
electrlsche
„Tornado" 5.25; Voor
J^te-sniiders
Is
ontharing
het
"Pringvormen 1.85, 1.65, 1.45,
i-25; cakevormen 1.45, 1.25, beste en voor2-95. 0.75; vlaplaten 1,25, 0.95,
ï-'5; gameerspuiten Ö.50, 3.78 deligste adres : JLWÊkv.
J-85, 1.75: tntsteekvormpjes
Instituut
Plastic, 10 stuks, 1.95; kur„EVER YOUNG"
1.75, 0.55:
fentrekkers 3.25,
0.16. St. AnnaUan 9
s°henkkurken 0.55, 0.45,
Herrlen
.■ alle maten kook-,
Telefoon 5376
Oferd
wildpannen,
°raad- en
lepels, vorken, messen, bor2en, schalen enz. Voor al
?eze artikelen slaagt U
porselein, 32-delig
beter bii
12-pers.,
39.50

*

lectuurbakken
s?n

Ei

«f

—

IOFFIESERVIEZEN

’

?evens

een grote keuze in

kerstgroepen vanaf
"tulen 8.25.

4.25, in

TRIRO!

HËiffß

DUBOIS'
Kantoorboekhandel
Akerstraat 43, Heerlen

’

KERSTRECLAME!

Voor 5 GULDEN
per week Uw
eigen wasmachine

MEISJES
die. alvorens een
aanvaarden,

betrekking

informaties

hierover wensen of In moei-

zich
wenden tot de Rooms Kath.
lijkheden zijn,

kunnen

Vereniging ter Bescherming
van Meisjes en wel bij de
navolgende adressen:

Te Heerlen: Mevr J. Lenders-Savelbergh. Geleenstraat 11. Pres.
Mevr. M. Driessen-Übachs
Tempsplein 31. Secr.
Mej M. Kusters, Laan van
Hövell tot Wêstêrflier 10.
Corr " Stads-onderzoek.
Te Kerkrade: Mejuffr M.
Stelnfeld, Lichtenbergstr.
no. 54, Pres.
Te Sittard : Mevr. T. van
Krevel. Overhovenerstraat
no. 22. Pres.
Mevr M.
Te Maastricht
Schreinêmaeher-Böts, Keizer Karelplein 9. Pres.
Te Valkenburg: Mevr. G
Schubck-Cremers,
Pres.
Plenkertstr, 92A, tel. 2357:
Mej. E. Caselll, Llndenlaan IR. tel 2519.
en bil de dames wier adressen achter in de Kerk staan
aangegeven Verder t>ii nel
v-ooi

—

..

zondere hielen, vanaf

voor Meisjes,
Maastricht.

Rechtsbijstand

Lantaarnstr

Zaterdag

en zonder

nylon

——

——
— ——

ming
Shell Propagas, voor elke industrie en
Gereedschappen, voor iedere vakman
ambacht
IJzerwaren, staaldraadkabel,
en elke werkplaats
Huish. art. in een ruime sortering.
touwwerk
Rotterdam, Aelbrechtskolk 33
Stem, Haven 4
Grevenbicht, Haven.

Nog slechts 4 dagen zilverzegels
VERRAS DE DAMES

_Jt__A________l

KERKRADE

wol

een demonstratie met de
allernieuwste

GEBAKSTELLEN

TEPER-RECORDER

13-delig, 12-pers.,
glas en porselein
vanaf 4.95

Grundig-Radio band-opname

in

uur

remnaat

grote

halve prijs

_

PRIMA DRANKEN

weer naar het bekende adres

Rijwielfabriek „Garant"

Chauffeurs en Conducteurs

ARNHEM, Roermondsplein 30, telefoon 22529
Leveranciers aan Politie en Gemeente-instellingen

voor spoedige indiensttreding gevraagd

MAASTRICHT

—

G EN D MEUBELEN
I

Aanmelden Dinsdag 23 December 1952 tussen 10 en
12 uur v.m. Kantoor: N.V. INTERNATIONALE

TEL. 5751

Eygelshoven.

P. van Leeuwen Jr's Buizenhandel N.V.

STOFZUIGERS

te

Zwijndrecht

(fabrikaat

Dordrecht)

Meterfabriek

ONOVERTREFBAAR!

vraapt

voor de provincie

—

en Oost-Brabant een

Vraagt uw winkelier

VERTEGENWOORDIGER

iiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiM

★

kunt U verrassen met een EDEL BONTMANTEL.
Zeer voordelige prijzen. Uit grote keuze, Yemenmantel, zwart of bruin, vanaf 395.—.

’
—

Maison Tillmanns-Schmeitz en Zn.
Telefoon 824, K 4494.
Annastraat U
Oeleen
Het juiste adres voor uw betere maatkleding.

Reflectanten dienen woonachtig te =i,n in Zuldeen prima schoolopleiding te hebben genoten en liefst in dezelfde branche werkzaam te
zijn (geweest), hetgern echter niet als eis wordt

P. MARTENS

Limburg,

HEERLEN, SAROLEASTRAAT 9
MAASTRICHT, M.-BRUGSn,RA. T 30

gestelü.

★
de Directie.

——

Leg de grondslag voor een practische,

en

—

HORLOGES
GOUD
ZILVER
DOUBLé
BRILLAN""

voordelige en moderne

WONINGINRICHTING
thans ook in eiken, kersen

I

Uitgebreide keuze in
Kerstgeschenken

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met bijvoeging
van foto en uitvoerige inlichtingen te richten aan

cederhout-uitvoering in

______
EXCELSIOR I
I
HONIGMANSTRAAT 378, HEERLEN
tegenover Postkantoor.

telefoon 3633

JIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUIM

AUTOBUS ONDERNEMING Hoofdstraat no. 95-97,

Limburg

—

Ook betaling in overleg.
Keukenkast, tafel, 4 stoelen
165.—
Bezichtigt onze toonzalen achter de winkel

PAARDESTRAAT 51, SITTARD, TELEFOON 2026
Tevens pracht schenkkur."■ cadeau

Uw vrouw of verloofde

—

Slaapkamer, 3 deurs

ledikant, 2 nachtkastjes, toilettafel met 3
495.
spiegels, tafeltje, 2 stoelen
Dressoir, 2 armfauteuils, 4 stoelen, uittrektafel
325.—
4 clubs, boekenkast, tafeltje
235.—
Deze meubelen kunt U In alle kleuren
krijgsn en bekleding naar keuze.
Gratis bezorgen en bewaren.

Slijterij Emile Stevens-Dicteren

—

kopen
bij
IS VOORDELIG KOPEN!
Uw huis geïnstalleerd voor f 1320.—
hang- en legkast, toog-

„WESP" Corset-industrie

Goedkopere rijwielen in een eenvoudige uitvoering
f 108.00. Het kan niet beter, dat is tenslotte onze
reclame. Franco thuis "mz. Volledige schriftelijke
langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoegen, na 8 dagen gebruik het volle bedrag terug.
Vraagt gratis prijscourant. Ook voor sportrijwiele n

MEERSSENERWEG 247

„

n n
\J.Z\J

Gen D

’

Corsetten vanaf 4.75
Bustehouders vanaf 65 cent.
Ook de hele grote maten voorradig

Ook met de feestdagen voer

-

1.68

KNEEPKENS

Maastricht, Markt 7. hoek Grote Gracht
Heerlen, Geleenstraat 56

Ijzerconstructies
Kapspanten

vanaf

Ook in de nog niet genoemde
artikelen ruim gesorteerd.

Wesp Corsetten reclame

voor

achtc.wiel verzwaarde

Prijs »"""»"

0.95

wel alle corsetten en B.H.'s

roestvrij lakwerk, alle
"*— nikkelen delen verchroomde uitvoering, jasbeschermer, prima lamp, le klas banden, slot, sierbeugel om de ketting- f ijc
~"

kast

9.75

ONDERJURK en DIRECTOIB
DAMESZAKDOEKJES
In cellophaan
3 stuks in doosje
KINDERZAKDOEKJES
met sprookje

Vanaf 22 Dec. één week

CAFé LICHTENBERG

Direct ui* onze tabriek aan particulieren een prima
GARANT-RIJWIEL voor dames
*m> *\
of heren, geheel compleet EerJP""**, stfc 'c*as" onverwoestbaar, met

4.20

Zaterdag, Maandag en Dinsdag
de gehele dag en tot 9 uur geopend

P. Pladdet, SCHAESBERG
Dekkleden te koop en te
huur Paardendekens bij: JU
Klinkenberg, Heisterberg 77
te Hoensbroek, telefoon 994.

5.75

Channeuse stelletje

FOTOHUIS WILLEMS

U kunt uw eigen stem beluisteren. Dus allen op naar

’

2.95

frotté, moderne tinten
zijden, moderne dessins
ENKALON
DAMESKOUSEN

van onze nieuwe zaak

Uw adres voor vulpennen

„ cc
vanaf £.00

DAMESSHAWLS

Hommerterweg 33, Hoensbroek

spaken,

1.95

Rijksweg Zuid 78, Geleen

ATTENTIE,!
MARKT no. 11
van 9—12
De enigste, grootste en meest Vandaag 20 Dec.geeft
uur 's avonds
Techn.
gesorteerde speciale kousenen sokkenzaak ter plaatse. Bur. Meulenberg te Heerlen

V^9P
-^■°*-

h

-m

W.M.MARTENS

OPENING

garantiebewijs.

'f-_\^t/B\
I
V_^/

komende jaar zal gehouden worden
op 7 Januari a.s.

20 December om 2 uur

Heden Zaterdag, 4

sterkt, alle moderne dessins.
Bij aankoop van ieder paar
kousen een altiid blijvend

KEWO

naar West-Duitsland.
De prijzen liepen voor de Jonathans voor Hl grof tot 32; Hl fijn
24^ idem F van 9—14; Cox-Orange
Hl grof tot 52; idem Hl fijn tot 42;
Boscoop Hl grof tot 23; idem Hl
fijn tot 16; idem F 5—15; Enk. Bellefleuren Hl tot 17; idem F 6—B;
Fr. Zure Hl tot 13; idem F. 5—10;
Eijsd. Klumpkens tot 16; idem F
s—B. De prijs van de kroetappels
bedroeg f 3 per 100 kg.
De eerstvolgende veiling in het

overem mt i 9cmt P er lo° iram)

3.25

.. ver1.50

Herensokken, vanaf

—

Bij de laatWITTEM, 19 Dec.
ste ueilinf; van dit jaar die Woensdag j.I. te ZinzetbeekvWittem gehouden werd, stonden de grot*
jruithallen volgepropt met een massale aanvoer van rond 210.000 kg.
Speciaal voor de prachtige aangevoerde partijen Jonathan-appèls bestond grote belangstelling. De kwaliteit huishoud van vrijwel de meeste partijen ging dan ook voor export

van orize nieuwe zaak

bijzondere nylons.

met

Wittem

OPENING

Zebra hielen
3.95
en nog 25 andere soorten

te

WÊBBSS^BSKSÊks\ISKÊ^BB___fBBBSÊBSBB^

U allen i 't. eens een kijkje
te komen nemen.
Shell Butagas, voor koken, verlichting, verwar-

EEN KAART
NYLONGAREN CADEAU
Wandelnylon
2.85 ''"n-Hellger dan huren.
Eng. nylon, import
2.95
Enkalon met zw. naad 3.25 Vraagt Uw winkelier.
VICTORIA Machinefabriek.
Finery, prachtige nylon
extra sterk
3.50 Brunssum. telefoon 236
Fantasie nylons m. bij-

G. LAGRO

Bureau

—

—

Massale

Wij nodigen

Kanteldeuren en roldeuren voor garages en loodsen.
Stalen ramen en deuren. Zonschermen, Markiezen en RolCARROSSERIEëN, rep. en
Zandstraal- en Mftalliseerinrichting. Doorslljpnieuw, schetsen kosteloos. luiken.
Spuitwerk aantrekk. prijzen. machines.
H. Houben en Zn., Sittarderweg 173, tel. 5413, Heerlen.

te

aU.

GEBIT GEBROKEN?

vulpotloden

Voor omgeving Sittard

—

CACAO DE ZAAH 500

I

U rr.aakt keuze
uit een zeer grote
SORTERING
holle CHOCOLADE
FIGUREN
*

—

__>-> ( dat komt dus

Inu
kunt vN
I
M EXTRA I
’
I
SMULLEN fl
/ HfiWfll
I
\
f

—

Kegelwedstrvjd
De deze week
gehouden kegelwedstrijd op de
baan van de heer Beckers tussen
„Val Urn" en „Onder Ons" werd
door „Val Urn" met 7-4 gewonnen.
Kerkelijk zangkoor „St. CaeciAMBY
lia"
In de Nachtmis zal het
kerkelijk zangkoor „St. Caecilia"
Goed werk.
Door onze toneelde meerstemmige Mis „Missa in ver.
Vriendenkring"
zal ZonDe
Honorem Angelorum" van Jan dag
21 dezer, een toneelvereniNieland uitvoeren.
ging gegeven worden ten bate van
de afd. Amby van het Groene Kruis.
GULPEN
Wlnkelsluitlng.
Door d 6 geder
harmonie
Wlntereonoert
aanleiding
ener
meenteraad
naar
la
De harmonie van Gulpen houdt op
gehouden enquête vastgesteld dat
2 e Kerstdag haar eerste winterconcert in de zaai van de heer E. op 2Sondag de winkels waar uitsluiHeljnen. Onder leiding van haar tend of in hoofdzaak tabaksartikedirecteur, de heer Désiré de Pauw, len, fruit, banket, brood, sulkerwerk
zal de harmonie o.m. die volgende of bloemen verkocht worden, open
werken uitvoeren: „Blaze Awaij", zijn van B—ls uur. De overige
„Gri-gri", „IVArlésienne", „Wiener winkels met uitzondering van kapen
„Washington pers- en glagersbedrtjven van B—l 2
Praterleben"
Post". Verder wordt er een bonte uur. Op werkdagen tot 10 uur. Geen
,
avond gegeven onder het motto: speciale koopavond.
Wie waagt die wint!
MEERSSEN
Schiettoumooi
De uitslagen
Op Zaterdag 27 Dec.
van het Zaterdag en Zondag j.l. Kinderfilm.
4
een filmvoorstelling
om
uur
zal
gehouden «chiettournooi ten bate
van de buurtvan do paters Coenjaerts en voor de kinderen
Julianalaan-Parallelweg
vereniging
Brouns in hotel Oude Geul' luidt:
Zaterdag: le pr. J. Vluggen, 2e plaatsvinden. De vertoning is toepr. mevr. W. Vluggen soh. d. J. H. gankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar
Klinkenberg. Zondag: le pr. mevr. en zal gehouden worden in de werk-

Nieuwe Triro -bestelwagens,
met achterwiel-aandrijving
en luchtgekoelde motor, dus met Brink gesproken
geen last van bevriezing.
Uit voorraad leverbaar.
—' St. Franciscusweg no. 28 te
Laadverm. 550 kg., 3630.—.
Heerlen, tel. K 4440—4782
Garage Rompelman, Kloosterweg 30, Heerlen.
Ook reinigen en polijsten.

Zaterdag 20 December 1952

W. Vlugger, gesch. d. A. Austen; plaats van dhr. L. Mullenders. Tij2e pr. G. Gulpen gesch. d. J. Flodens de voorstelling zal aan de kleirisson; 3e pr. J. lVuggen gesch. d. nen een versnapering worden aan't Geuldal. Het tournooi wordt Za- geboden.
terdag en Zondag a.s. voortgezet
in café Knippenberg-Oollijn, Rijks
fruitaanvoer
weg.

NIEUWENHAGEN

i»aaamn»MwmanW

verschillende modellen,
reeds vanaf
12.85

Eau de Cologne

BLEIJERHEIDE

—

met prima uurwerk

[Verrassing
>o°'0 elke vrouw. De

—

—

KLOKSTELLEN

Ij

—

■

*

aparte

—

—

_ctoou

wjueujKe oonhfoHint/
aanDieiung
"_.. t>iii.oli.lro

\\

—

—

I
atmJ^
f

Een

voordelig saldo aan het Groene
Kruis worden overgemaakt. Het
gehele bestuur en de leden van de
duivensport komt een woord van

van

Speciale aanbiedingen

_

_

,
RODE EN WITTE *TESTELLA
n
per fles slechts I."^
UODE SPAANSE WIJN

RODE FRANSE LANDWIJN
ORAVES DEMI SEC (1947)
DOURO PORT 21%

, ?,

„

-„

„DE STER VAN BETHLEHEM"
Kerstspel van Martin Nijhoff
wordt opgevoerd in de

NED. HERV. KERK

te

REERT.EN

op Dinsdag 23 Decembt", 's avonds 8 uur
Geen entree.
Collecte bij de uitgang.

.

WONINGRUIL

nr
4.25

RUIME BOYENWONING met zeer grote suite op de
Scharnerweii te MAASTRICHT vlak bij et Konim^iein.
HOENSBROEK, HOOFDSTRAAT 103, TEL. 410 te ruilen tegen GOEDE WO.TTNn in hi I
Dj mogeiijkhen bestaat het pand te MaasHEERLEN
„Oud en vertrouwd sinds 186"'
tricht (beneden, en oovenwoning) te kope~_
Brieven
onder no. 26400 bur. dez.

Wr.TNH ANOKL-ST.T.TTERTT HAMERS

-

—
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UJTDEUK- en
SPUIT-INRICHTING

GEERTS & VELTHORST
Broeksittarderweg 9 A
Sittard, tel. K 4490—2845

I De

Nederlandse I
emailie
wasmachine |
|
EM/Goedgek. door da N«d.\ j
■ VVereniging v. Hu(svrouwanj_a^H

B^De
■Zo

naam is oud,

K

goed a/s goud. flj

Samos-Wijn
van

„REERDERBERG"
De drank voor de komende
feestdagen.

CADIER EN KEER
Tel. (K 4407) -206 of 225

ri
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HOOGENBOSCH
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in bruin en bordeaux
met

-
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bontrand

\
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Geef'm bijvoorbeeld een Kerkoline,
dan kunt u kiezen uit 12 moderne
kleuren en 3 mouwlengten of voor
avondkleding: Kerkoline-wit met de
moderne Commander-boord.
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prima leder
dikke crêpe zool

.öl"

-.

'■■ '

■

\. ' :■■.

■

.v

..

..v|

'

-■■

::

-

"

.

■

...:.....: **> ,:£

.:.

£:;

:

:

:

.;■;;:

:

.

"'■■:■

:■ '

. ,-:i' :;v.; :. |

<

JaBT

;:,,,,,

f^l

|||p^
*\~

aHaBaB^BBBBBBBBBBBBBBBBBK
_B^

'■■v*

RF

genoten!

rff-^

BaaK^
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Het goede geschenk op
juiste tijdstip...
het
_.
i-i
in de
Sigaren worden
rustige Kerstsfeer dubbel

|«

\

»

>

ï

H8p....

ana

,#i W?
%
Een Kerko-overhemd,
dit is het geschenk, waarIH it||
m
jP|F IK
mee u het hart wint van
iedere man! Hij weet im\
mers uit ondervinding „aan
% \
§^M\
\
den lijve", dat die royale
êfjsl
\
}
Kerko-shirts beter zitten
» \
H H
èa
dat ze niet doorschijnen!
K
»
Een man kent precies alle voor,«^
ifc
H
delen van dat extra versterkte
m %
'M
gevoerde voorpand: Kerk o's
„Double-front"(Kerko-patent nr. M »
M
«
51543); daarom heeft hij met Kerst%■*]£
mis het liefst een KERKO-shirt!
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20.90

-Ar Vergeet het

niet,
een paar mooie NYLONS mogen niet ontbreken

[\)/JjJêX_

'n

KÉRKOSHIRTS
in 9

HOOGENBOSCH
r%ttafóeé

Wereldmerk in overhemden

verschillende

FERD. BUSCH
HEERLEN

Geleenstraat 10

Wilhelminaplein 6

GELEEN
Markt

geplaatst worden

Qf\ HAARVERFKAM
Hufeland geeft het haar een
mooie natuurkleur. Geeft niet af en

syst. Dr

BRUNSSUM

BIJ DE N.V. NEDERLANDSE

SCHOEN- EN LEDERFABRIEKEN
„BATA" SPEKHOLZERHEIDE

kunnen nog meisjes

DOUBLÉ FRONT
-kleuren
A O

|

__^____9___WsWWMKksssssWsWOÊssssWÊss\\ssWs^SKß^'^^^\

is onschadelijk. Kam 5 jaar garantie
Zend haarlokje.

REMBOURS

’

6.90

Kerkstraat 131 Fa. BLUMExNBERG KKUTEK

Postbus 39, Leidt»

J

om tot schoenstikster te worden opgeleid.
★
Wij bieden U een prettige werkkring,
goede sociale verzorging en reiskosten-

mf^

Kv
|«

’ W,-?<C
«3

der techniek

v
ff f»""^
y

tg)

\U-V

imp.

~--~—aaaataaaaaW

LEUFKENS-DUBOIS

ihowroom Klompstraat 1, telefoon 4267, Heerlen.

"

J

vergoeding.
Dagelijks aan te melden bij de Sociale
afdeling, Batastraat 1, Spekholzerheide of
bij de Arbeids''ureaux te Heerien of

Kerkrade.
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SLIJTERIJ
».
KERKPLEIN

KICKEN

WIJLRé

Romeins Heerlen
in kasteel Hoensbroek

De intieme sfeer van ons restaurant, nog

19 Dec. (eig. corr.)
vrijdagavond vond in kasteel Hoensbroek de officiële opening plaats van

KERST DINER

J*

tentoonstelling Coriovallum van
""t Romeüjse verleden van Heerlen
e«l naaste omgeving, welke ingericht
■*6Hdoor de Staatsmijnen in Limburg
Welke tot 16 Januari a.s. elke Za*rdag, Zondag en Maandag van 2
j*t 7 uur onder leiding van de heer
Pollman zal zijn te bezichtigen.
Bij deze korte plechtigheid waf»n aanwezig een kleine groep
S»nodigden, die zich speciaal op dit
6»bled hebben verdienstelijk ge-

’

Uit Stad

<joor

""

heer Jongen, pastoor Moonen uit
jwunssum, Math. Kemp uit Maas-

'Hcht en de heer Martens
'd van Ave Rex Christe.
"haakte men een rondgang

bestuurs-

Hierna
langs het
Ksëxposeerde. Burgemeester Martin
van Hoensbroek was wegens de
Raadsvergadering afwezig. Voorzitter
Schlosser dankte in zijn toespraak
gemeente Heerlen voor de bereidwilligheid om deze curiosa beschik?ar te hebben gesteld. Drs Homme'"eh die met deze inrichting belast
heeft er vooral naar gestreefd
9j*i niet de kwantiteit maar de kwa***«sit te laten gelden.

*?*

HEERLEN
BOND VOOR HET GEZIN
MOLENBERG.
Donderdag had in het Parochiehuis
op dü Molenberg een vergadering
plaats om te komen tot een afdeling van de Bond voor het Gezin.
De heer A. van Meegeren, oud-voorzitter van deze bond, hield een interessante spreekbeurt. Hij werd ingeleid door de w.n.-voorzitter van
de kring Heerlen, de heer Trieneken». De heer van Meegeren begon
met mede te delen hoe de Bond was
{Advertentie)

y*gte*+s]

a.«. 2b»da3

0.V.S.-ers maakten

-tyr/tvlces «*poSifc.e*J

kinderspeelgoed

—

GedeelteHEERLEN, 19 Dec.
'Ök in hun vrije tijd en gedeeltelijk
°P het bedrijf hebben oe O.V.S.ers
van
de vier Staatsmijnen kindersPeelgoed
voor liefdadige instellinSen gemaakt. Dit speelgoed, een

'

GEIBRMSTf?. SZ

J^'e
beschikking

vol, is ter
gesteld van de centra!e van het jeugd Rode Kruia, dat
*et op 23 December zal verdelen
ambulancewagen

HfKRULn/ l
TSt. 3257

)

Maak Uw Kerstdiner
feestelijker met

CAMPS'
KERSTVLEES

°lder kinderen van verschillende
*eeshuizen en Ambonezenkampen.
~«ze uitreiking geschiedt in de
Vlasmolen bij Mook. Een deputatie

ja.,

/lees

Hors d'oeuvres
-croquetten

spiekbraten

***'

lamsbouten

diverse Kerstrolladen

KERKDIENSTEN.
j*v. Kerk Kerkrade-Eygelshoven.
zondag 21 December Bleyerheide,

"'euwstad

96, 10 uur Ds. HeyerH.
5 uur Ds. van Vliet
vondmaal. Chevremont St. Pierstraat, 10 uur Ds. van Vliet,
K'erkeraadsleden. EyleshovenIelshoven Winterstraat 47, 10 uur
L. de Ru.
öoopsgea. Gemeente Heerlen.
o,h 10.30 uur ds. G. A. Maathuis.
KerkGem Gods. Traebeek.

fJans.

**"

'op Zondag 21
'avonds om 7.30 uur

—
Dec.

—

1952,

ontstaan en hoe reeds in 1918 enkele
arbeiders in het textielbedrijf te

Enschede hiertoe de stoot hadden
gegeven. De bond is gegroeid tot een
machtig blok. De spreker weidde
uitvoerig uit over het werk van de
bond, die gefundeerd is op de na-

tuur- en zedenwet. Men spreekt en
schrijft thans veel over de rechten
van de mens zonder echter op deze
wet te letten. Spreker noemde het
ergerlijk dat op verschillende wijze
schunnige lectuur en dito plaatjes
b.v. bij sigaretten en pakjes kauw-

ge- gum in handen van kinderen werden gespeeld. In dit verband wees
Di nsdag 23* Dec. Bijbelbespreking hij
de ouders vooral op hun plicht
? f' bidstond; om 7.30 uur Reinstr. dit te voorkomen. Ook het radioi Woninggroep Dangenberg Brunspraatje van dr. Storms op VrijdagDonderdag 25 Dcc, 's middags avond voor de V.A.R.A. noemde hij
1,30 uur kerstpredicatie en aanuit den boze. De inhoud van de
daaraan Zondagssciiool- nieuwbouwwoningen achtte de spreHst| o-,,bouw A.J.C. Haansberg.
ker voor de goede ontwikkeling van
WeU«nweg 84 het gezin absoluut te gering. Wat de
1
, f<lflDeek
Zondag 21 Dec. om 10 ■
(Advertentie)
r
.1,
Homstra;
om
uur
ds.
2
v.m.:
1
vl**- Zondagsschool; om 4 uur n.m.
Voor Uw feesttafel
?" Homstra, doop en avondmaal;
ons Iste klas
Jeugddienst;
jto 7.30 uur n.m.
jjaandag 22 Dcc, om 7.30 uur n.m.
Rund-,
en
in het

A.J.C, achter de Haansberg.

«.f*

zittend

1

Kalfs-

6rst\ i,. r i.ng' van'de vrouwenverenihg; Donderdag 25 Dee. om 6 uur

daS> en onze knusse
\merican-bar is geopend.

enStreek
kasten en bureau overhoop werden
gehaald. De in het kantoor staande
brandkast werd over een oppervlakte van 10 x 12 cm. opengebroken, doch er werd niets uit ontvreemd. De aangerichte schade beloopt circa
300, —.
20.000 loten.
Er werden ruim
20.000 loten verkocht voor de Anjerloterij, waarvan de trekking Maandag a.s. om 4 uur in het openbaar in
het Raadhuis plaats vindt.
Zondag a.s. geeft het
Sprookje.
Limburgs Jeugdtoneel in het patronaat Pater Beatusstraat een opvoering van het sprookje „De speelman
en de betoverde prinses".
Expositie van Kunst.
De Limburgsche Boek- en Kunsthandel
heeft in het nieuwe gedeelte van
de zaak, waar tot voor kort de Bata
was gevestigd, een expositie ingericht van werk van oude en modernere meesters. De ruimte waarin de
tentoonstelling
gehouden
wordt
leent er zich uitstekend voor. Er
werden naast getrouwe reproducties van schilderijen van beroemde
meesters een keur van boekwerken
welke op hun kunst betrekking hebben geëxposeerd van de duurdere
Phaidon en Skira-uitgaven tot de
populaire „Colleetion des maltres"
toe. Daarnaast worden nog zeer geslaagde reproducties in allerhande
formaten tentoongesteld.
J. G. uit HeerPolitie-dagboek.
len deed aangifte van inbraak, waarbij ontvreemd werden een electrische handboormachine, een vulpen,
merk Pelikaan, en een doosje inhoudende ongeveer 3,50 aan kleingeld.

’ —
—

—

—

gelardeerde ossenhaas

v^n QVSers-speelgoedfabrikanten
er bij tegenwoordig zijn.

HEERLEN
In Limburgia wordt
'edanst (2e Kerst-

Verkiest U echter de sfeer van uw eigen
home, dan zullen wij uw Kerst-diner of
schotel gaarne bij U thuis bezorgen. Voor
tafel-reserv. of inform. tel. K 4440—8941.

Verder was het Heerlen's
Gemeentebestuur vertegenwoordigd

de wethouders Schutgens en
de voorzitter van de Histo''"che Kring „Het Land van Herle"

—

vanaf 9.
en a la Carte-schotel»

bakt.

J°ngen,

OilßËffiffMffltf/lr
~~
■*

verhoogd door een rustige Kerst-versiering met stemmig kaarslicht, schenkt
U het volle genot van 'n exqui a toebereid

Hoensbroek,

*

Gemeentebegroting 1953 goedgekeurd

f Advertentie;

Om aan de wensen van de meest
*erwende fijnproever te voldoen, de
°e*te merken leverbaar voor de
Kerst- en Nieuwjaarsdagen

Varkensvlees

’

(Aduertentte>

Iste en 2e Kerstdag

KERSTDINERS
in de sfeervolle

Raadskelder van

CASTFI LVM
HEERLEN
Uitgebreide menu's tegen
speciale prijzen.

EIEERLERHEIDE

v'n

l^schlllendc
i*'£

*

Gelijk wij reeds Vrijdag meldden,
ligt het in de bedoeling om binnenkort over te gaan tot de aanstelling

geen schroefjes

of

raadjes.

Alleenverkoop voor Geleen

van vrouwelijke agenten van politie
te Heerlen. Zij zullen, zo vernemen
wij nader, een aparte taak krijgen
in het grote geheel van de geüniformeerde dienst. Behalve het meer
algemene toezicht op de naleving
van bepaalde wettelijke voorschriften, zullen de vrouwelijke agenten
zich speciaal gaan belasten met de
zorg voor de jeugd. Ook de Jeugdverkeersbrigade zal binnen haar bemoeiingssfeer komen te liggen, terwijl zij tevens waar nodig mede de
regeling van het verkeer ter hand
zullen nemen. Aan de aspirant-vrou-

welijke agenten zullen speciale eisen
worden gesteld, vooraleer men tot
aanstelling zal overgaan. O.m. zul-

len

zij

een psychc-techniche

n, enz.

K. STIENSTRA

palemi

zeer gunstig.
DIEFSTAL IN MAGAZIJN.
H. te S. uit Heerlen deed aangifte
van inbraak in een magazijn aan de
Eikenderweg alhier. In het magazijn
en het kantoor werden alle electriEngeland, zijn

schp lampen uitgedraaid, terwijl de

in laatstgenoemde ruimte staande

Comestibles
tegen de laagst mogelijke
prijzen bij het oudste en
vertrouwdste adres

EA JOS. GITSELS
Kerkplein ?0 H»»rleti
'elefaon 3441 (? lijnen)

„OE KUNST EN HET BOEK"

J

ZONDAGSMIDDAGS

Administratie

Theo Olof speelt
Bartok's Vioolconcert

—

KAALHEIDE

—

—

van
houdt
Zondag 21 December algemene le- verleent de toneelver. „Ver, Kunstdenvergadering in 't clublokaal ca- vrienoen" van Terwinselen.
fé Janssen aan de Markt. Aanvang
EYGELSHOVEN
11 uur v. m.
Schietconcours.
„Prins
Hendrik".
Heden-ZaterKegel-concours
dag, Zondag en Maandag a.s. wordt
De voor Zondagavond 21 Decemschietconcours in lokaal Latten
ber a.s. vastgestelde kegelwedstrij- het
den kunnen niet doorgaan daar er voortgezet. Maandag is de laatste
diezelfde avond bekerwedstrijden dag van dit concours en wordt er
worden gespeeld. Derhalve is dit gekaveld. Tot nu toe werd 5 X 36
Latten 2 X 36
concours verlengd tot Dinsdag- geschoten, n.l. A.Voogd
voor de heren S.
en P. Gepavond 23 December a.s.
paard, M.

—

VOERENDAAL

—

Hier zijn
Hier zijn we weer!"
we weer" is de titel van de sportrevue op te voeren door de R.K.
op

—

—

groot

windbuksconcours

gehouden

worden. Geschoten zal worden op
20 en 21 December in café A. Roeloffzen, 27 en 28 December in café
J. Moonen te Broekhem, 18 Januari
in café A. Lemmens, Broekhem, 24
en 25 Januari in café H. Leukel, 31
Januari en 1 Februari in café Frissen en 4 en 8 Februari in café A.
Roeloffzen. De prijzen zijn f 35, f 25,
f 20 en f 10.

AANRIJDING TE EIJGELSHOVEN
EYGELSHOVEN,
corr).

—

19 Dec. (eig.
om kwart

Vrijdagavond

—

Mijnstreek.

—

—

Meuwissen, Kerkstraat

foon no. 313.

138, tele-

KERKRADE

—

—

tel. 2523.

—

Sociaal Fonds Bouwnijverheid
De uitbetaling van de vacantiebonnen voor de Kerstdagen zal'
plaats hebben op Maandag 22 Dec.

J952 voor georganiseerde arbeiders
1952
voor onrreorgnris'-^rde arbeiders,
Klein Graverstraat 84, Spek'heide.
en op Dinsdag 23. December

straat en werd vernield.

Voorlopig nog geen derde

te Hoensbroek
Bouw van openbare badhuis uitgesteld

wethouder
—

Heropening.

HOUTHEM

voor zeven had er in de Hoofdstraat
te Eygelshoven nabij de woning van
de heer Logister een verkeersongeschutterij „St. Hubertus" alhier in luk plaats. Doordat de heer B. van
het lokaal van de heer Latten.
hier moest uitwijken voor een andere auto botste hij tegen de geparWORMS
keerd
staande auto van de heer C.
UBACHOVER
uit Nieuwenhagen op. De heer B. die
Rectificatie.
In ons verslag over naast zijn zoon zat, die de wagen
de raadsvergadering van Donderdag bestuurde sloeg met zijn hoofd tegen
j.l. werd geschreven, dat kritiek de voorruit en liep een serie losse
De wagen van de heer
werd uitgeoefend op het Armbestuur tanden op.
aanzienlijk
werd
en die van de
van Heerlen. Bedoeld werd hier de B.
heer C. geripg beschadigd, 'n Couche
Armenraad voor Heerlen en omstre- die de heer B. boven op zijn wagen
ken, waarvan de officiële naam luidt vervoerde vloog door de botsing op

SPEKHOLZERHEIDE

CONSERVEN'

■*

—

Paté's, buitenlandse Kaas,

Voor de a.s. feestdagen koopt U

Annastraat

—

WILD, GEVOGELTE.

i

i

Geleen

—

In ons bericht over
de heropening van de permanente
meubelshow van de fa. Leo Buck en
Zn. is een regel abusievelijk weggevallen, waardoor een storende fout
is ontstaan. De stalen ramen voor
het vernieuwde winkelpand werden
geleverd door de fa. K. J-. Vogt uit
Simpelveld en de moderne verlichting werd verzorgd door de fa. J.
Denis-Buck en Zn. uit Kerkrade.
Van Zaterdag
Apotheekdjenst
20 tot Zaterdas: 27 December apotheker J. Echónefeld, Hoofdstr. 2.

" Advertentie

EXCLUSIEVE MODELLEN
ENORME SORTERING

VALKENBURG

SCHAESBERG

""«■■■■^■^^■i"""*»»»»»»»l

\

V.

gymnastiekvereniging „Furenthela"
Zaterdag 20 Dec. en Zondag 21
Dec. a.s. Aanvang op beide 7 uur.
Raadsvergadering.
Maandag 22
Dec. a.s. komt de Voerendaalse geHOENSBROEK, 19 D^c. (Eigen
meenteraad bijeen, met als belangrijkste agendapunt de begroting.
red.)
Het belangrykste punt In
de Vrijdagavond te Hoensbroek geBRUNSSUM
houden raadsvergadering was een
St. Vineentiusver. Fatima-paro- voorstel van B. en W., om aan GeOp Zondag 21 December deputeerde Staten toestemming te
chie
wordt in de parochiekerk van O.L. vragen tot benoeming van een derVrouw van Fatima onder alle H. de weihouder. Doordat de gemeenMissen gecollecteerd ten bate van tebedrijven gedeelteiyk verdwenen
de St. Vincentiusvereniging in de ?Jjn, is het werk der wethouder»
parochie.
gterk in omvang verminderd, neide
Gemeenteraad. Na 5 uur vergaartsende heer Custers (kam.). Er Is nu
Doktar&dlensten
De
gemeenteraad
van
deren heeft de
diepst wordt op Zondag 21 Dcc, minder dan ooi^ een derde wethouSchaesberg zich door de gemeentebegroting heen geworsteld en de- waargenomen door dokter J. P. F. der nodig.
ze z.h.st. aangenomen. Bij de be- v. Dael, Prins Hendriklaan 99, tel.
Ook de heren Griek.spoor (comhandeling van de subsidies werd 560. Op Eerste Kerstdag door aok- munist) en Van Berghem (Pvd.A)
een voorstel van de heer Savelberg ter J. H. J. Tulleners, Prins Hen- voelden er niets voor. De heer Ofvan Blindenzorg een subsidie van driklaan, tel. 223. Op Tweede fermans (kath.) wees op de veelf 350.— te verstrekken met 9—4 Kerstdag door dokter H. W. A. omvattende taak der wethouders.

test

een zwart mantelpak met bijpassende baret, doch hieromtrent zal nog
een officiële autorisatie moeten ko«"j^SaHBHSHKHHS men, daar het hier een primeur op
s7«"WaaataWßaaaaT*Ta»»T»ata»aaTa»BaaTl
dit gebied voor Nederland betreft.
De ervaringen met vrouwelijke
Zo juist ontvangen
agenten in het buitenland, vooral in

renjackets, regenjaseen, canas-jassen, ledervesten, verschoe-6tl> gemoltonneerde onderbroe-

—

—

stemmen aapgenomen. De heer
Savelberg vestigd meermalen de
aandaèht van B. en W. op de
slechte toestand in Palemig. De
voorzitter verzekerde een onderzoek te zullen instellen. De heer
Lommen meend, dat het werk van

MANTELS EN JAPONNEN

—

kaanse toneelstuk „Gaslicht". Dit
SLIJTERIJ KICKEN
stuk werd ook reeds verfilmd. Het KERKPLEIN
WIJLRé
wordt Zondag vertolkt door Tea
Eijssen, G. Beckers, S. Nijsten,
Kegelnieuws.
Zondag 21 DeDiny Kuyper en Ger Peters.
cember a.s. wordt in lokaal Harry
Gulpers de jaarlijkse bekerwedHOENSBROEK
strijd georganiseerd. Op die dag
Kerstuitvoering.
Zondag 21
treden de vijf aldaar gevestigde
December a.s. zal er in de patro- clubs in het strijdperk, om de
paters
naatzaal der
Montfortanen prachtige wisselbeker te winnen.
te Nieuw Lotbroek, om 7 uur een De hoogste seriewerper kan
de
grote toneel- en parochieavond gekegel winnen.
gouden
traditionele
houden worden in verband met de Verder zijn er nog 6 andere mooie
sluiting der parochie-retraite. De
prijzen. De wedstrijd begint om 5
uur n.m. Om ongeveer 10 uur zal Sociale Raad
f.4di>erteH*ie>
de burgemeester de prijzen uitreiken. Daarna gezellig samenzijn op
Ook onze
do gebruikelijke wijze.

moeten ondergaan. Wat haar uniform
betreft heeft men reeds gedacht aan

Horlogerie-Byouterie HUIJTS
Annastraat 24, telefoon 339

Amer
ikaanse Handschoenen met lederenbinnenkant.
**e

—

f

KERKRADE, 19 Dec. (eig. red.)
Zonder hoofdelijke stemming heeft
de gemeenteraad van Kerkrade Vrijdagavond de gemeentebegroting en
de bedrijfsbegrotingen voor 1953
Vanaf heden Zaterdag 20 Dec. houden wij in het nieuwe
goedgekeurd. Het college van B. en
gedeelte van onze zaak aan de Saroleastraat 39
W. had twee en een half uur nodig
om de vele vragen bij de algemene
(voorheen Bata) onze tentoonstelling
beschouwingen
gesteld te beantwoorden. Nadat in tweede termijn
door enkele raadsleden ondergeschikte punten naar voren waren
Wij presenteren U een rüke collectie werker, over oude
gebracht gaf de raad volledig zijn bedrijven technisch en administraalleen
moderniseren.
was
Hij
tief
te
st, boeken, waarin
en moderne meesters der schilder'
fiat.
voor een streekbrandweer in samengeniale scheppingen der beeldhouwers blijven voortde
WONINGBOUW. werking met de Bescherming Burleven, handboeken over faience en porselein.
het
voorhanden
hebben gerbevolking.
zij
Dank
waardige omlijsting voor onze tentoonstelling vormt
Een
Daar het huidige gemeentehuis te
van voldoende bouwgronden koneen verzameling reproducties van de beroemde kunstwaard!.n er honderden woningen ge- klein is zal een gedeelte
werken, vervaardigd volgens bet nieuwste Franse procédé.
bouwd worden, aldus wethouder schijnlijk de r>';enst voor Sociale Zorg
worgemeentehuis
Scheelen.
naar het oude
Toegang vrij.
overgebracht. Inderdaad bestaan
den
Eerstdaags hoopt men met de
ei plannen voor een nieuw gebouw,
bouw van 135 woningen In het Luiniet alleen de technische algekerheidevcld te beginnen en ook waar
dienst maar ook de magazijmene
met de bouw van 142 woningen in
nen
en
de brandweer kunnen worhet Muckerveld, 16 woningen in de
»«oiiAsr»» MEEBLEN mt».»»
ondergebracht. Deze nieuwbouw
den
Nummer ü-straat en 100 particugaan
welke
ton
vier tot zeven
zal
liere woningen. DiftfeirenKiatie tn
gerechtvaardigd.
de woningbouw wordt toegepast. kosten is volkomen
(Advertentie)
Over de hoofden van de raadsleIn het Muckerveld hoopt men 20
burgemeester een
den
de
heen
deed
twee-op-twee-woningen te bouwen,
Heren kapperszaken.
De herenberoep op de bevolking om meer gekapperszaken zullen Dinsdag 23 Dec.
waarvan de benedenwoningen kun- bruik te maken
's
van het millioenennen worden toogewezen aan nor- treintje.
de gehele dag geopend zijn. Vrijdag,
van
2 tot 3 uur
male of kinderloze gealnnen en de
2e Kerstdag, van 9—12 uur.
Er schijnt inderdaad sprake ge&ovenwöninig«n aan alleenstaande
Winkelsluiting.
In verband met
bestaat gelegenheid voor
weest
'n ontwerpregeling
het opgeven van geKerstmis mogen alle winkels van
personen, zoals soe, werksters, on* voor te zijn van
een twee-urendienst. Na
een Zaterdag 20 t.m. Woensdag 24 Dec.
boorte- en overlijdensderwijzeresaen, enz. In het Spekde betrokken burgeadvertenties.
geopend zijn tot 9 uur nam.
holzerheideveld komen duplexwo. contact met hot
meesters
en
kamerlid Maenen
De schutteWindbuksconcours.
ningen met 2 slaapkamer». Dan is
heeft de minister toegezegd dat voor rij St. Martinus te Houthem opent j
er ook nog hoogbouw.
de inkrimping van de dienstregeling Zaterdag 20 en Zone" af 21 Dec. een>
Limburgsch Dagblad
Wat de complex-bouw betreft, contact met de betrokken gemeen- windbuksschietconco_is in het schutmede,
deelde wethouder Scheelen
ten zal worden onderhouden. Omterslokaal hotel Roeloffsen. Geduóat er ntet meer op grote schaal trent het aanstellen van 'n gemeen- rende een 5-tal weekends daaropzal gebouwd worden. De verdere tearchivaris kon de burgemeester volgend wordt het concours voortwoningbouw zal plaats hebben op nog geen nadere mededelingen doen, gezet in café Moonen (Broekhem),
kleinere terreinen zoals het Nier- maar de zorg voor het gemeentear- café Lemmens (Broekhem), Leukel
sprinkerveld en nabij de H. Ma- chief had de volledige aandacht. Houthem, Frissen en Roeloffsen
ria Gorettlkerk. Verder kunnen er Dinsdag a.s. heeft het gemeentebe- Houthem. Behalve mooie geldprijzen
Dirigent André Rieu had! het op
een 120-tal woningen nog gebouwd stuur een bespreking met de direc- zijn een groot aantal dagprijzen te dit derde abonnementsconcert in
worden op de Holz en nog wonin- tie van de IAO omtrent een betere winnen.
Heerlen goed bekeken: een statige
Apotheekdienst.
Voor de week entree met Bach's derde Brandengen in Haanrade. Is dit bereikt, busverbinding met Haanrade.
van 20—27 Dec. is voor de nacht- en burgse concert en een bewogen
Zondagsdienst geopend, uitsluitend uitgeleide met de finale van
echter voor spoedrecepten, apotheek Brahm's eerste Symphonie. Tusde centrale kas geen volle dagtaak
Ackens, Grote Straat, tel. K 4406- sen twee zulke muzikale polen
vergt. Maar de voorzitter bestreed
Winter-concert
Het mannen- -2369.
dit. Op de vergadering komen wij
mag men zijn toehoorders veel
zangkoor „St. Jozef" van Kaalheinog nader terug.
aandoen. En dat gebeurde deze
de organiseert op Zondag 21 Dec.
Frederik van Schaesberg.
De a.s.
Windbuksconcours.
Door de avond dan ook: Theo Olof speelde
in het Kolbe-gebouw een winR. K. gymnastiek- en athletiekver. ter-concert, waaraan medewerking
schutterij „St. Martinus" zal een Bartok's Vioolconcert....
Ook bij herhaalde auditie raakt
Schaesberg"
„Frederik

—

Ktei'

de ideale aansteker!
geen vuursteentje,
geen benzine
geen lont

bedrijfsgebouw

dan zal aan de woningbehoefte zijn
voïdaan.
De voorzitter, burgemeester Becht,
kon met vreugde en tevredenheid
constateren over het gevoerde beleid. Al is de financiële toestand van
de gemeente niet gezond te noemen
is hij ook niet bepaald slecht. Tegenover de schulden staat een groter bedrag aan waarde der bezittingen.
Voorzichtigheid en zuinigheid
blijven geboden. Spr. had lof voor het
Kindervacantiewerk. Dank zij dit
werk was in de afgelopen grote
vacantie de baldadigheid bij de jeugd
teruggelopen. Wij zijn op weg de

Coonen Kerkrade 1 X 36,
F. Notermans 1 x 36, Frings Vaals
de Culturele Kring geeft de SpeelfAduertentie)
groep Limburg Zondag 21 Decem- Brand's Up '52, Brand's Edel-Pilse- 1 X 36.
ber a.s. om half acht in de grote ner, Brand's Imperator en Brand's
Krachtmeting.
Zondag zal de
zaal van het patronaat een uitvoe- Malz verhogen de gezelligheid bij flobertschutterij „Chèvremont" de
ring van het beroemde Ameri- de a.s. feestdagen. Verkrijgbaar bij: strijd aanbinden tegen de flobert-

„Gaslicht,, Op uitnodiging van

Ker-twijding met medewer11. Quaedvlieg-BoJinen
van het zangkoor; om 10 uur
1,
Burettestraat
t,,ttl. Kerstzangdlen.at; om 7 uur
Schandelen-Httrlen, tel. 4663
*i. Kerstviering voor allen, waar
verenigingen haar
Pedewerking verlenen; Vrijdag 26 bijzondere scholen betreft gaat het
goede kant uit.
o e. om 10 uur v.m. ds. Hornnra; deOp
4 uur n.m. Zondagsschooleen desbetreffende vraag uit
H*f*tf
vergadering
de
of de bond niet het
eefit
pad van de standsorganisatie kruiste
WEEKAGENDA antwoordde de heer Van Meegeren
Kerstmis leverwornt
ontkennend. De heer J. de Vries,
Jtaalheide. Zondag a.s. jaarlijks voorzitter
van
de
Heerlen
is van prima kwaliteit
afd.
conL'ert M' zK- -st- Jmet"
in Kibbegebouw.
(kom), was verheugd dat nu op de
Medewerking
Vi
j»"eent de toneelver. „Verenigde Molenberg een afdeling gesticht
11. Quaedvlieg-Bohnen
Unstvrienden" uit Terwinselen werd.
De bestuursverkiezing had het
Burettestraat 7, Heerlen.
j't
blijspel „Sproetie neemt
g' het
volgende resultaat: L. Hermans,
Zalig Kerstfeect!
leiding".
voorzitter, G. van Es. H. Mulders,
H. Hol, H. Huiskens en J. Sorel leden. Als propagandisten toegevoegd toneelvereniging „St. Ardalion"
(Advertenties)
aan het bestuur werden benoemd ai 0.1.v. de heer L. Hoenen opvoeJL
ren het bekende Kerstspel van A.
de heren H. Arts en L. Wolters.
Pastoor van Oppen zeide daarna v. d. Lugt „Marjatta's Kerst". Het
de bond steeds een goed hart te jongenskoor, dat onder leiding
hebben toegedragen en beloofde de staat van pater Weltens, zal de
nieuwe afd. in zijn parochie alle avond opluisteren met Kerstliedesteun.
ren. Een heropvoering van deze
toneel- en zangavond zal plaats
DE VROUWELIJKE
vinden op 2e Kerstdag.
POLITIE-AGENTEN.

AIRFLAM

Bouw van nieuw

—

Ej*.g

.

Lof voor woningbouw en
-toewijzing in Kerkrade

(Advertenties)

van werd niet
bouw van een

gegeven) gaat de
openbaar badhuis

men met dit werk niet gewend.
Bartok roept hier de oerkrachten
van de muziek op, hij delft zijn
thematisch materiaal met een verbluffend gemak en met een haast
primitieve zuiverheid. Maar in zijn
uitwerking van dit materiaal
schept hij nog zoveel verrassende
elementen, dat men eerder door de
verrassing geimponeerd is dan om
het zuivere muzikale gebeuren. In
ieder geval blijft er een prachtig
middendeel, waaraan alles te genieten valt. Theo Olof heeft het
werk met veel temperament en
verbluffende techniek gebracht.
Hoezeer men hem dankbaar was
in de gelegenheid te zijn gesteld
met dit werk kennis te maken
bleek uit het frenetieke applaus.
Rieu en zijn orkest sloten zich in
de verklanking van de partituur
waardig bij hem aan.
Bach's derde Brandenburgs Concert vraagt toch meer zuiverheid
bij de strijkers dan het M.S.O. kon
opbrengen, wil men het volmaakte ■
Bachiaanse klankbeeld bereiken.
Maar Brahms in zijn eerste symphonie werd een kolf je naar Rieu's
hand: prachtig bewogen en voornaam in lichte zangerigheid. Het
was een goed concert.
J. G.

Jubilea

bij de mijnen

HEERLEN, 19 Dec. (Eig. red.)
In de week van 21 tot 28 December zullen onderstaande personeelsleden bij de mijnen hun zilveren
jubileum vieren. 22 Dcc: A. Dost,
Heerlen, houwer Hendrik. 23 Dcc:
L. Doek, Stem, voorw. mijnw. rep,
Maurits; C. A. Webers. Limbricht,
le bed. vakman ketelhuis Cf Maurits. 24 Dcc: J. Videier, Heerlen,

bureaubeambte C.B. 27 Dcc: E. van
Geenen, Hoensbroek, houwer Emin de gemeente Hoensbroek voorlopig niet door. Over de duur van ma.
dit „voorlopig" kon de voorzitter
niets mededelen. Dat hangt voornamelijk af van de andere, bij deOfficiële Mededelingen
ze bouw betrokken partijen, de
DE GEDEPUTEERDE
Staatsmijnen en het Fonds voor
VAN LIMBURG
STATEN
Instellingen.
Sociale
Wat de bouw van een sportpark brengen ter openbare kennis, dat
betreft, is de gemeente van plan de kantoren van de provinciale
in het komende voorjaar al vast één griffie, van de provinciale waterstaat, van het Bureau van de prosportveld en wellicht nog een oefenvinciale planologische dienst en van
terrein aan te laten leggen.
de provinciale commandant beCusters,
Een voorstel van de heer
scherming bevolking op Zaterdag
om een commissie ad hoc te benoe- 27 December 1952 gesloten zuilen
men ter controle van de gemeentezijn".
rekening voor 1951 werd met 9—3
Hij was nog steeds voorstander stemmen verworpen.
I Advertentie/
van de voorgestelde benoeming. De Voor de bouw van een 30-tal nieu- ■■'""■■■""""«■■■■""aaaaajaaaaaa-.jMßaaaaaj
heer Bosch (prot.): „Laten we een we woningen wordt met de Bank
Voor uw blijken van belangderde wethouder eerst het volgend voor Nederlandse Gemeenten een
stelling en deelneming, bij het
jaar na de gemeenteraadsverkie- geldlening van
330.000,— aangeoverlijden en de begrafenis van
zingen benoemen". De heren Wangaan. Tot-nu-toe waren de café's
onvergetelijke vader, grootonze
(kath.)
en Van Wijk (kath.) 's zomers tot 12 uur 's nachts en
ten
broer, zwager, oom en neef
vader,
voelden wel voor een beginselbe's winters tot half twaalf geopend.
HUBERT JOSEPH ROVEN
sluit over d e kwestie. De voorzitter, Voortaan mogen de café's zomer en
betuigen wij hiermede onze harburgemeester Martin, wees erop, winter tot middernacht open zijn.
telijke dank.
dat tijdens de zittingsperiode van
De heer Van Berghem pleitte
deze raad de bevolking U geste- krachtig
Familie Royen
voor het verlenen van een
gen van 16.000 tot over de 19.000 door de Vereniging
Hoensbroek,
Dec.
voor Maatschap1952.
zielen.
pelijk
op
plechtige
Werk
Humanistische
De
zesv.ekendienst
Ook de woningbouw, de financië. Grondslag (Humanitas) gevraagde
wordt gehouden op Dinsdag 23
Ie problemen, de sociale diensten, subsidie. De heer Custers: „Wordt er
Dcc, om 7.40 uur, in de Parochieenz., vragen veel meer werk dan in de gemeente verschil gemaakt tuskerk van St. Joseph te Hoeneenige jaren geleden. Er is tenslot- sen christelijke en onkerkelijke hulpbroek-Passart.
te een grens, ook aan de werkbehoevenden?" Wethouder Mannens:
Wij verzoeken U beleefd deze te
kracht van een wethouder! Nadat „Daar kan ik met een volmondig
willen bijwonen.
verscheidene raadsleden in tweede neen op antwoorden!" De wethouder
gaf
instantie het woord hadden gedaarna een duidelijke motivevoerd, werd het voorstel van B. en ring, waarom B. en W. tegen de geiAdvertentie'
W. met 9—B gtemmen verworpen. vraagde subsidie zijn. De subsidieRuime
keuze
in likeuren. Oude JeVoorlopig dus peen derd e wethouaanvrage werd met 13—4 stemmen
never, binnen- en buitenlandse Cogafgeweken.
der in Hoensbroek!
nac en wijnen Ook losse verkoop.
Om fin;
" hnische redeTenslotte werd de gemeentebegro
SLIJTERIJ KICKEN
nen (.een nadere aanduiding daar- ting 1953 aangeboden.
J KERKPLEIN
WJJLRé
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Ik gebruik Driehoekzeep, omdat het veel
voordeliger is. Want alléén een pot
Driehoekzeep geeft 6 emmers vol overvet
sop en die zijn ruim voldoende voor 2 gezinswassen. Bovendien reinigt Driehoekzeep zelfstandig - extra wasmiddelen om
de vuile plekken aan te smeren zijn dus
overbodig. En zon grote pot DlÜnoekzeep kost maar 47 cent.
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Ik was met Driehoekzeep, omdat het
veel veiliger is. Deze zuivere zeep bevat
géén bijtende bleekmiddelen. Daarom
vertrouw ik mijn gehele gezinswas toe
aan het romige sop van deze pure zeep.
Zon zacht sop kan de weefsels niet
aantasten " daar komt al het goed zélfs
na 100 x wassen stralend als nieuw

a

le.
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U bedacht heeft.
3e. Twee garantiebewijzen (wasadviezen), waarvan
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Zend Uw oplossing vóór 5 Januari 1953 gefrankeerd
a's brief, met op de linkerbovenhoek van de enveloppe vermeld ..Drielmekzeepprijsvraag" geadresseerd aan: Kortman & Schulte N.V., Rotterdam
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U mag meer dan één oulossing insturen, zend bij
garantiebewijzen
eike oplossing echter steeds
(wasa<lviezen).
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afdrukken van deze prijsvraag zijn
verkrijgbaar bij Kortman & Schulte iS.Y. te
Rotterdam.

Voor de Zon- en feestdagen

Prima Jonge Paarden geslacht
Daarom zeer malse filee, biefstuk, Rosbief enz.
en veel goedkoper dan ander vlees.

J. A. Slofstra, Sittarderweg 28, Heerlen
B. J. Slofstra, Akerstraat 208, Hoensbroek
N.V. LLMBURGSCHE DISCONTO MIJ

- Schaesberg - Tel. '334
FINANCIERING AUTOMOBIELEN
Op de Heugden 14

Wij vragen

U

DAMESKOUSEN
nylon
kous
solide

met

telefoon K 8302—2635.

I.«JÖ

nylon

NYLONKOUSEN
nylon dameskousen,
Hollandse

NYLONS
grote keuze,

ün
t.ïJU
ook met fantasiehiel, v.a. A

SKYLON NYLON

Kün
J."U

-

ENKALON DAMESKOUS
fijn
de beste kwaliteit,
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prima wol met nylon versterkt, vanaf

HEREN-ANKLETS
met
effen en ruit dessins,
sterkt

-..

»
t1.7P
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I.UO

Spaart onze zilverbonnen,
ze geven recht op prima tafelzilver

>

Deze week bij aankoop van een
wollen of gestikte deken
dubbel aantal Mira-zegels

HOENSBROEK GELEEN

Afspreken is gewenst.

I Li I

Mederland

is

BI

-m

Te huur gevraagd

Voor heerlijke frites naar Veenstra
t.o.

Wilhelmina, Terwinselen

KAMER

geschikt voor werkpl3.^,
liefst centr. Heerlen. Br'

'onder no. G—553

bur-J>
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WOONHUIS MET

BEDRIJFSRUIMTE
centrum van Valkenburg te koop
Brieven onder nummer 599
Spoedig te aanvaarden.
bijkantoor Limb. Dagblad, Valkenburg.
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effen en fantasie

Elke 4e Dinsdag van
de maand is onze
VOETDESKUNDIGE
aanwezig in ons filiaal
SAROLEASTRAAT 74-76
om U GRATIS te adviseren

Imh
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nylon ver-

HERENSOKKEN

1

k
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Nederland
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halve liter voor
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geweven

SPORTKOUSEN

I
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vanaf 0

zeer solide en mooi

P
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geproefd heelt,

AVONTUUR VAN SLIMPIE
<Qo

versterkt

g

’

pracht

Zeer fijne DAMESKOUSEN
links geweven met

’

16.500.— vrij op naam. Hyp. tot
8000.—
beschikbaar. Vestigingsvergunning verzekerd.
TJitv. ml. worden U gaarne verstrekt of toegezonden
door: Makelaar G. FRANKE, Rosend.laan 9 Velp (G.),

collectie kousen

■
P
L

- VELP (G.)

Over enie maanden wordt beonnen met 6e bouw van
een groot MODERN FLATGEBOUW op de hoek van
Zutphense straa..ve~ en Heemskerklaan te Velp (G.),
zeer gunstig gelegen bij centrum dorp, Beekhuizense
bossen en alle bushalten.
Elke flat bevat 3 kamers, badkamer, Bruynzeel-keuken,
terras op het Zuiden, en ilinke bergruimte. Alle
modern comfort als: centr. verw., warm en koud
stromend water, huistelefoon, open haard, electr.
ventilator, keuken-gasgeyser, vuilstortkokers, lift, enz.
Koopsom

uw aandacht

voor onze

„PARKFLAT"

|

P3ar keer
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vooraanstaande slijterijen.
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tenslotte om de-inhoud
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e'ke P ot Driehoekzeep een te vinden is.
'"
Schrijf duidelijk Uw naam en adres in blokletters.
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e slaSzin' die
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De letter van de door U gekozen tekst: dus
A
H of C

e*

j§pjia]||

Van de tekst die het meest gekozen wordt,
za' **e beste Bl*gzin worden bekroond.
De inzendingen worden beoordeeld door
een jury. bestaand, uit:
Directie Kortman & Scbulte, onze Chef
van de afd. Verkoop en onze Reclame.
adviseur.
D= uitspraak Tan de jury ia bindend.
Over de oplossingen kan niet worden
gecorrespondeerd.
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Ik doe mijn gehele gezinswas met
Driehoekzeep, omdat het veel beter
is. Want of ik nu was in de tobbe, teil,
wasmachine; in kokend of warm water,
het rijke sop behoudt zijn enorme was'
kracht. Nuis mijn witte goed kraakhelder
en mijn bonte goed veel stralender van
kleur. En alles geurt heerlijk fris, omdat
het door en door schoon is.
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TeofdeKfer.

Voorbeeld: Gekozen tekst A Slagzin: Driehoekzeep is toch voordeliger.
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ETABLISSEMENT»

Door grootste omzet altijd beter

«

|

bij de door U gekozen tekst.
2e. Schrijf een slagzin
a

1 J B.

A.

S^Wr
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U hoeft slechts het aantal asbakken te raden Tan KEN
ETALAGE om aan deze prijsvraag te kunnen deelnemen.

I

*

l e Welke tekst vindt U het beste: A, Bof C?

Bovenstaande advertentie met tekst van de
noofdpryswinnaar zal in Januari 1953 op
groot formaat in deze krant komen.

~-

Nederlandse huisvrouwen!

In nevenstaande advertentie ziet U een van de honderdduizenden
enthousiaste DRIEHOEKZEEP gebruiksters.
kunt aan haar gezicht zien, dat zij iedereen op het hart wil drukken:
„Denk er om, gebruik DRIEHOEKZEEP".
Waarom zij zo graag met deze pure goudgele zeep wast, staat hieronder in de drie advertentietekstjes A, B en C.

"^sP afalÉÈü
Hl

w

B

voor de

en win een prachtig bureauklokje ia miniatiHir irurtoband
of mooie autoband asbak. Knip de advertentie nit die Dmedag 16 Dec. geplaatst is in alle Limburgse dagbladen; lees
deze goed na en vul het gevraagde in. U steunt daarbij
bovendien nog het mooie werk van de Med. Miwie-Mste-ra.
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100. Ze gingen regelrecht naar de plek waar Slimpie..
lag te slapen. Ja, Slimpie lag lekker onder de braamstruiken te slapen en dat hele verhaal van die smokkelaars én die geleerde en die avonturen in Perzië met
koning Mattjeu de Allereerste en Neptunus en Op Mars,
dat was allemaal maar gedroomd. Misschien kwam dat
omdat zijn maag wat vol was van het brameneten. Van
Stoffelen schudde hem eens bij de schouder en Slimpie
keek verbaasd op.
„Kom gauw mee naar huis", zei de politieman, „je moeder is erg ongerust. Hoe kom je er bij om hier te gaan
liggen slapen?"
„Slapen?" vroeg Slimpie. „Ik stond er net over te denken dat mijn mandje toch eigenlijk bij het huis van de
smokkelaars moest staan".
„Smokkelaars?" vroeg Donkerhart.
„Ja, die wonen daarginds in dat nieuwe huis", zei Slimpie en wees de richting aan.
De twee politiemannen begonnen te lachen.

„Ik ben hier honderd-en-eenmaal geweest zei van Stoffelen, maar een huis staat hier in de bossen niet, daar
durf ik mijn kop onder te verwedden. Weet je wat er

gebeurd is? Je hebt gedroomd!"
„Aan me klompen", zei Slimpie, „dan zouden professor
Kwiebussiëv en koning Mattjeu en al die anderen ook niet'

Bij een Jaargemiddelde van 20.00030.000 km en meer, betekent dieseltractie de voordeligste krachtbron. Met
DAF diesel trucks bent Uop de goede
weg naar lage exploitatiekosten, dank
zij maximaal laadvermogen, betrouwbare degelijkheid en lage brandstofrekening! De gehele bouw van DAF
diesels is berekend op zwaar en ruw

werk. Evenals bij de benzine-motoren
komt de reservekracht de levensduur
ten goede en is het volledig verant'
woord per Jaar minder af te schrijven
op DAF diesels! De uitstekende DAFService in het gehele land is in handen
van 46 dealers, die gewend zijn hun
cliënten tevreden te stellen,
DAF het Nederlandse verlrouwenswerk-

bestaan zeker".

De twee agenten lachten zich een hoedje.
„Kom maar gauw mee naar huis", zeiden ze en ze brachten Slimpie vlug naar zijn moeder terug.
„Hoe lang ben ik weg geweest?" vroeg hij aan moeder
toen die haar tranen had gedroogd.

„Bijna een hele dag", zei moeder.
Toen trok Slimpie diepe rimpels in zijn voorhoofd en
begon te twijfelen.
En ik laat het nu maar verder aan jullie over om uit
te maken wat er echt gebeurd is. Het is net een mooie
dag om met dit verhaaltje uit te scheiden, want het is de
verjaardag van onze tekenaar en dat gaan we dus eerst

eens vieren.
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AGENTEN VOOR UW RAYON:
GARAGE L. LOVEN & Zn.,
Sittarderweg 38-40, Heerlen,
telefoon K 4440—4869
AUTOBEDRIJF STEGEN,
Spoorweg/laan 20, Maastricht

telefoon K 4400—2213 en 5438
rt

