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Op 5

Vermoeide Bidault staakte rede

vrije dag?

Frankrijk eist vóór EDG,

—

In het
DEN HAAG, 20 Nov.
verslag
voorlopig
van de Tweede
Kamer over de begroting 1964 van
sociale zaken en volksgezondheid
wordt er door zeer vele leden op
aangedrongen, dat de minister, voor
zoveel in zijn vermogen ligt, zal bevorderen, dat de werknemers op 5
Mei geen arbeid behoeven te verrichten, opdat deze dag als nationale feestdag gevierd zal kunnen

aceoord over de Saar

zaken gelegenheid te geven te bekomen van de vermoeienissen.
Dit voorstel werd door de nationale vergadering aanvaard.
Geruchten dat Bidault wegens gezondheidsredenen ontslag zou vragen
zijn niet bevestigd.

Alternatieven: Duitsland in Nato
of neutraal en onbeschermd

PARIJS, 20 Nov. (A.P.)

—

Het debat over de buitenlandse politiek in de Franse nationale
vergadering, is vandaag onderbroken, toen de minister van buitenlandse zaken Georges Bidault,
"adat hij ongeveer een derde van zijn toespraak had voorgelezen, plotseling bijna flauw viel. Bidault, die de hele week de debatten heeft bijgewoond, zag er slecht uit toen hij het spreekgestoelte
beklom om de rede van zijn leven uit te spreken. Hij sprak buitengewoon langzaam. Met beide
handen klemde hij zich vast aan het spreekgestoelte. Terwijl hij sprak kwamen de woorden hoe lan9er hoe moeizamer. Tenslotte, toen de volksvertegenwoordigers bemerkten dat de minister zich
net goed voelde, verzocht de socialist Max
Lejeune om verdaging van de zitting. Bidault
scheen niet precies te begrijpen wat er gebeurde. Door vele behulpzame handen werd 'hij weggev°erd naar de kamer van premier Laniel.
»

vliegenplaag

Voor de minister ineenstortte had
hij de vergadering gewezen op het
-feit dat de geallieerde defensielinies
'zo ver mogelijk naar het Oosten opgetrokken moeten worden en dat
zulks niet mogelijk is zonder deelneming van West Duitsland.
Bidault zeide: „Er is gevraagd of

in

raadszaal
WAUBACH,
??*")

20 November. (Eigen
In het gemeentehuis van

—

u oach over Worms
een ware vliegenplaag. Op heerst
de zolder bode raadszaal huizen momenteel
duizenden vliegen. Vooral deze zolag er op de vloer een dikke
jaag van krioelende vliegen. Door

we het niet zonder

openingen banen de vliegen

De minister

'hij met

vl'egenplaa,g afdoende te bestrijden.

Venrayse uitvinders
sparen energie op!
20 November. (Limb.
Pers.)
De heren Piet Laurensse
Henk van Opbergen, resp. vlieg'uigmonteur en student in de econ°mie, beiden uit Venray, hebben
een vernuftig remsysteem ontworpen, dat de energie voor 'n voortbewegende fiets tijdens het afremopspaart, zodat deze energie
°ij een
nieuwe start gebruikt kan
Zij hebben onder de naam
UPLA octrooi aangevraagd op de-

—

den

gorden.

in Maart

a.s.

VOOR F 103.000 OPGELICHT?

Met twintig diamanten
spoorloos

GELEEN, 20 November. (Eig. red.)
Iri Maart van het volgend jaar,
op de laatste Zaterdag, zal te Eindhoven de traditio-

vertrouwen

Limburgse

en Gall
hoen
'f schakers van

zijn momenteel bezig
de mijnen te mo-

biliseren.

Belangrijk congres
te Valkenburg
SITTARD, 20 Nov. (Eig.

f*et

red.).

jaarlijks congres van voorziten directeuren van alle groen-

ters
e- en

fruitveilingen (aangesloten
Bureau) zal geworden te Valkenburg. Als
zijn vastgesteld 16, 17 en 18
februari 1954. De jaarvergadering
directeuren zal gehouden wor°Pn 0 p 16 Februari. Op 17 Februazullen vooraanstaande figuren

°"houden

het Centraal

£f-ta

:.

Ult de tuinbouwwereld het woord
y°eren, terwijl de deelnemers aan
fjet congres op de laatste dag een

bezoek

brengen

aan mooi Zuid-

■Limburg aan Duitse markten
Zilveren landbouwen

school

te

Meerssen

MEERSSEN, 20 Nov.

Vl'ijdag

(Eig. red.).

3 December zal in Meerseen dubbel feest gevierd worden. De r.k. landbouwschool viert
°P deze datum haar 25-jarig beHet hoofd van de school, de
ftaan.
heer Peters, is gedurende al die
Hld hoofd der school en is tevens
'0 jaar bij het onderwijs. Deze herdenking zal gedeeltelijk plaats vinden in de nieuwe veilingsgebouwen
te Bunde, daar in Meerssen niet
'■oldoende plaatsruimte is voor de
Sfote massa mensen die deze dag
Komt meevieren. Om half tien zal
lr' de basiliek in Meerssen een
Plechtige Hoogmis worden opgedragen. Daarna zal in de veiling te
«ünde van 11-12 uur de receptie

en

Maats vinden. Tijdens de feestverSadering, welke om 12 uur begint,
z al deken Bemelmans uit Heerlen
"e feestrede houden.

verdwenen

Misbruik van

monster schaakwedstrijd tusnele
et personeel van Philips en de

mijnen plaats vinden.
**et staat nu al vast, dat deze
Schaakkamp zal worden gespeeld
aan tenminste 600 borden. Als C.2
animo voldoende is kunnen het er
°°k 700 worden. De heren Veld-

Duitsland betrof.

,
,

VENRAY,

Monsterschaakkamp

—

er aan

toe dat
maarschalk Juin gesproken

voegde

— zo-

als chemische, biologische en atoomwapens
verbood voor zover

over de kwestie en dat deze
ihem verzekerd heeft dat de militaire
'leiders de veiligheid van de West-1 europese
sector niet kunnen garanderen zonder Westduitse troepen.
„Vóór aan ratificatie gedacht kan

Rebben

uitvinding.

gramma en bepaalde wapens

'Deze eenzijdige beperkingen waren door Duitsland aanvaard. Er
zouden gee:. beperkingen voor de
Duitse herbewapeningen bestaan,
als Duitsland direct tot de Navo
werd toegelaten.
De keuze is tussen de garanties
worden moeten eerst drie kwesties van de E.V.G. of helemaal geen gageregeld worden", aldus Bidault. ranties, betoogde Bidault.
„Met Duitsland moet een overeenVERDAAGD
;
komst betreffende het Saargebied Na
een reces van drie kwartier werd
gevonden worden, met Groot Brit- (de zitting
door de nationale vergatannië moet een aceoord gesloten dering hervat. Maurice Schumann,
worden betreffende de Britse rol in de secretaris -generaal
van het mihet Europese defensie programma nisterie
:
van buitenlandse zaken nam
]
en de protocols die door Frankrijk het
woord om de door Bidault opgezijn ingediend-, moeten eerst onder- <stelde toespraak verder voor te lezen.
tekend worden".
Premier Joseph Laniel stelde voor
Bidault zei dat de twee alterna- om
na beëindiging van de toespraak
<
tieven voor een Europees leger bei- het
1
debat te verdagen tot Maandag
de onaanvaardbaar waren. Het ene teneinde
1
de minister v. buitenlandse

, heeft

/^

belangrijke

strijdkrachten, voorzag in een gemeenschappelijk
bewapeningspro-

herbewapening

t AMSTERDAM, 20

Nov. Een van de
diamantmaatschappijen in

' grootste
hoofdstad mist sedert het
maand 20
,de

begin

'van deze

diamanten ter
waarde van ruim f. 103.000,-. Zij
t heeft deze kostbare stenen op 5 No-

J

De hotelrekening is niet betaald.
Ook hier leefde men in de veronderstelling, dat De Clercq zeker binnen
enkele dagen terug zou komen. Met
die mogelijkheid houdt de politie
trouwens ook thans nog rekening_
In het hotel had De Clercq, die
zowel over een Belgisch als over een
Brits paspoort op zijn eigen naam
beschikt en die dus waarschijnlijk 'n
dubbele nationaliteit heeft, bovendien de dag van zijn aankomst f 500
geleend, die evenmin terugbetaald

vember in goed vertrouwen op zicht
meegegeven aan de 47-jarige E. L. zijn.
fde Clercq uit Johannesburg, die enkele dagen later het hotel in Am{sterdam, waar hij gelogeerd had,
i heeft verlaten en van wie sindsdien
niemand meer iets heeft gehoord.

J

'

'

Bij zijn vertrek uit het hotel deelde hij het personeel mede, dat hij
enkele dagen naar Kopenhagen ging.
f Hij liet wat toiletgerei op zijn kamer
'en een koffer achter, die bij onderzoek echter leeg bleek te zijn. De

J
J

«: recherche acht het daarom aannemeiijk, dat hier oplichting in 't spel
moet zijn.
De Clercq heeft tijdens zijn korte
verblijf in ons land getoond, dat hij
ivan diamanten veel verstand heeft.
'Hij liet zich in het hotel de naam
en adres geven van een Amsterdams
i diamantair, zocht deze op, besprak
met hem op vakkundige wijze de
plannen, die hij had, bezocht in de
t dagen daarna de diamantbeurs en
'werd tenslotte door de diamantair
J bij de diamantmaatschappij gej'ntroi duceerd, die zich thans gedupeerd
voelt. Hij vertelde daar de directie
{met opgave van bekende namen, dat
hij hoopte een aantal diamanten te
'kunnen tonen aan tijdelijk in Amsterdam verblijvende buitenlandse
relaties van hem en kreeg 3 diaman-

'J
'J

'

J

'Jten
'J
'\

op

zicht mee.

Drie dagen later, op 5 Nov., keerde hij bij de maatschappij terug,
retourneerde 1 diamant en vertelde
i 'n ander te hebben verkocht, doch
daarvoor pas op 7 Nov. de dollars
te zullen ontvangen. Hij vroeg of
i hij de derde diamant nog even
mocht behouden en verzocht nog
enkele diamanten op zicht mee te
t mogen nemen. Hem werden toen
de 20 diamanten ter hand gesteld,
die hij op 9 November zou komen
terugbrengen of afrekenen Sindsj dien heeft men hem niet meer get

',
,'
'

,-, zien.

DEN HAAG, 20 Nov. (Eig. red.)
Blijkens het voorlopig verslag over
de rijksbegroting van Financiën,
acht de Tweede Kamer het onjuist
dat er van de Nobelprijs, die zojuist aan een Nederlandse geleerde
is toegekend en die fIEO.OOO groot

—

—

De senaat der
Leidse universiteit heeft heden besloten het eredoctoraat in de letteren
en wijsbegeerte te verlenen aan: de
Engelse schrijver E. M. Forster, de
Franse schrijver Jean Schlumberger
en aan de Nederlandse schrijver Victor E. van Vriesland, voorts het eredoctoraat in de geneeskunde aan dr
P. J. Waardenburg, oogarts te Arn-

Geen verder gratiebeleid voor
(Van

politieke delinquenten
—

onze parlementaire redacteur) Nederlandse boer, die van het beDEN HAAG, 20 November.
In heersinstituut land had gekocht, dat

ter

veruit de

Jean

zoldiging van leden van de rechterlijke macht. Dit waren wel de hoofdpunten van het uitvoerige antwoord
van minister Donker aan de Tweede
Kamer, voordat de begroting van
communisten tegen
Juistitie z.h.s.
werd goedgekeurd.
Mr. van Rijckevorsel (K.V.P.) had
de geruchtmakende zaak van de
grensboercn aan de orde gesteld.
Onder deze grensboercn is namelijk
grote ongerustheid ontstaan over een
thropogenetica van het instituut voor recente beslissing van de raad voor
praeventieve geneeskunde te Leiden. het rechtsherstel, waarbij aan een

oplossing van de

nood aangegeven

UTRECHT, 20 November (Limb.
Pers)
Onder zeer grote Limburgse
belangstelling had Vrijdagmiddag in
de aula van de Rijksuniversiteit te
Utrecht de promotie plaats van de
zcereerw. heer H. P. M. Litjens tot
doctor in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift, getiteld „Onmaatschappelijke gezinnen". Daar de
promovendus een wetenschappelijke
studie had gemaakt van een der

—

meest zorgwekkende delen van Limn.l. de veel besproken Stokstraat-buurt in Maastricht, was er
voor deze promotie grote belangstel-

burg,

ling van kerkelijke en sociaal-charitatieve zijde, alsmede van de zijde
der overheid.

Zo bevonden zich onder de belangstellenden Mgr. dr. A. Hanssen, bisschop-coadjutor van Roermond, deken Ingendael van Maastricht, baron
Michiels van Kessenich, burgemeester van Maastricht, dr. van Grunsven
burgmeester van Weert en aalmoezenier Beel uit Maastricht, alsmede
de bejaarde moeder van de promovendus.

Al weer de
Fatima-loterij
De Fatima-loterij te Brunssum
de staatkundig gereformeerde dominee Zandt zich gisteren nog al boos had gemaakt,
is weer in de Kamer ter sprake
gekomen. De minister zei hierover, dat deze zaak zijn aandacht
had, omdat de door ds Zandt gewraakte publicatie in strijd lijkt
met de voorwaarden waarop indertijd door de minister de vergunning tot het houden van een
loterij werd verleend, namelijk
de verplichting, dat de naam van
de organiserende instelling en 't
doel van de loterij duidelijk en
onverkort vermeld moet worden
op elk lot en in elke publicatie
welke op de loterij betrekking
heeft. Het kwam de minister voor
dat aan deze voorwaarde door de
organisatoren niet geheel was
voldaan.
De organisatoren wezen ons naar
aanleiding hiervan er op, dat in
alle reclame die voor de loterij is
gemaakt, duidelijk het doel: de
bouw van de Fatima-kerk is vermeld. Zij menen daarmee dan ook
aan de voorschriften te hebben
voldaan.

meeste gevallen zal de als vijandelijk vermogen te koop
„zaak van de grensbocren" zich niet werd aangeboden, ondanks de door
herhalen. Er komt voorlopig geen de staat gegeven garantie tegen uitherziening van het echtscheidings- winning, bevolen werd deze grond
recht. Het ontwcrp-politiewet is de terug te geven aan de vroegere
ministerraad reeds gepasseerd. Er Duitse eigenaar, die inmiddels ontvoorlopig nog geen sprake zijn van vijand was.
Minister Donker verschoof de
gratieverlening aan tot levenslang
veroordeelde politieke delinquenten. kwestie van schadevergoeding naar
hem.
Slechts weinig politieke delinquen- zijn ambtgenoot van Financiën, die
Victor E. van Vriesland is letter- ten zullen als mijnwerkers naar het verantwoordelijk is voor het beheer
kundig medewerker van verscheide- kamp te Eygelshoven terugkeren. De van de domeingronden. Verder was
ne bladen. Hij publiceerden essays, organisatoren van de Fatima-loterij de zaak nog sub judice, maar om de
een roman en voorts gedichtenbun- zijn waarschijnlijk in overtreding. onrust onder de grensboeren enigsdel Hij is vice-voorzitter van de Ten slotte komt er binnenkort een zins te verminderen, zei de minister,
wetsontwerp tot wijziging van de be- dat hij uit de stukken niet de indruk
Ned'. Ver. van Letterkundigen.

Schlumberger is medewerker van
„Le Figaro". Hij won in 1942 de grote literatuurprijs van de Academie
Francaise. E. Forster heeft talrijke
romans enz. geschreven. Hij is reeds
eredoctor van verschillende buitenlandse universiteiten.
Aan dr Waardenburg is het eredoctoraat verleend wegens zijn verdiensten op het gebied van de erfelijkheidsleer van de mens. dr Waardenburg is hoofd van de afdeling an-

—

—

Nadat de senaat zich in de raadkamer had teruggetrokken werd de
jonge doctor Litjens met de gebruikelijke plechtigheid
overhandigd.

de

doctorsbul

PROEFSCHRIFT.

De promotor prof. dr. Groenmans

was zeer verheugd over het proefschrift dat hij een verdienstelijk stuk
werk noemde op een terrein waaraan helaas nog maar weinig aandacht wordt besteed. Niet alleen bewonderde hij de wetenschappelijke
wijze waarop de zeereerw. heer Litjens de noden in Maastricht naar
bun oorzaken had bestudeerd, maar
vooral was hij getroffen door het feit
dat de promovendus de wegen ter
oplossing van die nood had aangewezen. Prof.-Geyl uitte als bezwaar
tegen het proefschrift dat het hier
en daar de geest ademde alsof de
ellende zoals we die in Maastricht
aantreffen een typisch" gevolg is van
deze moderne tijd. Er bestaat volgens deze professor tegenwoordig de
neiging om de toekomst erg somber
in te zien. Vroeger was het echter
naar zijn mening veel erger dan nu.
Toen trokken de bezitters zich niets
aan van de ellende om hen heen.
Tegenwoordig treffen we echter
overal een groeiende bezorgdheid om
het lot van de medemens. „Uw proefschrift is daar eea bewijs ■mm".

afgezien.

GEEN WIJZIGING van
het echtscheidingsrecht

Belangrijk proefschrift over de
a-socialiteit in Maastricht
Wegen

worden

BEGROTING JUSTITIE AANGENOMEN

Leiden verleent
eredoctoraten

—

verwoest door Alexander de Grote.

Esschen.
De heer W. was weggegaan om 'n
nieuwe band te halen. De Buick
schoof onder de aanhanger en werd
geheel in elkaar gedrukt. De heer K.
liep een ribfractuur op. Zijn zoon
werd aan 't hoofd gewond en kreeg
een hersenschudding. De heer M. uit
Stem, die ook in de Buick zat, brak
een rib en een onderbeen en mevr.
brak het bovenbeen. Dr B. uit
Grubbenvorst die passeerde verleende eerste hulp samen met een verpleegster uit Geleen. De vier gewonden werden in het ziekenhuis te
Heerlen opgenomen. Geen van .de
slachtoffers verkeert in levensgevaar.

LENDEN, 20 Nov.

geheven
inkomstenbelasting
is,
wordt. Van opbrengst uit dienstbetrekking is hier geen sprake, zo oordeelt men en men verzoekt daarom
de desbetreffende inspecteur op
korte termijn in te lichten, dat van
het heffen van deze belasting kan

Het zijn Amerikanen
een archeologische groep van de Chicago University, die daar sinds 1931 werkt
die de historie van het antieke Persepolis,
eens de residentie van de Koningen, blootleggen. De Amerikanen deden
daar zeer belangrijke archeologische ontdekkingen, b.v. de reliëfs aan de
voorzijde van het peleisterras, en op de daarheen voerende trappen, die
strekken over 'n lengte van 100 meter. De stad werd in 330 vóór Christus

Zeereerw. Heer Litjens gepromoveerd

J

'J

Belasting van
Nobelprijs?

Buick tegen vrachtwagen
bij Ten Esschen

dedigingsgemeenschap 'n beperking 200 m. voorbij het viaduct bij Ten

oplegde aan Duitslands gezamenlijke

inbegrepen".
i

Zich een weg naar de raadszaal,
aar tijdens de raadsvergadering
"rijdagavond vooral de verslagsevers aan de perstafel danig last
ondervonden van neervallende vliegen. Tot nu toe is het 't
Gemeentebestuur niet gelukt deze

-2e

.

van Duitsland kunnen klaarspelen.
iDat' zou een gunstige oplossing zijn
'voor de gehele wereld, de Duitsers

Jfier

Kleine

was een neutraal Duitsland, hetgeen
de grens aan de Rijn onbeschermd
zou laten. Het andere was de directe toetreding van Duitsland tot 't
Noord-Atlantisch Pact. Hij bracht
in herinnering, dat de Europese ver-

worden.

4 Gewonden
bij aanrijding
HOENSBROEK, 21 Nov. (eig. corr.)
Gisterenavond omstreeks kwart voor
acht reed de Buick van aannemer K.
uit Kerkrade tegen een met ijzer geladen aanhangwagen van aannemer
W. uit Heerlen. Deze wagen stond
niet een lekke band langs de weg,

Mei

In zijn proefschrift berekent dr.
Litjens dat 7,5 pCt. van de Maastrichtse bevolking onmaatschappelijk
is. Dat is het hoogste percentage in
het land. De schrijver verstaat ondw

a-sociaal, dat iemand ver beneden
het algemeen geldende cultuurpatroon van de maatschappij leeft.
Deze 6000 a-socialen zijn verspreid
over 1208 gezinnen en over 5 aglomeraties: 0.L.V.-parochie 284 gezinnen, St. Mathias en St. Jozef 244,
O.L.V. van Lourdes Wittevrouwenveld 196, St. Martinus 170 en St. Ser-

vaas 141.

Ongeveer 70 pCt. der mannen en
60 pCt. der vrouwen hiervan vervullen hun Paasplicht niet meer en
voor 15,7 pCt. beantwoorden ze niet
aan de huwelijksnormen voor katholieken. Bij 62,5 pCt. dezer gezinnen haperde er iets op zedelijk gebied.
Als middel tot milieuverbetering
geeft dr. Litjens aan: betere behuizing en bijbrengen der woonbescltóving.

\

-/aarover

had, dat deze procedure zich nog

vaak zal herhalen. Misschien in enkele gevallen nog wel, doch in veruit de meeste gevallen zeker niet

meer.
Minister Donker

moest toegeven,
dat de echtscheiding bij onderling
goedvinden, zoals die door de jurisprudentie in onze rechtspraak is geïntroduceerd, niet kan worden uitgebannen, zonder dat tegelijk andere
vragen van het huwelijksrecht aan
öe orde komen, waarover allerminst
eenstemmigheid bestaat. De minister
verwees naar een mislukte proefneming op de Antillen, ten aanzien van
een beperking van de echtscheidingsgronden, dooh dit argument klonk
bepaald erg zwak. Een dergelijk
systeem functionneert in België zo
voortreffelijk, dat zelfs vele Belgen
naar Nederland komen, omdat ze hier
gemakkelijker echtscheiding kunnen

lang gestraften

—

hebben misdaden

begaan, zoals we gelukkig zelden of
nooit in de gewone rechtspraak mee-

maken. De minister noemde feiten,
die zo gruwelijk zijn, dat ze zich
niet lenen voor beschrijving in een
dagblad. Voorlopig valt er in ieder
verkrijgen.
geval niet aan te denken, dat de lePOLITIEKE DELINQUENTEN. venslang gestraften een vermindering van strafmaat zullen krijgen.
Voor een verder gratiebeleid ten Zij, die
tot 20 jaar zijn gestraft, zulopzichte van de politieke delinquenlen over een jaar of vier voorwaarten
zoals voorgestaan door de delijk
in vrijheid worden gesteld, invoelt de miK.V.P. en de K.N.P.
goed gedrag daartoe aandien
hun
nister niets. Met tal van sterke ar- leiding geeft.
gumenten en voorbeelden staafde de
Op de vragen van de heer N. van
minister zijn opvatting, dat diegenen,
den
Heuvel (K.VJP.) of de voormazitten,
die thans nog gevangen
behoren tot de allerergste misdadigers, lige mijnwerkers onder de politieke
die ons land ooit heeft gekend. De delinquenten naar het kamp Eijgelsnreesten van hen vooral de levéfc- hoven zullen terugkeren, antwoordde de minister, dat ieder kwartaal
"diegenen, die twee jaar van hun
voorwaardelijke invrijheidstelling af
zijn, zullen worden overgebracht van
de Hoornse Krententuin naar het

—

—

—
Toeslag op
AMF-pensioen ?
—

HEERLEN, 20 Nov.
De Bedrijfsunie Mijnindustrie heeft in een
schrijven aan de gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg verzocht,
om aan alle gepensionneerden, die
een pensioen genieten van het A.M.
F. of een uitkering per dienstjaar
genieten van het A.M.F, met ingang
van 1 Januari a.s. eenzelfde toeslag
toe te kennen als degenen zullen
ontvangen, die genieten van de
Noodvoorziening Ouden van Dagen.
Deze verhoging bedraagt voor gehuwden f9€ en voor ongehuwden
i 68 per jaar.
De Bedrijfsunie verzocht het A.
M.F. vanaf 1 Januari a.s. de ziekengelduitkering voor de leden van 't
fonds met 5 pCt. te verhogen.;

meer

open kamp te Eygelshoven. De

minister meent, dat er dan niet veel
kans meer zal bestaan, dat deze lieden nog zullen ontsnappen.

Bilt:—,
de
)

)

PLAATSELIJK MIST
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Zwaar bewolkt met hier en daar \
opklaringen en plaatselijk mist. i
Overwegend droog weer. Iets
lagere, temperaturen. In het
Noorden van het land matige tot i
zwakke wind tussen West en
',
Zuidwest. Elders weinig wind.
Vandaag: zon onder 16.42, maan i
op 16.35.
Zondag: zon op 8.11,
onder 16.41; maan op 17,31, on- ,
der 19.20.
Maandag: zon op )
8.13/maan onder 11,15.
(

'

'

—
—

'

Zaterdag 21 November 1953

Geld verdween op mysterieuze wijze

(Advertentie)

Schachtgravers te Schinnenf aalden voor 170 jaar

Ambtenaar voldeed niet

NIEUWE schacht bij Schinschacht IV van staatsnen
nadert haar volmijn Emma
tooiing-. Als in 1960 de schacht ook
voor personenvervoer gereed is en
de ontginning der kolenlagen in
het „zadel van Puth" volledig ter
hand wordt genomen, wordt Schinnen een echte mijnzetel. Dat is,
om het gedurfd te zeggen, een
kleine tweehonderd jaren later
dan men»aanvankelijk gedacht had!
Een der plaatsen buiten het
eeuwenoude mijngebied van Kerkrade, waar men al vroeg ernstig
getracht heeft de lokkende kolenlagen te bereiken, was hier in
Schinnen. In. het begin van 1772
werd achter de kerk van het dorp
met het graafwerk begonnen. De
leiding was toevertrouwd aan een
zekere Thilly. Een twaalftal notabelen uit Schinnen verstrekten de

|")E

aan betalingsplicht

Geleend bedrag kwam niet terug
HEERLEN, 20

—

H. J. H. V. uit Übach
over Worms, bouwvakbemiddelaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in
Heerlen, is onlangs aangehouden wegens verduistering van gelden. Hij is,
hangende het onderzoek, weer in vrijheid gesteld. Het mijnbouwbureau W.
uit.Heerlen had voor de uitvoering van een opdracht tot het af diepen van
een schacht van de Willem-Sophia te Spekholzerheide gedeeltelijk de hulp
nodig van specialisten en machinerieën van een firma in Dortmund. De
lonen voor deze specialisten moesten voor het grootste deel naar Duitsland
worden overgemaakt. Het mijnbouwbureau W. verrichtte deze betalingen
via het Gewestelijk Arbeidsbureau in Heerlen, waarvoor de ambtenaar V.
optrad. V. ontving de bedragen en betaalde deze verder via het consulaat
in Dusseldorf. Het geld werd door V. in ontvangst genomen tegen afgifte
van kwitanties van het Gewestelijk Arbeidsbureau, welke men ons Vrijdag
toonde.

Nov.

(Eigen red.).

c*£ooldccrrcópondent
_«^^^Z|j^^*">_

en V.T.H, diploma

Schriftelijke
J^MM^jfP^ Opleiding

Cursus)

voor mlle prtkHjkex.Boekh.enHendolic.
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De 34-jarige

Er moest met

hulpmiddelen

West-Europese
kolenproductie
—

HEERLEN, 20 Nov. (Eig. red.).
In de eerste 44 weken van dit jaar,

tot I Nov. j.1., bedroeg volgens K.S.
G.-gegevens de totale kolenproductie
van de zes landen, die bij de Kolenen Staal Gemeenschap zijn aangesloten, 200.458.000 ton tegen 201.188.000
ton in de overeenkomstige periode
van het vorig jaar.

-

Onze Limburgse mijnen produceerden hiervan resp. 10.465.000 en
10.513.000 ton, de W.-Duitse mijnen
resp. 104.570.000 en 102.344.000 ton, de
Belgische mijnen resp. 25.299.000 en
25.359.000 ton, de Franse mijnen resp.

moet over Uw interieur na
jaren nog evenzo enthousiast zijn als op de dag, dat

10

.

1425 kg, de Franse mijnen 1456 en
1452 kg en de Belgische mijnen resp.
1068 en 1064 kg.

Verstopping
zt"T
vlug, zacht en pijnloos werken
Mijnhardt's Laxeer.ablelten 65 et

ALLERHAND
IN WERELD...
Dankbare leeuwin
Acqui (N.W. Italië) een voorstelling gaf, de 30 jarige tem-

*

WONINGINRICHTING

aK
l-LUWJ
GELEENSTRAAT 72
HEERLEN
Telefoon 3463

„Sprekende" advertenties

B

Er zijn advertenties op komst,
die werkelijk „spreken" meldt
A.P. uit Hollywood. De heer
William H. Ghase, de chef van
van
de advertentie-afdeling
Fedders-Quigan, fabrikanten
van luchtregelings- (airconditioning) apparaturen, heeft bekend gemaakt, dat de eerste
proef met „sprekende" annonces zal worden genomen in het
Januari-nummer van de tijd-

»

Driedimensionale foto's

Voor een districtsrechtbank
in de Staat Baltimore is in een
proces om schadevergoeding
naar aanleiding van een autobotsing

——

naar men

meent

voor

gebruik gemaakt
het eerst
van driedimensionale foto's. De
advocaat van de eisers verklaarde deze foto's te hebben
gebrul! t, omdat zij een veel duidel ker beeld van de plaats des
onheils en de door de botsing
aangerichte schade geven. De
foto's circuleerden met een speciale bril onder de leden van de
jury, die na slechts tien minuten tot een voor eisers gunstige
!';'-praak kwamen.

D?

vergelen man
Bijna een week na afloop van
'n legeroefening stond bij Ginsheim in de omgeving van Mainz
een Amerikaanse soldaat nog
steeds op wacht b^j boten, waarmede tijdens de oefening soldaten en voertuigen over de Rijn
waren gezet. De inwoners van
Gir.sheim, die de soldaat voedsel en onderdak verschaften,

trachtten de soldaat over te halen zim post te verlaten, maar
h" Heef op ztfn post. Tenslotte
„--i^rle h.H -irh ty'l de plaatse-

Prins Bernhard, die Maandag
in ons land terugkeert, heeft
tijdens zyn bezoek aan Ethiopië
van de keizer o.a. ook een
driemaands leeuwtje cadeau
gekregen. Men wilde het beestje
eerst met het vliegtuig meenemen, maar de keizer adviseerde
dit niet te doen in verband met
de atmosfeer in het toestel. Het
leeuwtje zal nu per schip worden nagestuurd
De wereldveteranen-federatie heeft gisteren bij Ouwerkerk op Schouwcn-Duiveland een laan van in
totaal 400 bomen geplant. De
laan zal de naam „Laan van
Wereldveteranen", krijgen +
In Harlingen is in een steeg
naast een huis een 125 kg. zwa-

+

re brisantbom opgegraven

en

gedemonteerd, die in 1941 door
het dak van de woning en de
keukenvloer en verder door de
fundamenten van de buitenmuur heen vier meter diep de

grond in was geslagen + In
dichte mist reed een autobestuurder op de Amersfoortseweg onder Apeldoorn een wild
zwijn aan, dat plotseling de weg
overstak. Het beest werd wat
later zwaar gewond in het bos
gevonden en dood geschoten.

geleden vormhoogtepunt in
de feestkrans van het jaar. Hoe

goede

ondersteunden...
In het voorjaar

zijn aanvrage

van 1773 nu reis-

van Schinnen, die
Dullens heette, naar Brussel, waar
hij lange stenen pijpen en enige
de de schout

en ook twee eeuwen
de het carnaval een

ponden tabak kocht. Ze werden als
carnavalsgave onder de arbeiders

zou men erin slagen deze arbeiders
tijdens de carnavalsdagen aan het

put

werk te houden? Er werd een ori-

ginele feestgave bedacht. Roken

vormde in die

dagen nog

een uit-

uitgedeeld, om hen zo onder in de
en ver van de verlokkingen
van de „Bonte Storm" te houden.
Het was ook voor de dorpsbewoners een bijzondere gebeurtenis. Zij
vergaten er bijna door het carnaval

voordat

honderddertig jaar duren,
dit in Heerlen geschiedde.

Maar

Schinnen heeft althans door grotee
persoonlijke offers van een klein
kring weigestelden uit het dorp
energiek getracht nummer één te
zijn.

_,
JOURNALIST-

Willy

—

Mozaïek
Runderen gestolen
TE RDMBURG werden bij de landbouwer Z. dezer dagen vijf dragen-

de runderen gestolen. Het weiland,
waarin de beesten zich bevonden»
den bij Echterbosch, dat zich se- was afgezet met onder stroom staandert 1914 toen de grenzen dicht gin- de schrikdraad. De dieven vernielgen, veel sterker ging richten naar den de draad en dreven de runderen
Echt en Roermond.
over de grens. Een vrouw uit het
Nu de Zelfkant een gebied is dat naburige Duitse plaatsje Mariaberff
zag toevallig de diefstal plegen. ZO
bn' Nederland behoort en Echterbosch zeer spoedig weer een betere waarschuwde de Duitse politie. Kort
verbinding met Sittard knijgt, zal de daarop konden de dieven met de vS 1
Sittardse diftongering in dit gebied runderen een half uur over de grense
zeer zeker minder snel afnemen. worden achterhaald. Het waren tw«
Typisch is dat in Neu-Haaren even bekende smokkelaars uit het Duit**
over de Duitse grens bij Posterholt grensgebied. Z. heeft de beesten
en te Herkenbosch de Sittardse dif- thans weer in zijn bezit.
tongering zich als eilandjes heeft
weten te handhaven.

Raadselachtig

Deze academische studie over een
klankwet (of in feite over drie
TE MAASTRICHT spreekt Vrtfklankwetten) biedt meer dan haar i. Ag 27 Nov., 8 uur 's avonds, ln de
titel belooft, zowel in algemeen taal- Redoute voor de Academische kring
wetenschappelijk opzicht als ten aander Jan van Eyck-academie proff"
zien van de studie der Limburgse dr. W. Asselbergs over Het raaddialecten in hun geheel.
selachtige in de kunst".

POPULAIR EN WIJD-BEKEND

PIET SENSTER gaat
binnenkort jubileren
Voorvechter van
arbeidende stand

—

—

f

—

—

.

$
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roevanmandvteldr
een
BrWalHexspoor

die dagen stond hem de figuur van
overleden schoonvader voor de geest; hij
zag de toornige ogen, hoorde de honende lach
en hij begon te begrijpen wat de molenaar had
bedoeld toen hij zei: een man kan zich overal
tegen verzetten, behalve tegen domheid.
Nadien raakte de verstandhouding vaker in
het ongerede, doch het duurde nog jaren eer
de definitieve, de verwoestende breuk kwam.
Willem, de oudste zoon, een aardige vriendelijke
jongen, uiterlijk en innerlijk half om half een
Haanen en een Hexspoor, gemêleerd met de
Vergilles' goedheid, die naar het seminarie zou
gaan, werd de twistappel in het molenaarshuis.
Op een avond vertelde Carola hem, dat moeder
de studiekosten zou betalen tot Willem helemaal klaar was. Zij hoefden alleen de uitzet te
Dikwijls in

zn

bekostigen.

Hij was er aan gewoon geraakt onverwacht voor
de meest verrassende beslissingen te worden
gesteld, maar dit was toch al te gek, en hij

verzette zich:

—

Zouden wij dat wel doen, Carola? Hij is

toch onze

jongen.

Met een ruk keerde zij zich naar hem toe, hij
zag in haar ogen een uitdrukking komen, die
hem volstrekte zekerheid gaf, dat zij in aard en
wezen een echte Haanen was. Nerveus gichelend
liet zij zich plompverloren in bed neervallen,
haar rug naar hem toegewend. Met een vinnig
gebaar trok ze de dekens over zich heen, snauwend:
Toe maar, Hexspoor, het is geregeld.
Toe bid maar, dan kunnen we gaan slapen
Daar lag hij urenlang over te piekeren, hij
kon er niet over uitgedacht komen. Willem zou
priester worden als het zijn roeping was. Daar
was hij heel gelukkig om en hij had er alles
voor over. Ze konden het ook goed betalen,
want sedert hij kassier geworden was, verdiende hij een dik salaris. Maar al zouden zij er
grote offers voor hebben moeten brengen, dan
moesten zij dat nog doen, meende hij. De volgende morgen zei hij Carola. dat zij zelf de
studiekosten zouden betalen. Zo hoorde het en
zo zou het gebeuren.
Ze giebelde, smeet zn broodtrommeltje op tafel
neer: Niks ervan, Hexspoor. 't Is geregeld".
Nijd;.'; trapte hij op het gaspedaal van zn motor. Met grote vaart en ontzaglijk veel lawaa:
donderde hij de dam af naar de grote weg. Hij

—

—
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...EN LAND

De arbeiders waren Limburgers

hij

U kent allen dat leuke

B

ning was afgelopen...

omdat

relaties had, die

te vieren. De mensen van Schil"
nen en de bevolking uit wijde oi>'
geving kwamen in drommen naaf
het graafwerk kijken, alleen om de
arbeiders te zien roken!
Ondanks alle opofferingen heef'
men het werk enige maanden late'
toch moeten staken. Toen in APrll
1773 de schacht reeds een diepte
van ongeveer honderd meter ha"
bereikt, werden de moeilijkheden
bij het graafwerk zo groot, dat men
ze niet meer baas kon. Bovendien
raakten de geldmiddelen uitgeputDaarom is de eerste miijn buiten
Kerkrade niet bij Schinnen komen
te liggen. Het zou nog een klein 6

(Eigen
KERKRADE, 20 Nov.
Piet Senster gaat jubilered.)
ren. Voor de katholiek georganiseerd 2 arbeiders en mljnwerkers in
/.uiil-Lirnburg, voor de personen
\an de hoogste leiding in het mijnomgeving.
bcOrijf en voor vele anderen behoeklankverisoglosse,
De
die dit
te
schijnscl omvat
de Sittardse Dif- ven wij geen nadere aanduiding
Piet
persoon.
van
deze
Want
geven
tongering
strekt zich uit over een
Senster is een organisatieman, die
Zijn merkwaardige belevenissen hebben we *j gebied van. Amstenrade in 't Zuiden
30
Merkelbeek
en
Oirsbeek,
Schin- populair en wyd-biekendlidis. Opvan
in boekvorm voor U verkrijgbaar. Boven- g met
Nov.
a.s.
40
hij
jaar
zjjn
zal
Einighausen en
dien is er een kleur-wedstrijd aan ver- 8 veld tot en met Westen,
in het
Echter- «e Ned. Katholieke MijnwerkersNieuwstad
bonden, waarvan de hoofdprijs is: een #
hond, en tevens 40 jaar lid van de
bosch in het Noorden en de gehele
mooi dames- of heren-armbandhorloge, een *| Zelfkant in het Oosten. Kan men aio. Qhcvremont van deze bond.
vulpen in étui, een grote meccanodoos, een $ in het Westen deze isoglosse scherp Gezien de grote rol, die Piet SenA
sterk lederen schooltas of een compleet j* trekken in het Zuid-Oosten, onder ster in het Zuid-Limburgse organisatie, en bedrijfsleven speelt
hij
tafeltennisspel. Verder een groot aantal s invloed van het Heerlens dialect en
de
is
o.m.
hoofdbestuurslid
van
invloed
opdringende
de
van
dit
diazakkammetjes
r
met
kleinere prijzen als
K.A.8.,
van
N.K.M.B.
en
de
lid
de
uit 't Miineentrum, is deze grens
» lect
spiegel in étui, kaatsballen, enz., enz.
niet scherp te trekken en verliest Mijji-Industrie-<Kaad, vertrouwensDe prijs van de boeken, die meer dan 70 pagina's groot » de Sittardse Diftongering terrein. man op de Domaniale, lid van de ti-is geworden van de arbeidende
en O.R.
willen wij even stil. stand in Limburg, die gevochten
zijn, bedraagt 1.25. De bezorger van dit blad zal U gaarne
Ook aan de grens van de Zelfkant King
heeft voor betere sociale toestanstaan
bij
jubileum.
dit
dubbel
B met Duitsland is ze niet zuiver te
bedienen.
den voor de arbeiders en arbeiderstrekken en komt dit verschijnsel
Zelf arbeider en mijnwerker is de gezinnen en die nog steeds voor de
wisselend voor, evenals in het Noor- Urev Senster een van de voorvech- be.'angen va de arbeiders
n
en mtjowerkers op de bres staat. Piet

a

lijke politie. Een paar dagen later zond het leger een auto naar
Ginsheim om de soldaat naar
zijn afdeling terug te brengen.
Men bleek vergeten te hebben
hem te vertellen, dat de oefe-

put hebben gevuld.

—

*>

dalen van het Koning Alfred sportcentrum te Hove.

gegraven

—

Casartelli weer was opgekrabbeld, kreeg hij zijn beesten weer
spoedig onder controle.

tje" en in
ding de

lukte hem alleen,

,

Dols uit Sittard naar-Arnhem,
** *
om daar de verlengde vacantie als
TN hoofdstuk zeven van dit weleraar aan het bisschoppelijk college
tenschappelijk werk geeft drs.
door te brengen, zonder zich rust te
gunnen in zijn studie. Want ook Dols zelf de beweegreden aan om
'n
daarheen nam hij het materiaal voor juist de Sittardse Diftongering
FEESTAVOND KAJOTTERS
dit
zijn academisch proefschrift mee. echte Sittardenaar zou ook
DISTRICT GULPEN.
Hij evacueerde uit Arnhem en woordje uitspreken diftongeiering
GULPEN, 30 Nov. (Eig. corr.)
kwam in Putten op de Veluwe teals onderwerp van zijn studie te neVoor de medewerkers(sters) aan de recht. Op 1 October werd hij met men.
buitengewoon geslaagde' openlucht- alle mannen van 18 tot 50 jaar uit
Zeer vele Limburgse en ook Sitmeeting van de K.A.J. uit het disdat dorp door de Duitsers gevangen tardse vrienden hadden deze taalgetrict Gulpen, welke deze zomer in genomen en op transport gesteld. leerde en dialectkenner reeds herVijlen georganiseerd werd, zal ZaVia Amersfoort kwam hij tenslotte haaldelijk gevraagd „Wie kump tat
terdagavond a.s. in de zaal van de in 'n concentratiekamp nabij Husum dat woorden als bier, goed, groen
heer Fr. Gulpen te Vijlen een ge- (Dld.) waar hij op Zondag 5 Nov. in de Limburgse dialecten worden
zellige feestavond worden gehou1944 door ziekte en uitputting stierf. uitgesproken als beer, goot, greun,
den.
Van 1931 tot 1938 studeerde hij on- terwijl het Sittards dialect hier de
tweeklanken beier, gout en gruin
(Advertentie)
kent. Een overgang dus van cc-, ooen en-klank in het Sittards tot ei-,
KBsasWK«Bxe«*£s»Ba**a*K®s«B»»»««s«*B»_.a£a^
ou- en ui-klank. Dit typische vers* schijnsel doet zich voor bij honderden dialectwoorden in het Sittards
■* en een aantal dorpsdialecten uit de

*s

onberispelijke houstenen trap af te

i

dan zou
het grondwater de reeds

rusten,

ITET zal velen ln Sittard en ver
daarbuiten voldoening schenken
dat over enige dagen het werk van
Willy Dols i-S. ..Sittardse Diftongerie'. bestemd als zijn academische
dissertatie zal verschijnen als een
posthume hulde aan deze 33-jarige,
wiens naam in wetenschappelijke
kringen bij zn vroege dood reeds hekend was. De heer J. C. van de
Bergh, litt. class. drs., volbracht- als
vriend en medestudiegenoot van de
overledene de moeilijke en omvang- zetting van Tsjecho-Slowaijke, waarrijke taak, om het manuscript pers- mee de sluiting van de universiteiklaar te maken.
ten gepaard ging, welke een streep
rekening haalden.
Op 30 Augustus 1944 vertrok drs. door de

*

8

Deze leerlingen van een
mannequin-school te Hove,
Sussex, trachten het evenwicht te vinden in hun
„boekhouding", zy leren
met een „opgeheven kinne-

gewerkt.

Als men 't werk
vier-en-twintig
uur had laten

lijke vergunning
kreeg, En dat ge-

Limburgsen
journaal

zelfs op feestdagen worden door-

der hoofdleiding van prof. dr. Jac.
van Ginneken Nederlandse taal en
letteren aan de universiteit te Nijmegen. Limburger met hart en ziel
ging zijn belangstelling uit naar de
Limburgse streektalen en speciaal
naar zijn „geleifd Zittesj". Het doctoraal examen legde hij cum laude
af in 1938. Al spoedig werd hij aangezocht voor een professoraat in de
Germanistiek te Dorpat, in Estland.
Op 2 Juli 1939 werd hem door prof.
v. Wijk het eervolle aanbod gedaan
een lectoraat in de Nederlandse taal
en letterkunde te aanvaarden aan de
universiteit van Praag. Ook hier was
het weer da Duitse inval en de be-

klankwetten

i Smidje Verholen

mer Leonida Casartelli het leven, toen deze door een tijger
werd aangevallen.
De leeuwin wierp de tijger
tegen de grond en bleef daarna
vlak vóór de temmer staan, die
ook reeds was gestruikeld. Toen

en
„Institutions"
schriften
„Electrical Merchandising". In
beide organen zullen vier pagina's advertenties worden opgenomen. De eerste van deze pagina's kan na lezing worden uitge3cheurd en op elke grammofoon worden afgedraaid. In „Institutions" zal de advertentie
bovendien in drie dimensies
worden gedrukt, waardoor een
speciale bril nodig zal zijn om
haar op de juiste wijze te zien.

Diftongering en

Fraaie maubatcatalogus
gedeeltelijk mei kleurenfoto* van moderne
Interieurs wordt kosteloos op telefonisch, ot
schriftelijk verroek toegezonden.

*
*

De leeuwin „Sultana" redde
deze week in een circus, dat in

en nacht en

duurde tot 1811 voordat de eerste
inwoner van het dorp een derge-

Belangrijke studie over Sittards
dialect zal binnenkort verschijnen

U het kocht. Dat zal alleen dan
het geval kunnen zijn, wanneer
U met overleg Uw meubelen
koopt. Deskundige raad van
specialisten ln het meubelvak
is daarbij van grote waarde.
Bij het inrichten van Uw woning
zijn onze experts U gaarne
behulpzaam
dit behoort' tot
onze service.

-

„LENING.”
Intussen zal V. zich nog voor

45.509.000 en 48.105.000 ton en de
Saarmijnen 13.758.000 en 13.552.000 't. dienaangaande werd
opgemaakt
De man-prestatie per dag onder- la V. in gebreke gebleven. Toen na
gronds beliep in onze Limb. mijnen herhaalde aanmaning ihet geld niet
ir. de week van 25 Oct.-l Nov. j.l. op tafel kwam, werd aangifte bij
cic Heerlense politie gedaan.
gemiddeld 1601 kg; in de week daarkg.
Saarmijnen
Voor de
voor 1585
(Advertentie)
waren deze cijfers resp. 1690 en 1694
kg, voor de W.-Duitse mijnen 1417 en

dag

gezocht genot. De tabaksverkoop
was gebonden aan een strenge vergunning. In Schinnen en omgeving
was nergens tabak te krijgen. Het

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT VAN WILLY DOLS z.g.

U

Het bureau W. heeft reeds in Februari 1951, toen er nieuwe devierenvoorschriften van kracht werden, de betaling via het Gewestelijk
sArheidsfbureau stopgezet. Tot dan
was de wijze van overmaking
\oe
met tussenkomst van het G.A.B,
geoorloofd, zodat het betreffende
ingenieursbureau zich niet heeft
schuldig gemaakt aan ontduiking
lan de deviezenbepalingen.
andere zaken te verantwoorden
hebben. Zo werd door het aannemersbedrijf H. uit Heerlen tegen
hem een klacht ingediend wegens
oplichting voor een bedrag van
f 850. Voor dit feit werd V. reeds
voorgeleid aan de Officier van Justitie te Maastricht.
V. was bij H. komen aankloppen
cm financiële hulp omdat hij in
de put" zat. Hij zou het bedrag
over een maand terugbetalen. Alhoewel er een gezegeld contract

vrij primitieve
gewerkt
worden.

Goede boortoestellen had men nog
niet. De bevries- of spoelmethode
bij het afdiepen van een schacht
was onbekend. Ook pompen, die in
staat waren het grondwater doeltreffend weg te zuigen, ontbraken.
Daarom moest er

Over 10 jaar!

Duitsland achterstand, waarvan
men maar niet de oorzaak kon ontdekken. Tenslotte kwam V. bij het
mimbouwbureau W. met de medeceüng, dat hij een groot bedrag
was „kwijtgeraakt". Gebleken is,
<i£.t V. slechts een gedeelte van het
hem toevertrouwde geld heeft afgedragen.

HILVERSUM

— —

geldmiddelen.

Aanvankelijk bereikte 't geld geregeld de plaats van ibestemming,
<":och later constateerde men in

(Advertentie)
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De kop van Vergilles, een honende lach in zn
ogen, stond hem scherp voor de geest. Nu is
het er op of er onder, dacht hij. De handen in
de broekzakken sjouwde hij de dam over, vloekend als een man van het minste allooi
Carola en haar moeder kwamen er niet op terug
in de volgende dagen.
Hij had het gevecht gewonnen, meende hij zeker; het kwam niet in hem op dat Carola zich
tegenzijn positieve wil zou blijven verzetten.
Om dan, toen zij Willem gingen wegbrengen, te
ondervinden hoezeer hij zich vergiste.
De oude vrouw kuste de jongen op de wang,
voor haar een zeer zeldzame uiting van geneDat is voor
genheid. Ze gaf hem wat geld.
jou, Willem, van grootmoeder. Wees altijd rechtschapen en braaf, jongen. Zul je iedere dag een
wees gegroet bidden voor mij en voor grootvader zaliger?
Haar dochter gaf ze een enveloppe:
Hier is
het geld,, Carola. Steek het in je tas.
Waar is dat geld voor? vroeg Hexspoor onaangenaam verrast.
Dat weet je toch, gichelde Carola.
Voor
het eerste trimester.
Hij voelde
Maar wij hebben afgesproken
hoe het bloed uit zijn gezicht wegtrok.
Toe maar, Hexspoor, 't is goed zo. Carola

—

dat er hard gevochten zou moeten worden, maar deze keer zou hij niet bukken. Willem was zijn jongen. We1.... vloekte hij hard
over de weg.
In de volgende dagen was hij stil en teruggetrokken, doch dat schenen de Haanen nauwelijks
op te merken Carola bleef nors en ze zong
vrome liedjes op afschuwelijke valse toon; de

begreep

oude vrouw negeerde hem volkomen.
Ik moet de zaak in orde maken, anders gaat
het fout, besloot hij. Kalm en vriendelijk zei hij
waar Carola bij was, dat hij
zn schoonmoeder, buitengewoon
op prijs stelde,
haar gul aanbod
maar hij mocht het niet accepteren. Toen hij
geen antwoord kreeg, overwoog hij: ik moet
duidelijk uiteenzetten dat hetgeen ik wil, redelijk is en goed. Hij praatte op zachte, rustige
toon en zo duidelijk dat het voor een kind "te
begrijpen was. Maar hij had evengoed tegen de
De oude vrouw zat somber
tafel kunnen praten.
voor zich uit te kijken en Carola begon te zingen: Lieve Moeder van den Heer, laat ons om
Haar konen zagen rood
Uw zetel dringen
haar
vlogen door de
blikken
opwinding,
van
kamer als verschrikte goudvisjes in een glazen
kom.

—
—
—

Het is dus afgesproken, wij betalen zelf de
studiekosten, maakte hij een eind aan de zaak.
Niks afgesproken, Hexspoor! 't Is geregeld.
De stem van Carola sloeg over van drift.
Ik heb gezegd dat ik betaal, zei de oude
vrouw droog en hard.

Hexspoor liep naar buiten om in de avondkoelte
zijn onstuimige drift meester te kunnen worden.

—
—
—
—

—

—

was ontstellend nerveus

Zn hart begon sneller te kloppen, te bonzen.
Een hevige woede stond op in zn wezen, zn
kaken zetten uit, zn ogen fonkelden. Sidderend
over heel zn lichaam schreeuwde hij: „Nee..!"
zn harde vloek daverde tegen de muren op.
Hij trok haar tas uit de hand, smeet de enveloppe waar ze vliegen wilde. Nog eens: „Nee..!"
En dan zag hij het witte verschrikte gezicht van
Willem. De vrome jongen, die klaar stond om
naar het seminarie te gaan. En zijn vader vloekte erger dan een dronken bezembinder.
De oude vrouw stond op uit haar stoel. Haar
rood gezicht werd overtrokken door een vale
gloed. Ze keek hem aan op een manier, die hij
nooit vergeten zou. Niet fel, niet boos in de gewone zin en niet geringschattend. Er was een
uitdrukking in, die hij nooit eerder bij een
mens had gezien en die hij in dat moment van
hevige opwinding niet kon realiseren. Later,
toen hij er rustig over kon nadenken, leek het
hem toe dat.het was geweest de samenballing
van enorme wilskracht en stupide domheid.
(Wordt vervolgd)

Senster kent de hardheid van het
arbeidersleven. Op 13-jarige leeftijd
W&k hij reeds als lampenist werkzaam op de Domaniale Mijn. Na 20
jpren lampenist en 12 jaren magazijnknecht geweest te zjjn, werd hij
na de bevrijding tewerk gesteld ifl
de personeelszorg op de Domaniale.
Veertig jaar geleden trad hij tos
als lid van de afd. Chevremont van
<Je R.K. Mijnwerkersfoond, welke
afc?eling mede door zijn vader was
opgericht. Al spoedig kwam hij in
het afdelingsbestuur en werd hÜ
leider van de plaatselijke Credo
Pugno-club. Niemand, die deze joviale, strijdbare en steeds eenvoudig
gebleven Piet Senster kent, heeft er
zich over verwonderd dat hij tot
bestuurslid van de N.K.M.B. en van
de K.A.B, in Limburg werd geikozon. Hij 'bekleedt echter nog vele
andere functies, speciaal in Kerkrade waar hij o.m. bestuurslid van
de K.A.8.-Centrale is, lid van de
voonruimtecommissic, bestuurslid
van de Culturele Kring, enz. Om zijn
'ele verdiensten ontving hij reeds
de gouden medaille, verbonden aan
du Orde va n Oranje Nassau en de
gouden medaille van verdiensten
var. de K.A.B.
Ik moet eerlijk bekennen, dat ih
a*.oit zoveel had kunnen doen in het
crganisatieleven, wanneer ik naa>«
me niet een vrouw had gehad, die
mij volkomen begreep en stee-fis
sleun vor mij iq geweekt,"
<"""
7.0 huilde
de bekentenis van de jubilaris. Wtleitiaad, mevrouw Senfter htftt
heel wat otters voor deze 40 jaren
moeten brengen. „Hij komt alleen
met Pasen, Pinksteren on Kerstmis
thuis om met zijn gezin «amen i?
"ten en dan nog zitten in een an«ere kamer personen op hem te
machten, die hem nodig hebben,"
zegt mevr. Senster plagend. Het U
in elk geval een feit, dat mevrouw
>vnster bet;r op de voordeur van
dB woning aan het Ohnenplein te
«"hevremont een bordje kan hangen,
waarop de spreekuren zjjn aange-

geven.

Wdag
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DE VOGEL

India: vreesaanjagend land

Toneel

Zelfmoord zonder einde

J-|t-T

gigar_fciscihe probleem,
dat Inidda naar een onuit-

Drie gesels: apen, cobra 's
en ratten. Eén catastrophe:
de heilige koeien

catastroplhe drijft,
de wereld de echo op

erdovende

wijze te

horen zal

*nJgen, ligt in Let meest ab*de en anachronistische geI
j°°'> dat de aarde ooit gekend
eeft: Jat _[er metempycfaose
en der Ind_-

jhe mytologie. Het animale
, etV dat de Indiërs op ki-oe-

,

wijze omringt, is ten
au\vste met zijn eigen leven
erbonden door zijn onuitroeij^r geloof aan de ic-incama,' en zielsverhuizing. leder
ler kan

*&

een

in zioh de ziel dragen
gestorven

goeder,

vader of

en 't geloof daaraan
etekent een obsederend-abzelfmoord zonder einde.

,n der gevolgen van dit geloof
i.zielsverhuizing,
n
zijn allerlei fals en' bijgeloof. Neem bijvoork
het probleem van de apen.
godheid Rama, Avatar van
y
htiu, voerde een van zijn tallo-

.

°orlogen. De krijgskans beerde
tegen hem en zijn troepen
(j
,reigden op onbarmhartige wijze
°or de tegenstander verslagen te
*den. Rama blikte met zorgenare ogen over de enorme stof-

.

°lken, die over het slagveld
*, ,n> zoals op deze dag de stof°^ken door de eerste moessonn<ien over
. akte

de Bengaalse naakte
gedreven worden.
Opeen tikte iets Rama op zijn
houder, jjjjj Diikte om en zag
et zich een oude en waardige
P staan. „Rama", zo sprak de

2

.vp en..ik

ben Hanuman, de godik wil je helpen, want je
°ert een gerechte krijg. Geef mij
bevel, ik zal mijn apen-troen oproepen en je bent zeker
v
Aldus ges,^ Je overwinning".versloeg
de
redde. Hanuman
Zpif^elij'ke legerscharen, bouwde
_"s met zijn legerscharen van
de grote heirweg,
,t e Ceylon met het Indische vas'and verbond en die thans door
En
s °ceaan overspoeld is.

'

Jjpdrumanen

—

.

„öert die gedenkwaardige
2

Jeugd van India. Op gegroeid in honger en gebrek: de drie gesels van
India, de apen, de cobra's en de ratten,- hebben hun deel bijgedragen
tot hun ellende. De catastrophe van India, de koeien, zal voor deze drie
vertegenwoordigers van de toekomst van Bengalen het einde betekenen.

SLANGEN

dag

in geheel India Hanuman en
<)*e Zijnen
heilig: met andere woorvn'- apen zijn heilige en onschendj

re dieren in India.

APEN
aap *€ doden of zelfs maar
te kbeledigen
1
is onuitboetbare misjj
natuurlijk —de apen
n
hekk'
Den zich op schrikwekkende
JZe vermenigvuldigd: er zijn heft)?,, ten dage in India tientallen
j.u'iiioenen wilde apen, merendeels

De cobra is een der allergiftigIn India aijn er millioenen cobra's, en zij zijn, gelijk
de apen, heilige dieren. Volgens
de officiële statistieken (die men
geregeld met twintig procent mag

ste slangen.

—

t;

esus-apen

t-p? de graanvelden af, plundevruchten en hun apen-balUg'Sneid. drijft hen zover datgever nielen, wat zij niet meer
-Bak
kruiken kunnen.

rjari-^5

.

men
Indische akkers het ontstelschouwspel zien, dat de apen
geoogst wordt, kan

"**«en

a,

met de korenlezende
over de velden trekken
door hun behendigheid valt
het grootste deel toe. Het is
zeldzaam, dat de apen ge°n\veg- de schuren der boeren
, indringen en stelen wat van
g is; niemand zal hun
kt .ffadin
'n de weg leggen. De apen
heilig, en zy vreten jaarlijks
n hoeveelheid voedsel op, die

°uwen

°

Qoende

zou zijn om veertig
■'oen Indiërs een behoorlijk be*ö te
verschaffen.
aar Kanuman, de god-aap,
iii~l Rama in een van zijn oorloge
en het Hindoe-volk betaalt
;3
Srt

generaties zijn
v are ontelbare
tol
uit
dankbaarheid
voor
c legendarisch
wapenfeit.
~e
regering van Nehru heeft
e
te moeten ingrijpen: men
He f end
in_p gepoogd de mensen te doen
ij, len. dat de mythe van Hanu-.
min of meer per ongeluk in
(j
g °oiciële mythologie tereehttjp? otnen is en in feite niet authenis- En daarop heeft men gerj
0

tricht zou reiken.

Jan Drummen

(wier bloed-composi-

dat van de mens de meeste
En deze
ti overeenkomst heeft).
apen
oogsten
millioenen
v 0r
de Indische boeren: aij strop

*"acIs er

Een reportage van

RATTEN
Op klaarlichte dag kan men in

aandikken om tot de waarheid te
komen) sterven er in India jaarlijks '50.000 tot &0.000 mensen tengevolge van de giftige beet van

de cobra. Maar de cobra is heilig,

en op ontelbare
onmetelijk

plaatsen in

dit

India kan men scho-

l(J?hoten hadden

als apen. De ge-

vest- Doet

voor
0uu> zijn best
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U met Denicotea rookt.

lEen

pakje sigaretten per dag
betekent, dat U in 11 dagen
ca.3o gram Nicotine en Teer
in Uw Lichaam krijgt.
Deze en andere schadelijke
bestanddelen, in de Denicoteaspeciaalfilter opgevangen,
bereiken Uw keeL, hart en
longen niet. Daarom wordt
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de vele hobbies die ook

uit

Denicof.ea-speciaal6.ker

IPJWW¥BBffiJ | het gebrul
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Het degelijke, onder
"»

■

wetenschappelijk toezicht staand
Denicotea- fabrikaat garandeert U
ten

ongeveer een jaar
geleden, toen 'haar man met deze nieuwe hobby begon. Maar
nu hij er, een jaar na dato, circa
twaalfduizend bij elkaar heeft en
nu zij de portee van deze hobby
beter is gaan zien, nu vindt ook
mevr. Merx het al lang niet meer
luguber. De heer Merx is trouwens niet de enige bidprentjesverzamelaar in Limburg. Want

volle het gewenste resultaat

Wacht U voor namaak!
Let daarom speciaal
op het wereldmerk

otmcom
Pijpjes en. speciaalfilters verkrijgbaar in de goede sigarenwinkels.

Voor de handel DENICOTEA Irop. Kloveniersburgwal 25»
Amsterdam. Tel.

ÜS36-1917S

kunnen worden, hadden de ratten er hun deel van gehad. Niemand heeft er prijs op gesteld te
vermelden hoe groot dit deel precies was. Doch als een voortvarende en moderne regering of provincie-gouverneur maatregelen afkondigd om de ratten te verdelgen, ondervinden zij van de zijde
van diegenen, die door de rattenplaag ten gronde gaan, een dermate onoverwinnelijke tegenstand,
dat van elke openlijke poging
moet worden afgezien. En waar
het de verdelging der veldmuizen
en sprinkhanen betreft
die
eveneens in staat zijn hele oogsten
in een minimum van tijd op te
vreten
manifesteert zich hetzelfde onoverwinnelijke verzet.
Het geloof van de Hindoe is rotsvast. Maar het is de basis van
een collectieve zelfmoord zonder
einde
Naast deze drie gesels van India staat er één allesbeheersende
en allesovertreffende catastrophe:
de heilige koeien. In een volgend
artikel zullen wij pogen, het probleem der heilige koeien, een der

—

Toen de droogte in het begin van
dit jaar de oogsten in de provinciën Bombay en Rajputan deed
mislukken, waren er geen veiligheidsvoorraden meer. De kranten
vermeldden, dat. de mensen langs
de straten stierven van de honger.
Twee jaren geleden zond Amerika twee millioen ton graan naar
India om het boofd te bieden
aan de hongersnoden, die heersten
in de Zuidelijke en Oostelijke provinciën. Maar alvorens dit graan
aan de hongerigen uitgedeeld had

—

—

grootste paradoxen

van India, uit-

een te zetten.

Harry Loontjens bezit ook nog
bidprentjes welke omkranst zijn

met een rand van zwart-papieren
kant. Zo is o.m. het gedachtenisprentje uitgevoerd van de in 1884
gestorven „Hochwohlgeborene Herr
ZweibrügFerdinand von Negri
gen". Zoals men weet hebben verschillende van de de Negri's in een
kasteel in Brunssum gewoond.
De heer Merx benut zijn verzameling voor nog meer doeleinden
dan alleen de genealogie. Hij legt
statistieken aan met behulp van de
gegevens die de prentjes vermelden.
Zo kwam hlij
maar deze conclusie is uiteraard niet verstrekkend,
omdat ze slechts op een bepaalde
verzameling gebaseerd is
tot de
conclusie dat van de veertig overledenen er gemiddeld tien in een
ziekenhuis overleden waren.

—

—

—

En wel in verband met de genea-

logie. Om maar enkele voorbeelden
te noemen: In de tijd dat de kwestie

heeft
Harry Loontjens enkele
waardevolle inlichtingen kunnen geven met betrekking tot het zoeken
van de eventuele erfgenamen. Hij
kon dat dank zij zijn verzameling
bidprentjes, welke circa tienduizend stuks omvat, en waarbij er
drie waren die naar buiten Limburg woonachtige personen uit het
geslacht Thiery verwezen. De heer
Merx uit Brunssum, jeugdleider bij
de O.V.S. van Stm. Hendrik, kreeg
een aanvrage uit Curacao van een
familie die bezig was haar stamboom op te stellen. Ook hiij kon,
dank zij zijn verzameling, verschillende ontbrekende schakels aanvullen. Deze verzamelaars doen dit
niet alleen op eigen gelegenheid. Zij
werken samen met het Rijksarchief
in Maastricht. Beiden hébben deze
hobby nog niet zo lang. De heer
Loontjens sedert enkele jaren en de
heer Merx nauwelijks een jaar. Toch
heeft deze laatste thans reeds een
verzameling van ongeveer twaalfduizend stuks. Alleen reeds van een
familie Arets heeft hij er 23. Het
oudste bidprentje dat hiij bezit, dateert van 18©6, en is van zekere Joannes Knippenberg, die „in leven
koster van de parochiale kerk in
Beegden was en president van des-

.

rookgenot.

boom op te zetten. „Soms denk je:
als ik die episode uit mijn leven
precies zo op de planken zet, heb
ik volmaakt toneel. Doe het niet.
De werkelijkheid houdt het op het
toneel niet uit. Toneel is gedroomde situatie
toneel is de werkedie onbekende
lijkheid plus x
je me?",
Snap
grootheid x
eindigde hij onmachtig.
„Begrijp je het zelf?'', deden we
maar minzaam, want bij is een geschikte jongen. Maar zelfs deze
minzaamheid wond hem nog op.
Hij begon grote gebaren in de
lucht te maken en krampachtig
nader te verklaren:
„Een voorbeeld. Laat me een situatie verzinnen.... Een grote
vriendschap tussen twee kerels. Laat
ons zeggen tussen jou., en noem
maar wat: Beukers. Niet zo maar
een vriendschap, maar een soort
geestelijke verwantschap. Een eender begrip en zo. 'Juist in deze
soort vriendschappen komt altijd
een haar in de boter; herrie met
grote woorden als ontrouw en verraad. Dit is dus de situatie: jij die
zo dik was met Beukers, vraagt als
hier of daar zn naam ter sprake
komt: Beukers? Is dat die kerel

die....
Maar ondertussen haakt Je hart
naar Beukers. Je vergelijkt al je
andere vrienden met hem en je
ziet des te duidelijker wat die anderen te kort komen. En je denkt:
zal ik dan maar de minste zijn.
Zal ik hem een briefje schrijven
waaruit mijn goede wil blijkt? En
je schrijft een briefje. Maar je kan

het gif er nog niet uit laten. Beukers, schrijf je, ik weet een eerste
druk van „De Tocht" te koop. Ik
zou dit aan iedere vreemde schrijven. Dus waarom aan jou niet. De
groeten.

En dan ga je met heel je hart zitten hopen dat hij tóch door het gif
heen zal willen kijken. Dat hij je
zal opbellen en iets doodgewoons
zal vragen: hoe gaat het met je
vrouw 0f.... kom je eens een
borrel drinken. En telkens als de
telefoon gaat, denk je: dat zal..
We keken allemaal plotseling naar
de hoek van de kamer want
telefoon ging. Zijn vrouw nam hem

aan.
Oh, daag!", zei ze. „Jan? Ja, die
is hier. .". Ze sloeg 'n hand voor
de hoorn, keek naar ons en toen
naar haar man en zei verward:
„Hier is.
eh... ."
Het werd ontzettend stil. Zij probeerde nog tegen ons: „Ik houd zo
van bloemen in huis". Maar het
klonk te geforceerd. We móésten
naar de ene helft van de telefoon-

..

...

dialoog

luisteren.

„Met Jan, ja.. Ben jij het., eh..
Dank je: prima. Met jou ook?..
Of we morgenavond komen eten?..
Eens even aan mijn vrouw vragen
".
Ook hij sloeg de hand voor de
hoorn. Hij keek naar zijn vrouw,

maar die had plotseling een plekje
op haar nylon ontdekt. Hij was één
moment ontzettend hulpeloos. Toen
nam hij zijn hand van de hoorn.
„Jammer, zeg! Wc zijn morgenavond bezet
Een andere keer
maar eens.... Dag, Beukers". En
hij belde af.
,Waar waren we ook weer?", deed
hij afwezig toen hij

weer

op

de

bank schoof.
„Bij die onbekende grootheid x",
hielpen wij hem minzaam, want
hij is een geschikte kerel.

SCHUTTER

WAARDEVOL

ons gewest bedreven van de Thiery-erfenis in het brandis er een, waar sommige punt van de belangstelling stond,

Brunssum

...

Denicotea dan ook door vele
doktoren en tandartsen sterk
aanbevolen.
Ook bevrijdt Denicotea U
van de hinderlijke tokershoest
en verhoogt bovendien het

TWAALFDUIZEND IN DE
TIJD VAN EEN JAAR

v 6fi Sen hadden zich namelijk
ja rde apen geworpen, waarop de
ers hun geweren gericht h-adri£
\,3 En ook in het jaar 1863,
ar
de apen jacht, nadat zij
r, a ih
?6^'eltjks begonnen was, ook al
j' laakt moest worden, vreten de
tj„etl de levensmiddelen van veer-5j millioen mensen op. Omdat
a lUman, de god-aap, Rama in de bekende Veldeke-figuur Haroorlog hielp.
ry Loontjens in Heerlen doet
hetzelfde en ook o.m. Vaals en
Maastricht herbergen dergelijke

* katholiek

ten (soms zo groot als katten) in
de vuilnishopen aan de rand van
de straten zien woelen. De lichtschuwe rat is in India een beschermd en heilig dier.
Enkele
jaren geleden heeft men in Bombay de broodrantsoenering plotseling afgeschaft. Niet doordat er

schaarste een overvloed ontstaan
was, maar omdat men (eindelijk)
ingezien had, dat de ratten bezig
waren de veiligheids graan-voorraden op verbijsterend snelle wijze
te verorberen. En het aangewezen
middel was in India niet de ratten-verdelging, maar de lichtzinnige
liquidatie
der veiligheidsvoorraden, die het hoofd moesten
bieden aan de periodiek voorkomende en onvermijdelijke hongers-

bleem opnieuw op. 360 Millioen
magen moeten met het weinige
gevuld worden, om lichaam en
ziel bij elkaar te houden, en er
is nauwelijks genoeg om de helft
ervan te verzadigen. In de ZuidOostelijke provinciën
had de
droogte de bodem verdord en de
mensen stierven als vliegen langs
de weg; de bladen van Calcutta,
New-Delhi en Bombay maakten
er melding van. Tienduizenden
hectaren lagen dor en droog en
zonder een spriet groen onder de
singelend-torandende tropenzon.
Maar de grond rustte daar in zekere zin uit.
Het agrarische probleem van
India is obsederend: in de tijden
zonder droogte of overstroming,
rust de bodem nooit. De Indische
aarde kent niet de rusttijd der
overgangs-seizoenen van Europa
en Amerika. Haar overbelasting
is verstikkend: zij draagt tussen
Himalaya en Indische Oceaan
een half millioen dorpen en vier
vijfde van de bevolking slaapt
op haar blote grond. Maar rimboe, gebergte en woestijn zijn onbewoonbaar en de mensen worden samengedrongen op de gebieden, die nog iets voort kunnen brengen. In Bengalen is devolkingsdichtheid bijna 1000 per
vierkante kilometer en alléén de
Delta van de Rode Rivier in Indo China draagt meer mensen op
één vierkante kilometer dan deze
verschrikkelijke provincie Bengalen, die groter is dan heel Nederland. En een verschrikkelijk
en onbarmhartig klimaat, dat onnoemelijke catastrophen in zich
bergt, maakt van elk jaargetij 'n
monumentaal en demonisch avontuur, van welks afloop het leven
van millioenen kan afhangen.
En nochtans: men heeft beweerd, dat de bodem van India
zijn bevolking ruimschoot zou
voeden, als hij door Chinezen bewerkt werd. De bewering heeft
een grote graad van waarschijnlijkheid: de Chinezen, die zich
door niet-: laten afschrikken, zouden binnen de kortste keren een
reusachtige opruiming organiseren onder de ontelbare uitingen
van bijgeloof, misplaatste respecten en afkerigheden. Een minimum van rationalisme zou India
een and<~r aanschijn geven, een
minimum van gezond verstand
zou de wereld van het meest
obsederende zijner problemen
verlossen. En vooral van de eindeloze zelfmoord die het gevolg
is van 'het geloof in de zielsverhuizing.

Verzameling BIDPRENTJES
voor de Limburgse genealogie

stervelingen ziclh geschrokken
vanaf keren. Dodenprentjes verzamelen, een papieren kerkhof
aanleggen, wie doet dat nou!
uit te roeien. Doch Dat vond ook mevrouw Merx
weinige

,j °gd de apen
ftf operatie moest na
gestaakt worden, omdat gekj
was, dat de apen-jagers
Ha
geSen°eg evenveel mensen dood-

lossale stofwolken over de kale
velden, Westelijk van de stad. De
zon ging op en India stond andermaal voor zijn meest gigantisch en vrees-aanjagend probleem: hoe deze dag weer 350
millioen hongerige magen met 't
„vitale minimum" te vullen? Bij
elke zons-opgang staat het pro-

opeens in dit land van chronische

de straten der Indische steden rat-

p

6,

teltjes met melk zien, die de gelovige Hindoes neergezet hebben
voor de cobra's. Een hongerige,
die zich aan zulk een schoteltje
melk zou vergrijpen, zou door de
volkswoede gelyncht worden.
Maar als men de lijken van degenen, die jaarlijks tengevolge van
de cobra-beet een vreselijke dood
sterven, achter elkander zou leggen, zou men een lijken-rij krijgen die van Nijmegen tot Maas-

Roodgloeiend ging de zon op
boven
de Hoogly-rivier.
De
droge verschroeiende wind, die
de moesson voorafgaat', joeg ko-

„Toneel is fictie! Droom!", zei de
jonge schrijver die ons gevraagd
had eens langs te komen om een

Door de decennia heen zijn er
altijd verrassend mooie en ook
verrassend smakeloze bidprentjes

gemaakt. Er

Een bidprentje uit het jaar 1822. Het i s van „den Zeer eerwaarden Heer
Jacobus Cleophas", geboren te Venray in 1764 en als pastoor van Wanssum overleden in 1822. Aan de achterzijde van het plaatje staat 0.m.:
„Zijne hand heeft hij opengedaan, voor den behoeftigen
geef hem
(Heere) van de vruchten zijner handen".
„Al is het sterven algemeen,
(Want niemand kan de dood ontvlieden!)

waren er van een

beminnelijke lelijkheid en er waren er die volkomen nietszeggend
waren. Maar voor de genealogen
zfön ze stuk voor stuk waardevol.
Want op vele dezer bidprentjes
staan veel meer exacte gegevens
over de overledene dan er in de
archieven te vinden zijn.

ook het hierbij afgebeelde. Harry
Loontjens, die duizenden bidprentjes in karthoteek heeft onderge-

De devotieprentjes, vaak rijkelijk
met kant omgeven, stammen reeds
uit de 14e en 16e eeuw. Ze zouden
stof kunnen leveren voor een apart
verhaal, maar van één ervan willen
wij u de tekst niet onthouden. Het
is een geheel in oranje uitgevoerd
prentje van een zeer klein formaat
en behoort tot de verzameling van
Harry Loontjens. En het vermeldt
het volgende:
„H. Drij Koningen Caspar, Melchior, Balthasar. Bidt voor ons nu
en in de ure onser Doot. Dit Beidt
is geraeckt aen de Hoofden van de
H. Drij Koningen tot Ceulen, is goet
voor rijsende Persoonen tegen de
Ongelücken der Wegen, Hooftpijn,
vallende Sieckte, Cortsen, Toovcye,
alle soorten van qualen ende een
alle soorten van uqalen. ende een

bracht, heeft zelf eenmaal in MaasAl sterf ik maar als iedereen,
En zei: Gods wille moet geschieden. trichts dialect de tekst geschreven
verzamelaars.
Doch wie, o vrienden! kent mijn lot? voor een bidprentje van Louis JoSigarenbandjes of bidprentjes
seph Tilli. Hij dichtte hiervoor een
Of ik in vreugde ben of pijn?
Ei! zegt ten minste: Wil, o God!
kort vers, waaruit wij citeren:
verzamelen, het is allemaal om
Zijn arme ziel genadig zijn."'
het even, zegt de niet-geïnteres„De waors 'ne mms, dcc in 't leve
seerde leek en wij dachten er
IN DIALECT De zjuste plaots voont en dn toen,
precies zo over. Maar die meDat wèt 'n eder en 't loen
De verzameling van de heer
ning hebben wij al snel voor 'n
nog verder terug in Is diech daoveur ouch vas gegeve,
Loontjens
betere moeten geven. Want bid- zelfs kerkfabriek en van 't Roomsch de historie.gaat
Verschillende van zijn Veer kinne jummers Gods gerech....
prentjes verzamelen heeft wel katholiijk armbestuur". De tekst op bidprentjes (de devotieprentjes zrijn Wee good geleefd heet, störf neet
haestige Doot
degelijk zin.
dit prentje luidt:
eeuwen ouder) dateren uit 1822. Zo slech".

I

Tournooi der Maasgouwen

—

ELSLOO, 20 Nov. (eig. red.)
Zaterdaagavond, 21 Nov., zal de Iste
Belgische deelnemer aan het Tour-

nooi der Maasgouwen te Elsloo in
Fredrix voor het voetlicht treden. Het is de vereniging „Kunst
Adelt" uit Geistingen, die het vermaarde stuk „Schipper naast God"
van de Nederlandse schrijver Jan de
Hartog zal opvoeren.
„Schipper naast God" hield in Parijs en New Vork maandenlang stand
op het repertoire.
In Hollywoord
werd het stuk verfilmd. Dat de uitvoering in goede handen is, wordt
bewezen door het feit, dat „Kunst
Adelt" er in de wedstrijd van het
Belang van Limburg 93 van de 100
punten mee behaalde. Hierbij kwamen nog diverse eervolle vermeldingen en prijzen voor de acteurs.
Zondagavond treedt de onlangs gevormde toneelgroep „Balder" buiten
mededinging voor het voetlicht met
't spel „Duet voor twee handen" van
Mary Hayly Bell „Balder" is een
combinatie van topkrachten uit de
Belgische amateurtoneelwereld. De
vertolkers van Zondagavond zijn Jan
Materne, die de regieprijs te Elsloo
in 1952 behaalde, Rita Smets, winnares van de eerste prijs aan de toneelacademie te Brussel, Iliane Vani-usselt, winnares van de tweede actriceprijs 1952 te Elsloo en H. Christoffels, regisseur van de voormalige
toneelgroep in Eigenbilsen.
zaal

Zaterdag 21 November 1953
„BATAVUS" de betere rijw._
banden
575-6.85. „Rijwiel
Sporthuis" Heerlen, Oude

HAARDEN Kerkstraat 27.
forn., stofz., radio's f 2.— p.
week, electr. wasmach. ge- WIST U T AL? Op de Val17a, t.o. Fordgaemaill f 2.50 p. w., electr. kenburgerw.
wasmach., houten kuip, 100 rage te Heerlen, ligt 't Spe„Flying
ltr. inh. f 3,50 p. w. Woon- cial Service Stationmoeilijkof slaapk. f 20 p. mnd. Br. Dutchman". Heeft u
heden met uw bromfiets,
ond. no. 100 bur. dez.
laat hem daar dan 'ns grondig nakijken en in orde maZonder aanbetaling: electr ken.
WASMACH. (teak houten
3 p. Wk; wringers Te k. HAARDEN, haardkuip)
f 1 p. Wk; geëm. wasmach. kachels,
gas-, kolenen
2.50 p. Wk; haarden
2
gas- en kolenfornuip. Wk; stofzuigers, sleemod. comb.
zen Gemakk. betalingscond.
2 p. wk. Br. ond. no. 35500 Radio
Kurnig. Saroleastr. 26,
bur. van dit blad.
Heerlen, tel. 3507.

’

BLAUPUNKT radio's.

-

Wey-

den Elektrotechniek, Sa.roleastraat 43, Heerlen. Betaling in overleg

Te k. rode WORTELEN franco ’55 per 1000 kg. A. Ja-

cobs, tuinder, Tudd.-weg 132

te Sittard.

BIETENSNIJMACH.

Te k.

Klinkertstr. 29, Hoensbroek.
Nieuwe GUITAAR te k. aangeboden. Bockstr. 2A, Kerkrade.

Te k. eiken WEIDEPALEN,
eiken appelstutten en grote
partij brandhout. Dr. Poelstr.
no. 28, Schinveld.

gummi LAARSJE
Verl.
17 p. 1000 kg, 3000 kg m. 23 zw.
v. H'broek n. Heerlen
’5O m. weegbriefje. Alles fr. t.t.b.2. Pr. Hendrikstr. no. 81,
huis. Stuur 'n kaart. Siam Hoensbroek.
Waarschuwing. Gelieve geen Jan, Nw
Schandelen 38 tel.
geld of goederen af te geven 4935, Heerlen.
aan A. Jonkers-Menzo daar
door mij niets betaald wordt. ACCORDEONS
J. Jonkers, Dorpstraat no. 32 Witmakerstraat 9,v. Gorcum,
voorheen
boven 3000
Brunssum.
Pieterstr. Maastricht, heeft HYPOTHEKEN
aangeb. vanaf 3'A pCt. Zeer
maar tevreden klanten
Inl.
Gelieve geen geld of goede- enkel
omdat zij weten dat elke re- gunstige voorwaarden.
ren af te geven aan mijn paratie,
Won. Bur. E. Penners-, Valook,
moeilijk
hoe
dan
weggelopen vrouw Maria Èl- nauwgezet
kenburgerweg 123, Heerlen,
wordt uitgevoerd.
ders-Bouwer, daar door mij Quitenreinestemming.
telefoon 3227.
niets wordt vergoed of terugbetaald. Th. J. Elders Jr.
LEDERWAREN. Een
Dr. Schaepmanpl. 45, Hrln. Luxe
prachtig geschenk. Uw adres:
Gevr. GEZELSCHAP v. oude L. Klinkenberg, Heisterberg CONTACT-BUREAU. Huwedame ged. de avonduren. 15, tel. 577. Hoensbroek.
lijksbemiddeling voor KathoBr. ond. no. W-574 bur. dez. Zaak v. vertrouwen levert al- lieken. Hoofdkantoor: Post1075, Rotterdam, Telef.
le bekende merken Zwits. bus
MEISJE 26 j. zoekt leuke HORLOGES,
Bijkantoren: Breda,
80857
pendules enz.
vriendin. Liehebb. van dan- Keuze
van Mierlostr. 35, Telef.
Dr.
coll. Zeer 5414; Deventer, Postbus 88;
sen. Br. ond. no. 'S-575 bur. gemakk.uit enorme volle
gar.
bet. Met
dezer.
Radioweg 51 hs.
Strikte gcheimh. Schr. br. a. Amsterdam,
55783. Prospectus wordt
Tel.
postbus
Spek'heide.
06,
Permanent en
Dames!
op aanvraag in gesloten
HAARVERVEN is een verblanco couvert toegezonden.
trouwenszaak. Daarom naar NAAMPLATEN in emaille, Bezoek na afspraak!
Kapsalon Janssen, Station- aluminium, messing, brons,
en acrylic. Transfers
straat. 47, tel. 3290, Heerlen. resopal
en massa-naamplaatjes. GraDe bekende Graetz-RADIO'S veerwerken voor handel en
verkrijgb. bij C. Lof, St. Pieindustrie. Het enige speciaal
adres in de Zuidelijke pro- ENGELS. Als U wilt leren,
terstr. 43, Chevremont.'
vincies. We bezoeken U op 8.1.N. helpt beginners en geVoor N.P.O. DUIVENKORaanvraag. Zuid-Ned. Naam- vorderden in korte tijd
RELS Jac. Geerts' Zaadhan- platen Onderneming, G. ter (event. met hulp bij studie
del, Steenweg 31, Sittard.
Veen, Geleen, Romaniestr. 55 ter plaatse) zonder hoge
kosten en dure boeken, hun
telefoon 372
BONTWERKERS
leveren
doel te bereiken Ook Hanalle soorten bontmantels, Wij verzoeken onze geacnie delscorr., Dipl Engels Uniook naaf maat. Tevens vos- clientèle de GRATIS KA- versity of Cambridge. Vraagt
sen, stola's enz. Zeer aanLENDER weer zoals vorig gratis studie-advies no. 13.
trekkelijke betalingscond.
jaar te komen afhalen bij The British Institute, AdelBr. ond. no. 27950 bur. dez. Brandstoff.h. J. Hundscheidt, heidstraat 33, Den Haag.
Emma- Nullanderstr. 104, Kerkrade. Voor AÜTORIJLES naar
Café-Rest. „CHINA",Heerlijke
28,
Autorijschool „Succes", tel.
Heerlen.
straat
dineetjes, zeer voordelige Voor 'n HAARDKACHEL, 3183, Kruisstr. 9. Heerlen.
gasfornuis
kolenof
gaat
U
prijzen. Indische en Chinese
natuurlijk naar 'n vakman. Wilt U AUTORIJDEN leren?
rijsttafel, enz.
Haardkachels van de beste Eerst met een gratis proef"
fabr. vanaf f 155. Ook op lesje proberen. Autorijschool
BETALING in overleg.
Voor dames- en her.-kleding gemakk bet. cond. Beumer Safe! G Veugen, Willemstr.
naar het alombekende adres en Zn, Rumpenerstr. no. 37 no. 107, teL 3670, Heerlen.
Fa. F. Hendrikse, v.h. M.' H. Brunssum.
Betere AUTO-RIJ LESSEN:
de Gorter & Co., Geleenstr.
no. 41A, Heerlen, tel. 3794. U schrijft, wij komen. Wij door
erkend instructeur
geven U CREDIET zonder
Bel 3479, W. LemHAARDEN, fornuizen en meer te betalen en geen A.N.W.B.
mens, Geerstr. 117. Heerlen
p.
w. extra kosten. Kleding naar
stofzuigers vanaf f 2.
Radio's v.a. f 12.75 p.m. Vr. maat. Ook confectie heren-,
inlichtingen. Oellers M. J., dames- en kinderkleding. De
Huskensweg 96, Heerlen.
beste Tilburgse stoffen. Bij
levering 20 pCt aanbetaling. Te k. aang. RENAULT „Vier"
kun- Resterend bedrag in overleg. gegarand.
HORLOGE gratis
22000 km gelopen,
Doch
wij
niet geven !!
nen
Liefst uur v. bezoek schrij- v. partic. Adr.: Garage „Na1,50 per week ven. Voll. discretie gewaarreeds vanaf
Spoorweglaan 18 te
ontvangt U een prima Zwitborgd. Br. ond. no. D—4ll tional".
Maastricht.
gehorloge.
Strikte
sers
bur. van dit blad.
heimh. Postbus 90, M'tricht.
Te k. PONTIAC in zeer goede staat m. gesloten aanh.Proeft:
Moutarde
Ardennaise
d.
v.
GRAMOFOONPLAAT
-„Jagima"- de „enige" echte wag., geschikt v. meubelbeHimmel
„Am
zerblas- elite Producten, Maastricht. drijf, 2-wielig. Verder te k.
week:
sen 'die Sterne", op Philips
B.S.A. 250 cc, bouwjaar '53.
’3.75. Richterich & Roeks. Voor MOEILIJKE VOETEN Heeft 3000 km gelopen. Zeer
Geleenstr. 3 Geleen, Raad- öfthopaedische maatschoe. voord, te k. of te ruil teg. 4huislaan 4 Maastricht, GroHoensbroek, nen, prothesen, steunzolen, cyl. luxe wagen Br. no. Kte Staat 53
elastieken kousen. Örth.bedr. -2997 LD. Kerkrade.
Akerstraat 246.
J. Habets, Nuth, tel. 286.
Te k. CITROëN, 11. sport
Betaling in overleg. Voor dazeer mooie wagen, lage pr.,
mes-, heren- en kinderkleFRISSEN'S AQUARIA
verk.
ond. gar. K 4406-2671.
ding naar J. WIJNEN, Ge- ! Heerlen, Or. Nassaustraat 8
leenstr 23, Heerlen.
JEEPS en alles voor
PIANO'S en harmoniums 10 St. Diesel
inb.motören v.
VOETVERZORGING. J. É. schoonmaken, stemmen en Jeeps,
Jeep, gebr. 8 1. Diesel op 100
repareren. P. v. Mastrigt,
Tophöven, Kruisstr. 6, Heerkm. „De Uiver", Doenrade.
len. Dagelijks behalve Vrij- Bekkerweg 106, Heerlen, tel. Tel. K 4492-331.
dags van 9—12 en 2—6 uur no. 5229.
Telefoon 5418.
"
Te k, AUTO merk Adler
VOETKUNDIGE-verzorging cabriolet 1940. ZaterdagmidKINDERRIJWIEL, leeft. 6-8 krijgt u toch beter in Willy's dag of na 6 uur 's avonds.
en 10-14 jaar op gemak, bet.Instituut, ook de orig. Bir- Laanderstr. 127, Hrln.
cond. „Rijwiel Sporthuis" kens.ock's Fussbett met 2 jr
Heerlen, Oude Kerkstraat 27. garantie. Onder Med. toe- SKODA 48-49, in g. st., prizicht gedipl. Voetkundigen. ma in lak en bekleding 850.
Bij aankoop van een hoed,
18, Heerlen, telef. Houthemerweg 178, V'burg.
ontvangt
U een Alpino Stationstr.
no. 3133.
GRATIS. Deze reclame-aanTè k. Amerik. auto-VERbieding is geldig t.m. Sint
WARMING z. g. a. n. pr.
VOGELKOOIEN
Voor
luxe
Nicolaas. Fa. A. Claessens- Jac. Geerts' Zaadhandel f 50,- J. Toebosch, Nieuwew.
Schreurs, Willêmetraat 6—B, Steenweg 31, Sittard.
no 110, tel. 2474, Valkenburg.
Heerlen.
Wegens overcompleet mateEXPEDITIE en Verhuizin- MOBYLETTE bromfiets v.af riaal te k. CHEVROLET Segen Uw aangewezen adres : ’395, Iste betaling ’B5. De dan de Luxe '47-'4B prima
Ch. Schoenmackers, Benzen- rest in 12 of 18 maand, terbanden, wagen z. g. a. n.
raderweg 102, Heerlen, Tel. mijnen. Off. Dealer Jac. Fetoegest., kleur
Desk.
4672,
St. Pieterstr. 32- zwart. onderz.
no 4781. Secuur en niet duur. lix, tel.
Kan-HouperJ.
v.
-34, Maastricht.
mans, Reinaldstr. 41, tel. 2450
SCHAPENHOUDERS. Zendt
Valkenburg.
Jicht en
ons uw schapenwol tot ver- RHEUMATIEK,
werking voor dekens en Lendepij nen, kunt U met 4 st. BORGWARDS, 49-50,
breigarens. Vraagt prijscou„Jichtex" doen verdwijnen. VA ton, bestel, open of chasrant. Tilburgse Wolindustrie, Verkrijgbaar bij Apothek. en sis.
Uitzonderlijk
aanbod.
Drogisten.
(d.), H. Sleddens, Tilburg.
„De Uiver". Doenrade. Tel.
K 4492 331.
GEZICHTSHAREN, wratten BROMFIETSER kijk uit! Een
enz., gegar blijvende ververbaal onmogelijk en geen 8 st. OPEL BLITZ '48, '49,
Willy's Insti- kapotte lampjes meer op
wijdering.
uw '50. 1 tot V/{ ton. bestel,
tuut, Stationstr. 18, Heerlen brommer, tevens 'n pracht open of chassis. Prima en
(bovenhuis), telefoon 3133.
licht garandeert u de verlich- voordel. „De Uiver". Doentingsspecialist
Rijwielhuis rade. Tel. K 4492-331.
BETALING in overleg. Voor Bindels, Nieüwstr. 144 Hoenschique swaggers, tailleurs, broek.
Te k. DKW 98 cc. R.I. in g.
gabardines, popeline manst. of te r. teg. bromfiets.
tels, japonnen enz. enz. naar Dames! Voor de komende Nieuwstraat 144, Hoensbroek.
het alombekende adres: Fa. feestdagen een mooi zittend
AUTO-RADIO (Philips! te k.
F. Hendrikse, v.h. M. H. de PERMANENT onder volle
m. luidspr. en ant.
Gorter & Co., Geleenstr. 41A garantie, naar M. J. Droo- compl.
Heerlen, telef. 3794.
mers-Notten, Dames- en He- 5 golfl.- als nieuw. Garage
A. Nefkens & Zn.. Heerlen,
renkapsalon, Prov. weg 124, Parallelweg
7*9, tel. 3536.
Wilt u een mooie tas dra- Oirsbeek.
gen, die toch een stootje kan
Te k. SKODA best. auto,
verdragen, moet U aan St.
goede Sint kan U brenGarage
Skoda stat. car.
Nicolaas een van de onze De
HORLOGE,
gen D. of H.
„Olympia", Heerlen.
/ragen. PENDERS en dochter pendule,
tafelcassettes, rinHeerlen, Wilhelminapl. 15A
gen op gem. betaling op 3 Te k. CITROëN. type 11, '48
een kaartje goed onderhouden wagen,
HANDBREIMACHINE merk mnd is contant;
H. C. Koudijs, Pelikaan- deskund onderz. toegest. m.
Knittax. uit voorraad lever- aan
en zoekbaar. M. Douven-Brouwers, straat 23, Heerlerheide en wij radio, verwarming
lichten. Opel Cadet '38. zuiRijksweg 30, Margraten, Tel. komen U met een prachtcolnig wagentje. Gar. Schwan,
lectie bezoeken.
no K 4458-241 of 221
Kohlbergsgracht 70, Bl'heide.
Salon Driessen HEROPENT SLAM! siam! siam'! Eerst
Akermet de allernieuwste Indola proberen en dan kopen. Wij De Uiver Hoensbroek.
apparaten, onze permanenten handhaven onze prijzen maar straat 30. vraagt LEERLING
zijn voor fl. 5,- fl. 7,- en fl. 9,- ook onze kwal en gew. 3000 en halfwas voor de motorrijwielen.
-met wassen en watergolf ook kg 54, ook per 1000 kg franop Zaterdag. Weltertuinstr. co thuis. Stuur brief of kaait
'52 m.
aan Frans Gerards, Driesstr. Te k. VOLKSWAGEN
no. 68, tel. 3754, Heerlen.
Bcau.jean,
veel
accessoires.
9, Heerlen.
Hommerterweg 18, AmstenLedoren JASSEN die passen,
rade.
haar
POPPENPRUIKEN
echt
zwart,
in grijs, blauw, groen,
bruin, rood en bordeaux-rood vanaf ’6,—. Alle reparaties Te k. PREFECT '51 Bastiaans
worden vakkundig uitgev. Eikenderweg 113, Heerlen.
in heren- en damesmodel. Poppenkliniek
Dumont, LoBij aankoop van een lederen
jas wordt de reis vergoed. dewijksrr. 7, Bleijerheide.
PEUGEOT 202 luxe-wagen
Wij zijn genegen uw oude
m schuifdak zeer goedkoop.
lederenjas in te ruilen. Het PEKELBAKKEN in asbest, Garage Eggen, telef. K 4443verplaatsbaar,
hygiëlicht
Motorhuis naast biosc. Alca- nisch, maat 80 x 50 x 50 cm. -471 Waubacn.
zar. tel. 2407, Helmond.
Henri Meertens, Bouwmaterialen,
Nuth. tel. 293.
JOH.
LAWed.
Pianohandel
VEN & Zn., 'tel. 4054, Honig- HAARUITVAL? Binnen een
manstraat 7. Heerlen. Stemmen, repareren, politoeren. maand haargroei! Vraagt in- RASPAARDEN en ponny's,
tot 8 jr. H. Kroes, KleinSteeds voorradig nieuwe en lichtingen in Willy's Instituut 4gravewtraat
88, Spek'heide.
Stationsstr 18, tel. 3133, Hrl..
gebruikte instrumenten.
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v. ver-

Te k.

prijs. H Kroes, Kleingraverstraat 98, Spek'heide. telef
K 4445—2602.

gevr. NOTEBOMEN

tUwCot -W»

en andere houtsoorten. Fr.
Gilissen & Zn., Houthandel,

koop automobielen. Salaris
en hoge prov Gar. Rompelman, Sitt.weg 85a, Heerlen.

Scharnerweg 2, Maastricht,
Met de nieuwe
AUTO-VERHUUR SCHUTZ
Tel. 3274, na zes uur 6118.
Ford Consul, Opel en Volkswagens. All-risk ver2. Prima BAKK.-BEDIENDE gevr. v.
Te k. 15 vette GANZEN. cond. Tel. 5541, Gringelstraat 7 Dec. Adres: L. Thijssen, Te k. gevr. KINDERFIETSJE
leeft. ± 6 jr en autoped, beiStationstraat 57, Nuth.
Gebr. Otten, Jonkerbergstr. no. 9, Heerlen.
Bleyérheide
den z. g. a. n. Br. ond. no.
A-573 bur. dez
huur 2onder H.KAPPERSBEDIENDE weAUTO'S
te
KANARIES op volle zang en chauff. Autorijschool „Suc- militaire dienst v. t. w. Tev.
____—— De industrie is enthousiast »
gevr.
lopend
bij
voorr.
te
achterwinkel
m.
toonbank
te
Te
k.
KASSAREG.
m.
gr.
j^
uit
k.
de nieuwe
ces" Kruisstraat 9, Heerlen, koop. G. Smeets, Coiffeur, prijsopgaaf en merk. Br. ond.
H. Mulder Tuddern a. d. telefoon 3183.
hi
Meerssen.
JSanCoT .onder «eer.
Kerk.
no. F-576 bur. dezer.
I *($)
Kilometers scheelt het, als u Keurig
MEISJE gevr. voor PIANO van particulier ter
Te k. Duitse HERDER m. st. bij BASTIAANS een VolksBovendien laat -Nova
8338
DvSs
b. teef en pick-up Nusterw. wagen huurt met een benzi- dag en nacht. Meerdere hulp overname gevr. Betaling con_
-oor
de
M
Mjö,
«eer vlug werken
no. 34, Sittard-Overhoven.
neverbr. van 1 1. op 14 km. aanwezig. Br. ond. no. P-576 tant. Br. m. merk, kleur en
bur.
ond.
L-576
bur.
prijs
U]dDe«P,,,
no.
dez.
dez.
u aanbieden: 4
eB eee^
Koopje. BRAUN Mixer te k. Wij kunnen
de luxe 1953, 2 V.W.'s
V.W.'s
z. g. a, n. fl 80. Leonard- de luxe '52, Hudson en Nash Voor direct gevr in gezin JEKKER te k. gevr. m. 52.
geschikt voor
voor Br. ond. no. C-574 bur. dez.
Stassenstr. 29, Heerlen.
1951 6 pers., 2 Henry J's s- z. kinderen net MEISJE
e°
houtsoorten
Penners,
pers. 1951, Ford Consul en d. en n. Mevr. E.
n,,f
gevr.
k.
PIANO
kruissnaTe
Welsch Terriër Kennel v. d. Austin A 40 1951 4 pers. Alle V'burgerweg 123, Hrln.
«■«» uJ
rig met opgav. v. prijs br.
Weltermolen heeft af te ge- wagens met verwarming en
Dj
_«*<
fven PUPS v. 8 weken v. de meesten m. radio. Hoens- Gevr. ELECTRICIEN of half- ond. no. 7065 bur. dez.
Probeert 0 ook e*»» %
kamp. afst. lief voor kinde- broek, tel. 1175; Heerlen, tel. was. M. Pelzers Haagstr. 6,
bninlijt
nieuwe lijm, *e,%Te k. gevr, oud eiken of
Munstergeleen
ren, prijs billijk. Weltcrtuin- 3251 (tot 17.00 uur).
dameswortelnoten'
houten
debeBto
str. 51, Weiten Heerlen
Nieuwe
zonder Gevr. BAKKERSKNECHT, BUREAU, vitrine, commode
AUTO'S
prijs
met
op
hoekkastje.
vak,
de hoogte v. h.
mo- of
Br.
Te k. kleur-KANARIES Nas- chauffeur
10 per dag, 10
saustr. 1, Hoensbroek.
extern. H. F. Peters, Em- aan Mevr. Kysers, St. Huet. per km., ’5 per halve f
bertuslaan 28 A, Maastricht.
dag. Huvo, Wimmerstraat 22 mastr. 89, H'broek.
De Pluimv. Opfokkers-Bond en
Eygels54,
Gulickstraat
Gevr. voor 1 Dec. R.K. WINZuid^-Limburg heeft aan te hoven, tel. K
4444—326.
bieden 500 jonge HENNEN
KELJUFFR. voor slagerij op | 'i _j [{o J*3 _afi7_^ Ü _^_ -J -M
Reds allen in volle productie ST. Nicolaas-COSTUUMS te de hoogte m. het vak. Heerlerweg 73, Hoensbroek,
en beslist kerngezond. Vercompl. KruisDam flat-instaps iets aparts.
dere inlichtingen bij de voor- huur. geheel
7-19,
Heerlen,
straat
Telef.
i
Bekw. KAPSTER gevraagd, De bekroonde JAARBEURSzitter de heer Mantelaars,
no. 4881.
event. intern. Br. ond. no. SCHOEN ’24.90. Schins, de
Grijze Grubben 1 A, Nuth.
zaak met enorme keus. Or.S-4971 L.D, Sittard.
Nassaustraat 2, Heerlen.
Wij verhuren BRUIDSKLETe koop gevraagd: BOSFASANTEN. Brieven met prijs- DING naar maat m. a!le toe- BIJVERDIENSTE aangebo16
Zitkamer
opgave aan: M. Stulticns- behoren v. dames en heren, den aan eerlijke personen MEUBELEN.
17
door groot zaadteelt- en se- per mnd., slaapkamer
Vanlier, Maaspoort 46, Weert 't Bruidshuis. Bouillonstr. 8.
bij Vrijthof stadsbus Station- "lectiebedrijf met verkoop v. per mnd. Brieven ond. no.
tel. 2587.
Vrijthof, Maastricht, tel. 3367 al onze bloem, tuin- en 28450 bur, dez.
Te k. Belgische HERDER, 's Woensdags gesloten.
landbouwzaden en poters.
prima voor nachtwaker of
Br ond. no. 560, L.D. H'broek BELANGRIJK voor heel de
Mijnstreek! Voor 2.— p. w.
y£
O.L. VROUW VAN LOURDES
politie, mag geprobeerd wor- Te huur aangeb. groot licht
p. mnd. koopt U: Novene van de Geestelijke Bedevaart tot O.L. Vr. qj,^
of
9.
den, deinst voor niets terug. VERTREK 3V2 x 4% Mtr. 2 JONGENS 16 a 17 jr Bouhaard, fornuis, wasmachine, des van 30 November t.m. 8 December (O.L. Vr. "j pi
Groenstr. 60, Waubach.
Geschikt voor kantoor of mans, Houth. Ganzewcide 221 stofzuiger,
0,30 + porto, uitslui^-j-f
radio, serviesgoed Ontv.) Noveneboekjes ad.
magazijn
Heerlerheide.
aparte ingang
Te k. weg. pl.gebrek Dalma- gas, water, el. licht. Omgev.
en keukenuitzet onder strik- toezending v. postwissel t.n. Geestelijke Bedevaal.pij?
tische HOND, teef, met stam- Kruisstr. Br. m opg. waar- Actieve VERTEGENWOOR- te geheimh. bij service bie- no. 381, Amsterdam-C. Lourdeswater ook weer veJ
boom. Zeer lief voor kinde- voor te gebruiken ond. no. DIGSTERS gevr. kl. borg- dende firma m. goede naam baar.
__^
stelling vereist. Aanm. Zat. in de hele Mijnstr. Vr. inren. Tooropstraat 8, Meezen- M-576 bur. dez.
broek.
tussen 18-19 uur. Spoordijk- lichtingen ond. no. 36500.
3 KOSTGANGERS straat 20, Hoensbroek
Te k. 2 jong.-JASSEN leeft.
Gevr.
o
Grote sortering oranje, zalm liefst mijnwerkers Te bevr.
k. gr. 2 deurs KLEERK., 11 en 13 jr. z. g. a. n. EmTe
Verwacht
en rood-oranje KANARIES ond. no. 562 L.D. Hoensbroek LEERLINGVERKOOPSTER met sp. en wascomm. J. van mastraat 91, Hoensbroek
gevr. voor speciaal sigaren- Vondelstraat 38, Heerlen
mannen onder volle gar. kl.
echt. Lodewijkstr. 8, Bl'heide Slaap-KAMERTJE te huur zaak te Heerlen. Br. m. opTe k. TAPIJT 2 x 3 m, nw,
v. nette heer of juffr. Br. ond. gave van leeftijd en verl. Levert voor winteropslag pr. kw. heeft gek.
fl. 125,Te k. KANARIES 2 mannen no. R-574 bur. dez.
loon ond. no. C-570 bur. dez. prima
consumptie-AARD- -voor fl. 90,- weg. overcompl.
in de
en 3 poppen samen fl. 22,50
APPELEN, Bintje, Uselster moet weg. J. W Hesse, Winook per st. verkrijgb. J. v. We verhuren St. Nicolaas- Gevr net LEERMEISJE van of Industrie van de leem- gerdweg 44, Hoensbroek.
120, zandgrond
Vondelstr. 44 C, Heerlen.
COSTUUM en zwarte Piet 16-17 jr liefst m. Mulodipl. grond a
pakken. Hogeweg 14, Voe- voor sigarenzaak Knubben, ’llO, voeraardappelen ’65, Te k. vlees-SNIJMACH. i. g.
Or. Nassaustr. 45, Heerlen.
Vette en halfwas Chinchilla rendaal.
koolraap ’4O, gele wortelen st te bevr. Horenweg no. 31,
KONIJNEN te koop. Heeren’5O, rode wortelen ’6O, Nuth.
Hallo TAXI, tel. 562, mooie Zo spoedig mogelijk gevr. net alles per 1000 kg aan bovenweg 322, Heerlerheide.
1
zw. auto's v. bruiloften. Ook degelijk MEISJE voor dag of vermelde prijzen franco huis. VLEESGLAZEN „Gerrix" v.
——r
dag en nacht. Bankb. PolRijdt
binnen,
1
en
Wz
liter..
A.
Debets-v.
28,
v.
en
buitenl.
Rijksweg
Z.
Simons,
Te k. Belgische HERDER pr.
G.
4 CLUB»' oi>
billijk
Te
k
48,
Loo,
50,
Markt
'Meezcnbroekerweg
man,
F.
Lutter'ade.
ook
naar
M.
v.d.
Deurne.
dier, oerscherp, kan geproSwalmen, tel. K 4740-280.
fel. Br. ond. no.
Heerlen.
beerd worden Pr. Hendrikl. Ven, Kerkstr. 36, Brunssum. MEISJE gevr. v. d. of d. en
26, Waubach.
STROOPOPPEN,
dakTe
k.
n. leeft 16-24 jr. Lejeune, ramen, glazen pannen, beton- Te k. h.-RIJWIEL, h.-winter- Te k. electr.
Van BRAKEL verhuurt nu Schaesbergerw.
27, Heerlen.
„Velo", ledikant*met jet"
jas 48, Kasteellaan 56, Heerde nieuwste Zephir-Fix en
ramen, kruiwagens, plukladen. nachttafeltje z.ga£'-g >■
len,
4
uur.
risque
All
Zaterd.
na
verzekerd. LETT.ZETTERS-LEERL. ge- ders, rietmatten en slagkuiConsul.
rissen, Brunssumrnerw
Leliestraat 26, Kaalheide tel. vraagd. Drukkerij Rosbeek, pen enz. J. Smeets, Rijksweg '
Nieuwenhagerheide. -x',
Neerbeek-Beek, telefoon Voordelig te k. VIOOL comK 4445-3172.
Akerstr. 228, tel. 400, H'broek 176.4402-521,
pleet.
Schaesbergerstraat'
81,
Huis te k., gelegen te Geleen
K
Te k. j. OVERJAS 1 42,
Br. no. 7505 hulpkant. L.D. te KOSTH. gevr. in net ge- Gevr. WERKSTER v. halve
Terwinselen.
14 j. en d. mantel r&;. t \^,
Eygelshoven.
tè
Br.
ond.
zin
tot
Dinsd.
OPRUIMING
a.s.
Brunssum
dag. Ridderhoenstr. 17 Hoens3, Heeri^V
Nieuwhuisstr.
no. K-3003 L. D. Kerkrade.
24 Nov. zo lang de voorraad Te k. houten AFRASTERING
broek.
■
Kcuk.kast, 2 meter, v. 6 m 1. en slaapk. ameubl.
Te k. aangeb. CARROSSEstrekt.
Te k. een houten./ $"
RIEBOUW- en spuitinr., weg. Viert Ü feest? Wij verhuren Gevr. R.K. zelfst. MEISJE 440 nu 285. Huiskam. van Raadhuisstr. 4, Nieüwenh.
WONING, groot 5 bU
vertr. n. buitenl. Goed lop. SERVIESGOED enz. Haan- v. d. of d. en n., goed loon. ’875 nu ’575 en van ’1125
bele wanden, met °t-aat*
Voor
bezem
of
mop
naar
bedrijf. Nieuwbouw, 8 kam. raets, Heerlerbaan 205.
Melick,
80,
Duitse
woonk.bufv.
Hoofdstraat
nu 770.
grond. Te bevr. Akerst"
prima
VALDEROP,
en gr. werkpl. Tel. 2590 Sitook
een
fet van ’525 nu ’395. BoeHoensbroek.
Hoensbroek.
bij
NIC.
COSTUUMS
te
huur
en
U
spons
St.
vindt
tard.
kenkast van ’325 nu ’2lO. zeem
—"c;^
Geheel compl. Kruisstr 17-19 LEERLING-VERKOOPSTER Clubgarnit. v ’295 nu ’2lO. ons. Emmaplein 5, Heerlen. Voordelig te k. 3 P- T^
HOTELPAND,
Te k.
uitst. Heerlen, tel. 4881.
gevr. voor opleiding mode- Clubs v. 105' nu 70. Clubs
ligging te Wittem (L.) Br,
zaak. Jaspers-Coenen, Brand, van 115 nu ’72. Couches v. Te k, FIETSKARRETJE m. STEL. Mariastraat
_^-^t;
Nachtegaalstr. winselen.
ond. no. S-4970 L.D. Sittard. Twee KAMERS voor kan- straat 1, Sittard.
’9B. Divans van ’65. Fraai luchtbanden.
98,
Evenno.
Geleen.
centrum Heerlen.
bankstel v. 900 nu 695. Dit
toor,
groot
Te
FORNÜ^
k.
v
HUIS te k. gevr. m. tuin in
met pensioen. Vergun- H.H. Colporteurs. Voor de is enkel een kleine greep uit
opzet. Prijs
MOTOR
klep
Kerkrade, liefst Spek'heide. tueel
kunnen
Te
k.
500
cc
k.
provincie
Limburg
ning aanwezig. Br. ond. no.
onze reeks van koopjes. Meu- Raleigh m. of z. zijspan in g. hagerheidestr. 66,
5 a f 6.000,- spoedig geh. of 7068 bur. dezer.
wij nog enige nette COLbelhuis Ortmans Hermans,
m/
ged. vrij v zelfbew. Br. ond.
st. Viêsersweert 238, Roosteop
plaatsen
PORTEURS
Holzstraat 134. Kerkrade
Te k. prima
Spek'heide.
garanno. S-556 L.D.
voorwaarden
van
een
ren.
eiken
Compl. St Nic.-COSTUUM
Mink, Talmastr. 10, w
te h. Gidsen St. Annapa- ticloon, plus provisie, vergoe- Pracht STOFZUIGER, sleeTe k. gevr. flink HUIS met rochie,
van
reiskosten
en
so2
STOELEN
ding
sch.
m. broek-Heerlen.
Waszinkstr. 11, ciale verzorging. Serieuze model, Ie klas merk, wegens Te k.
tuin te Kerkrade of Chevre- tel. 5059Burg.
overcompl., voord, af te ge- dr.zitting in z. g. st. v. sp.pr.
Hrln.
mont. Br ond. no. K-3001 L.
te
sollicitatie
richten onder ven. Willemstr. 89. Heerlen. Heerlerbaan 113, tel. 5265.
Te k. KLAPCAMERA'
D. Kerkrade.
no. H-576 van dit blad.
1 : 45 lens, bel. tijd KLé.l
1 V'
groot school- sec., selftimer, m.
Te
haardkach.
Te
k.
of
te
r.
k
haarden
en
te
aangeb.
WINKELPAND
k.
ASSISTENTE voor kantoor v.af ’4O; clubjes '’27.50 per bord, winkeltje, houten prd en geelfilter, in
voor evt. geldbeleg., nettogevraagd te Heerlen voor
stuk; 4 clubjes, 1 ronde tafel teg. TRAPAUTO, event. met aparts voor St.
opbrengst 5%. Prima stand. R.K MEISJE 20 j. b. z, a. halve dagen. Kunnende ty150; 2 armstoelen, 4 stoelen bijbet. Corisbergw. 92, Heer- Da Costastr. 31, Heerlj^X
Br. ond. no. 7066 bur. dezer. v. d. en n. in Sittard of omg. pen. Br. met opgave van veritff
85; alle maten gas- ên keulerbaan.
langd
onder
7069
L.D,
Sitsalaris
no.
Br. ond. no. S-4967
weg.
12.50;
v.af
klede'rTe
k.
kentafels
bur. dezer.
In centr. Schaesberg HUIS tard.
KERSTSPEL m. beel- FORNUIS met opzet 'j_/
kast ’7O; linnenkast ’45; Te k.gr.
te koop, bev. 7 vertr., kelder,
den,
model en losse MosPanneslagerstr. 32,
’45;
v.af
ledikanten
waskast
Vrijd.
zolder, gr. schuur, stallen en Gedipl. VERPLEEGSTER R. Gevr. voor Dinsd. en
quito-hulpmotor
Heerlerbaan
’7;
’65;
v.af
v.af
velddressoirs
tuin. Dir. te aanv. Br. ond. K. 24 j. z.z.g.g. bij part. liefst net MEISJE. Dr. Schaepman8.
no.
’45;
buffetten
uittrektafels
plein
Molenberg.
17,
Hrln,
L-574
bur.
no.
dezer.
bij zieke of invalide dame
Wegens plaatsgebrek
’33; theekast ’l5; 1 pers.
of heer alleen, liefst Sittard Zelfst. MEISJE gevr. v. beg. bedstèl ’23.50; stoelen p. st. Te k. alle soorten VRUCHT6 antieke STOELEN^», \
Uit de hand te k. HUIS, stal of omg. Br ond. no. S-4968
BOMEN hoog en halfst. pytrektafel en
’5;
tuinstel,
Heerv.af
1
bij
bank,
dame-alleen
te
1
taU
Jan.,
tuin en kleine boomgaard. Te L.D. Sittard'.
en leib. stam en keukenkastje en
WW
len. Voor allé huisw. en bek. fel, 2 armstoelen ’55; divans ramiden
aanvaarden December. Bulaalbes,
str. kruisb. en
abric. inh. 540 1. Te bevr.
meisjes v.af ’4O; couche ’B5; nachtmet
keuk
Alléén
de
Simpelveld.
21,
kumsbroek
B.z.a. 2 nette WERKSTERS, die als zodanig in dienst zijn kastjes ’B. Verder clubs, en perzik alle Ie kwaliteit cerweg 20, Simpelvg^>^;
Verder sier.
van 9 tot half 5, onverschillig geweest en v.g.g.v., gelieven bankstellen, divans enz., met N.A.K. gekeurd.
Gunstig gel. ZAKENPAND
dennen en heesters, leguster Te k. gevr.
no. G-576 bur. te schrijven onder no. 38000 stof naar keus Wij
ond.
wat.
Br.
ruilen en haagd. stam, struik en Carrier met ingcbouw /
te k. m. woongelegenheid tev. dezer.
■
ook met U. Komt U eens kijbureau dezer.
"tor, met of zonder
JU1
klimrozen, vaste pi en rotsalleenst. woonhuis te bevr.
Het
B<>'
ken.
bekende
adres:
Kantstr. 56 Waubach, na 5 u. R.K. MEISJE zoekt betrek- NAAISTERS gevr. hoog loon LOUIS MOTKé, Rijksweg Z. pi. in gr. sort. en gr. stevige of 250 cc. A. v. den
winterplanten. H. Gielen en genstraat 10, Beek^___---^.
king in Heerlen voor ter- Angelastr. 35, Bleijerheide.
129, stoffeerinr. Rijksweg Z. Zn Kwekerij Wynandsrade,
Te k HUIS m. tuin en op- stond voor dag van half 9
219,
Sittard. Telefoon 2853. tel. 387.
Te k. VLOERZIJL v. a ."
vaart, 2 k. suite, keuken en tot half 5. Br. ond. no. V-575 MEISJE gevr. voor de midmers 3x4' meter z. *| '
daguren. Haexstr. 9, Eikske
bijk., 3 slpk. gr. zolder m. bur. dezer.
Bekkerwcg
Te
k.
en
k.
groot
aangeb.
77, Heer^X,,
Kl wit
zwart Te
1 tweebands
Schaesberg.
kelder, omg. Geleen. Br. ond.
FORNUIS, bill. prijs. Bokstr. Rauschendorf STROOPERS
—""TriP"'
bez.
v.
jr
in
no. G-8977 L.D. Geleen.
JUFFR.
27
R.K.
Te k. consumptie AA^e*''
24, Heerlerheide.
kanaalbreedte 1.30 m. licht PELEN
dipl Kinderverz. opvoedk., Gevr. R.K. LEERMEISJE
Bintjes,
model. 1 tweebands Ködel
Mulo, Huish.-school, steno ± 16 jr voor kruidenierszaak
Brandstr. 44, Einig»^-^,
en typen z. haar passende omg. Hoensbroek. Br. ond. H.-RIJWIEL a. nw., zwarte & Böhm stroopers 2 jaar oud
velgen
no. U-573 bur. dez.
en remnaaf, wegens kanaalbreedte 1.50 m. 1 tweebetrekking liefst bij kindelanghar- E
aanschaff. bromfiets, voordel, bands Schumacher stroobin- Te k. zwart
ook gen ,adm. werkz.h.
ren
teg.
elk aan»JASJE
teg.
Te r. HUIS te Heerlen
of dir. Net DAGMEISJE gevr. Tcn- te k. Ing. poort Willemstr. 89 der. Alle machines voor 100
Hrln
Intern
te
verr.
Adr.
L.D.
Sittard^^j,,
huis m. 1 ha land gesch. v. omg.
% in orde worden geleverd
Br. ond. no. W-573 bur. dijck, Saroleastr. 38, Heerlen Heerlen.
tuinbedr., liefst omgev. Heerop proef van goede werking.
z.g.a.n
dez.
Tek.
len. Br. ond. no. 7070 bur.
DAGMEISJE gevr. Jos. Wil- Te k.
Gebrs. Collé, Echt, Tel. 377. moderne WOONKA^p.5 1
92, Brunssum Pepels, Koestraat 1, Stem
lems,
dezer.
Kerkstr.
metselaar2 clubs. Br. ond. n°Wie kan all round
Te k. POPPENHUIS (4 verKerensheide.
te- Gevr. v. luxeliefst,
gebr.,
dez
tegelzetter
bur.
groot
trekken).
_-^J.
ruil
HUIS
electr.
prachtig
Te
en
69,
in Limburg wo- branche WINKELJUFFR. v. Wij leveren thans winter- Heerlerbaan.Rukkerweg
m. opvaart, geleg. te Kerk- gelz komt Hrln).
Br. ond. no. Geleen. Br. ond. no. 7067 bur. provisie
Te k. d. en
rade, teg. klein huis m. op- nen (omg
AARDAPPELEN.
m. Locomotief en -ie»'I'',vaart. Br. ond. no. K-3004 L-573 bur. dez.
dez
PRINS ENCYCL. -neet
Zeeuwse bintjes, Rode Ster WINKLER
(van
Tevens Singer f, s P
’495) voor oude inteL. D. Kerkrade.
door heel Zuid-Limburg aan
naaimachine
en PW
DAGMErSJS gevr. voor 3 f 13 per 100 kg en voer- kenprijs ’375. Oosthoek (v.
,
dio
Hofpoelstr.
’300)
4 KAMERS te Spek'heide te
dagen per week. Geerstr. 68, aardappelen aan
per
voor ’240. Franco Brunssum.
6.50
thuis,
ruil aangeb. teg. nieuwb.
Heerlen.
100 kg, v.d. Broek & Beekers
ook in termijnen. J. J.
won Sp'heide. Br. ond. no. DIENSTMEISJE v. dir. gevr.,
Amstenrade, tel. K 4492—409 Witteveen, Broek in WaterTe k.
F-574 bur. dez.
R.K. HULP in de
land 107, tel. 258.
bvweegschaal, babyP»
niet ben. 16 jaar. Ramakers, Besch.
gevr.
g.
g.
HUISH.
KAST
intern,
v
Te
k.
ANTIEKE
175.
1 fietsstoeltje,. Vf
Raadhuislaari 9, Geleen.
v. Br. ond. no. 221, bijk. L. Commode 85, ovale Maho- Te k. KEUK.-KAST, z.g.a.n. cm.,
salontafeltje. Alles
Drievogelstr.
D.
65.
dag.
Spek'heide.
Motké,
19,
Maastricht.
nie tafel
Louis
MEISJE gevr. v. iedere
staat Venweg 74,
en voorRijksweg Z. 129, Sittard. Tel.
:__-—
:
Zelfst. kunn. werk.
Te
k.
pr.
in
st. z. FORNUIS Te koop 3/4 Gemse -^oK
i)'
de no. 2853.
Dame Med. gedipl. voetkun- zien v. goede get. Aanm. tuss. Gevr. nette HULP
in
met
opst.
en kolenwagen MANTEL (bruin),. ,°%oS t
Eyck, HUISHOUDING voor dag of
dige zoekt ruime ongem. 11-12 uur v.m. Mevr
In 't „VERKOOPLOKAAL", f 135.—. Br. ond. no. J-576 kraag Brocaat 2Ud„ P"
KAMER m. stookgelegenh. Burg. Waszinkstr. 91 Heerlen dag en nacht in jong gezin Geerstraat
ie
38, Heerlen,' ztjn bur. dezer.
of
met
kinderen.
Zelfst.
kunn.
V'burg-Heerlen
voerd.' Gr maat. KoOP J
tussen
koop altijd prima onderh.
NAAISTERS.
te
gerÖut.
Mens,
Gevr
werken.
Mevr.
g.
Heerlen,
verbinAdres:
ond.
R-573
m.
no.
centr.
Zn., Sittarder- Burg. Waszinkstr. 37, Hrln. en meest moderne meubelen, Te k. prima mahonie BUFding trein of bus Adr. Böhm H. v Dijk en
FET (dressoir), grote bergfornuizen, haarden, ook comweg
58,
Heerlen
k
mooie
ruimte, naaitafel notenhout, Te
Provincialew. 378, Houthem.
Gevr. een JONGEN voor in plete huiskamers, enz. enz.
$■
duplex haard, gezondheids- m. 42 en bijpassende
leefGevr.
LEERMEISJE
magazijn
de winkel en in
in
meisjesjurk m. 42. E"
matras voor 2 pers. bed
R.K jongeman, instrumen- tijd 16net
de
Steeds
voorr.
beste
voej., v kruidenierswinijzerwaren,
liefst iets bekend
18, Waubach^^_^^<j
tenmaker zoekt in Heerlen
omg. Amstenrade. met de zaak. niet beneden der-AARDAPPELEN, 1000 kg Achterstraat 37, Schaesberg. no.
net gezellig KOSTHUIS. Br. kel liefst
Zeeuwse,
Friese,
Hoensbroek.
.'65,
Br. no. 559 L.D.
15 jaar. Vcrkoophuis Hub. voor
KINDERTAFEL met 4 Te k. fruit-BOMËH-, «f*
ond. no. S-570 bur. dez.
aardapp., ook v. stoeltjes
Mosmuller-Reumkens & Zn, Limburgse
te koop gevr. Br halfst. en struik. ApP^A'.
inkeldering, v.af ’l2 de 100
Nette
SCHOËNM.KNECHT
Hoogstr.
14-18,
telef
K
4443p*ruim, kers. Alles
no.
T-575
ond.
bur. dezer.
eehtp
SchoenreparaWie kan
z. k helpen gevr „Stevens
kg franco thuis bij 't alombe-373, Nieuwenhagen.
Concurr. prijs. W- sl"
aan geschikte WOONRUIMK'rade.
Aldershof,
3,
'Gulperstr.
adres:
J.
,
kende
tie".
k. 2 MOBYLETTES, zeer Boomkweker,
Am
TE in Heerlen of omg. Br.
4, tel. 3870, Heerlen. Te
Geerstr.
voordelig.
144,
Nieüwstr.
tel.
4492-421.
ond. no U-570 bur. dez.
DAGMEISJE gevr. van 8 tot
Hoensbroek.
Te k. HAARDKACHEL i. z.
16 uur. Gr. was 'buitenshuis.
Te k. 4 pr
Parallelweg
g st. L. Janssen, Bosstraat 20 Te k. prima gebr. RIJWIEJongeman zoekt ZIT-SL- Mevr. Nefkens.
NEN, Koster, Dr. Jae°
Te k. gevr.: kersen, noten Bleijerheide.
KAMER m. pens. te Eygels- 9, Heerlen.
LEN. Nieüwstr. 144, Hoensbr. no. 19, Heerlen. __^^\(y
essen en andere BOMEN.
hoven. Br. m. prijsopg. no.
Kinke. bliej, zseët tatata, Te k. Gruno DAMESRIJW. Te k. 2 grote
Eerl ECHTPAAR gevraagd Heynen, Houtzagerij Schim220 Bijk. L.D. Maastricht.
goed
mert, tel. K 4404—284.
of all.st vrouw. Vrouw
heeët cc PLASTIC-breukske z. g. a. n. voordelig. Nieuw- z. g. a. n. modern 0
kunn. kok. man goed chauf-of
S.G.A.
straat 144, Hoensbroek.
Jong echtpaar zoekt KAGoorstr. 7, Leeuwstu»<-"
Te koop gevr prima apart
(autobus), tuinman
sum.
__^-ji.
MERS ongemeub of gemeub. feur
Alle
soKl
Erres
RADIO
f
te k.
25. Koopjes! Klein FORNUISJE
geschikt v. atelier.
BANKSTEL. Moet z. g. a. n.
Br. ond. no. A-574 bur. dez.
Kost,
inzijn.
js'
35,-; kleerkast
ciale verzekeringen.
Br. m. prijsopg. onder Kerkplein 1, Heerlen.
45,-; gar- Te k. luxe
t
bewassing. Briev.: de no. K-3002 L.D.
nituurstoelen
Huygenstr. 56a
60,-;
Kerkrade.
keukenConst.
Mijnwerker Dom.-Mijn zkt. woning
Prachtig bruin BONTJASJE tafel 12,-; boekenkast 45,_;
Vrederechter te Soigsum.
WONING, liefst in Sp'heide. Heer
Te k gevr, KERSEN- en PEhl. 42 zeer voordelig te koop. oliebad van
nies (Belgique).
wasmach. 35,-.
Br. ond. no. E-574 bur. dez.
Weinig
gedrasen.
Firma
TerlindenCobbcn,
RENBOMEN.
enz.
k. wegens
Hoofdstr. 187. Hoens- Te
houth., Amstenrade, tel. 202, weg 24, Hoensbroek,
Voor dir. gevr. aank. BAKHAARDKACH., radio
broek.
net
bekwame
Dame R.K. zoekt eên
KERSKNECHT en
tenwisselaar m. 19 V. V
KOSTHUIS of zit-slaapka- broodbezorger v. bestaande Te k. gevr. kind. FILMAP- Te k. KAST. tafel en 6 stoe- NAAIMACHINE te k in g Dorpstr. 85,
p
mer. Br. ond. no. K-573 bur. route Firma Vaassen-Speth, PARAAT. Br ond. no. T-574 len. Gulickschestr. 32, Opho- st. 55 gld.
79, terdag na 1 uur tcpe
Hoofdstraat
dez.
SI,
Heerlerheide.
bur.
Kerkstraat
dez.
ven-Sittard.
sum,
Schimmert.
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Dankbaar

ONTDEKKINGSTOCHT DOOR AFRIKA

object

Frederïka van Grie/^"««srin
T*f Vrengt met haar echtge-

een bezoek aan de
-o°*
Jf burgemeester van

V.S.

San
1**800 ontv^n9 zVn konink-

lük* gasten

***

op het stadhuis en
waren alle persfotogeboeid door het levenW^* 1*expressieve
van
£*>6 vorstin tijdensgelaat
haar ge.
met de burgemeester.
®n van hen
schoot deze vier
gootjes. Maar welke woorden
die deze reac" het geweest
°P koningin Frederïka's
«lat tevoorschfyn riepen f
deze 9 .

J**
*

HAILE SELASSI modern
heerser over feodaal rijk
van paleizen, auto% dieren, LEEUW VAN
Liefhebher
JUDAH
en

de Westerse schone kunsten

—
Vrijdagavond. Het is stampvol

ADDIS ABEBA, 18 Nov.)

Haile Selassi de Eerste, uitveroverwinnende
Leeuw van de Stam van Judah,
Koning der Koningen van Ethiopië: dat is de volledige titel van
de vorst, die over een gebied drie
maal zo groot als Frankrijk en
bevolkt door twaalf millioen grotendeels nog primiteve mensen
regeert. Maar zo achterlijk als
Ethiopië in yele opzichte nno is
zo vooruitstrevend is de kleine
tengere man met de zwarte baard
die sinds 1930 op de troon van
Ethiopië zit en alles doet om het
land zo snel mogelijk in moderne
geest tot ontwikkeling te brengen.

leen tussen de tien- en de zestienduizend mensen in koelen bloede
vermoord.

in het restaurant op de tweede
verdieping van het internationale „Ras Hotel". Vrijdagavond is
de uitgaansavond in Addis Abeba. Een orkest van leden van de
keizerlijke lijfwacht speelt mo-

korene van God,

En men heeft zich daarbij vooral tot
de meer ontwikkelden gekeerd. Dat
is een andere oorzaak van Ethiopiës
gebrek aan mensen die het land leiden kunnen. Weliswaar tracht men
die achterstand in te halen door zeer
derne dansmuziek. Op de kleine veel aandacht aan het onderwijs te
dansvloer glijden de gasten in besteden maar het eist nu eemaal
smoking en avondtoilet langs el- vele jaren voor men een nieuwe geopgebracht heeft. Haile Sekaar heen. Anderen zitten aan neratie
lassi heeft persoonlijk buitengewoon
de met schemerlampjes verlich- grote belangstelling voor het onderte tafeltjes en laten zich door wijs. Hij moedigt het stichten van
kellners in witte jasjes en zwarte scholen overal aan. En hij laat vele

jonge Ethiopiërs voor zijn rekening
pantalons bedienen. Wijn glin- aan
universiteiten in het buitenland
stert in de glazen. Er wordt ge- studeren.
praat en gelachen. Er heerst een
Behalve de twee paleizen in Addis
mondaine sfeer. En dat is ook de Abeda heeft hiij in practisch elke

van het land en volk in welke dienst
hij

in Uw land stond
viieg Van de Europese cul.
.J^ a?fs£eit,
Aan onze wanden hangen
*>i dankbaarheid de oeste
schilderijen

....

zich

gesteld

heeft.

'

Tegenwerking

stad van betekenis in Ethiopië een
Haile Selassi is een van de laatste
groter en kleiner paleis. Verder bezit keizer er echter niet tevreden mee.
hij tientallen woonhuizen en gebou- Hij heeft het nooit gebruikt en mi vertegenwoordigers van een uitsterwen, boerderijen, ometelijke stukken heeft men het in een noodlijdend vende kaste: die der absolute monarchen Hij is echter tegelijkertijd
land en andere onroerende goederen hotel herschapen.
een vooruitstrevend vorst die zijn
waaronder een lucratieve goudmijn
macht yoor de snelle ontwikkeling
waarin een groot aantal gevangenen
van zijn volk aanwendt. Daarbij ontwerken. Maar veel van de opbrengst
si om onmiddellijk in te grijpen van zijn bezittingen komen weer
hij echter veel tegenwerking
Ethiopië moet nog veel leren. Een moet
als er iets ongewenst gebeurt.
aan het land ten goede. Met milde van de allerbelangrijkste dingen van de kerk en de „pasja's" zijn het
eens met zÜn moderne
welke men bijvoorbeeld moet leren allerminst
opvattingen. Als grootgrondbezitters
Eveneens in opdracht van de keiAls
is
werken.
men
ooit
eens
'n
nog
zer hangt er beneden in de hal van
zien zij veel
het oude feodaspreuk in het nationale wapen zou lisme blijven liever
het hotel een kaart met in 't Ethiobestaan.
willen aanbrengen zou men geen beonze correspondent
pisch, Engels en Frans erop: „ledere
En in het buitenland bestaat dat
kunnen kiezen dan ..Isji' naga" ook nog algemeen. Evenals de
ter
Vrijdagavond diner-dansant Smosladat is Ethiopiseh voor „Ja, mogen". vernij trouwens, hoewel Haile Seking of zwart costuum verplicht".
ALFRED
VAN
SPRANG
Twee woorden, die de handelingen lassi die dertig jaar geleden afgeEn dat is een sprekend bewijs van
van duizenden mensen beheersen. schaft heeft. Maar Selassi laat zich
de grote en algemene invloed welke
keizer Haile Selassi heeft op alles hand geeft de keizer geld voor de Maar niet die van keizer Haile Sedoor de tegenstanders van de voorwat zich binnen de grenzen van meest uiteenlopende doeleinden. Zo lassi. Het is een publiek geheim dat uitgang niet van de wijs brengen.
Ethiopië afspeelt.
wordt het opknappen van Addis de keizer buitengewoon hard werkt. Het doel van zijn leven staat hem
zn een-en-zestig jaar staat
Haile Selassi is almachtig.
Abeba gedeeltelijk door hem gefi- Ondanks
en krachtig voor ogen: Ethiovroeg op en na het vervullen van klaar
hij
parlement
een
beEr is weliswaar
nancieerd. Honderden nabestaanden
pië in zo kort mogelijke tijd een
zijn godsdienstplichten in een kleine
staande uit twee Kamers, dat ieder van in de bezettingstijd omgekomen kapel
plaats bezorgen onder de beschaafde
in het paleis en een licht ontjaar met veel vertoon door de keikrijgen
geldelijke
ambtenaren
een
en ontwikelde landen. Dat is echter
zer geopend wordt. Er is wel een uitkering van het paleis. En hun bijt begeeft hij zich naar zijn werkeen uiterst zware taak. Zelfs voor de
kabinet, maar in de grondwet staat, kinderen studeren op kosten van de kamer om staatsstukken te behan- Overwinnende Leeuw van de Stam
dat de persoon van de keizer heilig keizer in het buitenland. Zelden delen en tientallen bezoekers te van Judah.
en zijn macht onbetwistbaar is. En weigert de keizer een beroep op fi- woord te staan. Zijn belangstelling
dat demonstreert de praktijk dage- nanciële steun voor een project, dat gaat naar alles uit. En heel dikwijls
(Advertentie.)
lijks. Niemand durft iets te beslissen de ontwikkeling van het land in bemoeit hij zich met de kleinste details.
Daar
de
weide
keikeizer
noe
goedkeuring
goede
van
de
Westerse geest ten
weet
komt. Want
HOEST, GRIEP...
zonder
zer. Zelfs de minister-president niet. dat is hej, allesbeheersende ideaal nig capabele mensen er zijn, laat hij De weldadige warmte van Ther- Hg»
En er gebeurt maar weinig in het van Haile Selassi: Ethiopië zo spoe- slechts in uiterste noodzaak iets aan mogène stilt de pün in keel en O*J?T_»
borst en verjaagt de aanval.
SAZS3
uitgestrekte land waarvan de keizer dig mogelijk in een moderne staat anderen over. Dat betekent echter.
hij
beda
in
de
dikwijls
hoogte
is.
De
laat
avond
keizer
tot
niet op de
te herschapen.
nog in zijn werkkamer zit om zijn
slist ook over leven en dood. Toen
krachten te geven aan het welzijn
de Britten Ethiopië in 1&41 bevrijd
hebben van het Italiaanse regiem was
(Advertenties)
er onder de bevolking een begrijpeAlle macht en rijkdom ten spijt
leeft Haile Selassi bescheiden. Het
lijk verlangen om revanche te ne,men voor de misdaden van de bezet„Genata Leul" paleis aan de buitenter. De keizer verbood echter elke kant van Addis Abeba is verre van
eist
persoonlijke vergelding. Als gevolg pompeus, het is in feite niet anders

bedoeling, want onopvallend in
een hoek staat een eenzame figuur te kijken of alles in goede
stijl verloopt. Het is een politieambtenaar in burger en hij heeft
opdracht van keizer Haile Selas-

wj^opese
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Naga

door

<yu

Badhuis

KALEIDOSCOOP
der kleine boosheid
haar keurige omschrijving volnaam was Maria. Nooit in staaan.
haar jonge leven had zij Overigens had zij er nog
oog in oog gestaan met de
het woord „verrekte" voorpolitierechter en een af- gevoegd.
schuwelijk wonder zul
moeten gebeuren, indien de
:— door
politie voor wat haar betreft, potlood en papier zal
nodig hebben.
Haar optreden was als dat
van een kind. Zo ook haar
onschuld. Zij zou slechte
woorden gebruikt hebben ..Ik heb dat niet gezegd, 't
en de buurman van haar Is voor het eerst in mijn
grootvader een jager op pril leven, dat ik dat
minder nette dames ge- slechte woord hoor", vertelnoemd hebben. Wij moe- de Maria blozend en onschuldig, en allen, de poten althans met 'deze kies-

<*ar <f e cultuur van dit jonge
volk groeit. Ziet,
rt> bouwen wolkenkrabbers die
°9er zijn dan waar ook ter

„U bedoelt dat deze heer het huis
gehuurd heeft met de verplichting

Gebrek
Ethiopië heeft een onstellend tekort aan capabele leiders. In de
eerste plaats komt dat door de
eeuwenlange

isolatie

welke elke

moderne invlof.l tegengehouden
heeft. Nu de barrière verwijderd is
lijdt men natuurlijk nog aan de gevolgen van die politiek. Bovendien
is er tijdens de Italiaanse bezetting

een

verschrikkelyke slachting ge-

houden onder de intellectuelen van
het lan.l. Toen er in 1938 een aanslag op het leven van maarschalk
Graziani gepleegd is, heeft het Italiaanseleger op beestachtige wijze
repressailles uitgevoerd. In enkele
dagen heeft men in Addis Abeba al-

KAN!

Ook voor U, als U deelneemt
aan de grote

FLYEk-PRIJSVRAAG

in de Radiobladen. Zie Uw Radioblad van deze week of vraag
de eerste 3 prijsvragen aan postbus 500 Eindhoven.

grootvader
onderdak en verzorging te verschaffen', zo verbeterde
mr. Damen haar.
„Hè jaa....ü!" deed of ze zeggen

wilde „Hoe weet u dat toch allemaal zo precies?"
„Ja, ja, gaat u maar rustig verder",
deed de rechter zelfverzekerd.
„Nou, dan moet u eens luisteren.
Op een goede dag bracht ik Opa 'n
bezoek en weet u wat ik in de keuken zag....???" Zij pauzeerde en
keek 't zaaltje rond of ze één snuggere ontdekken kon, die dit raad-

"

10 itu-s

38 cent

'N OGENBLIK PUZZELEN
Vandaag gaan de puzzelaars
weer 'ns lustig door de spiraalpuzzle geheel rond, totdat ze op

nr. 24 niet meer verder kunnen.

,n één
j^

—

—

ding
wij bekennen
liggen we ver achter bij

oude Europese cultuurvolk

..

Daarbij kunnen ze van onderstaande lettergrepen gebruik

maken De gehele oplossing
staat elders in dit blad.
a, aap, An, boni breng, burg,

del, den, der, der, ders, des, di,
die, bood, e, eer, gat. Ge, cc, ge,
gel, hand, ik, in, kei, kei, kerk,
kin, Ko, lan, lijk, 10, lu, ma,
man, ne, ne, nek, neus, nou, O,
o, o, or, pen pk), pon, ra, scha,
si, stel, ti, tiek, tig, ton, tra,
ver, waar, wor,

xem.

Horizontaal zowel als verticaal:
1-2. van de ene plaats naar de
andere brengen; 2-3. bespeuren,
bemerken, daarvan zul je de
; 3-4. dat zijn toch
gevolgen
wel alle Hollanders; 4-5. marmeren bord op de gang met vele
knoppen en stoppen; 5-6. be-

hoedzaam en zeer slim.... te
werk gaan; 6-7. deze is toch wel
zeer gauw gevuld; 7-8. rechtschapen, betrouwbaar, wars van
leugen en bedrog; 8-9. huisorgel,
; 9-10.
noch straatorgel, maar

' ."
" de natuurlijke charme van
*Ön vrouwen!"

"'

en onschuldig aanklocg.
..Deze heer heeft het hele

huis gehuurd met
vader incluis".

groot-

seltje

kon oplossen.

„Neen....? Nou, die mooie koperen
asbak van Oma zaliger
!! Zo
maar in de keuken en.... wat erger i5.... in gebruik nog wel. Nou
u begrijpt, ik werd hels. Ik zei tegen deze heer: Dat mag u niet. U
moogt die mooie asbak van Oma zaliger niet gebruiken. N0u.... en
toen kregen we ruzie".
„Wie is wij?" wilde de politierechter weten en liet ons in barre
duisternis wat betreft de innige relatie tussen Oma zaliger en de
mooie koperen asbak.
„Wel de buurvrouw en ik. Maar
toen kwam deze heer er bij en die
begon uit te pakken, nou maar. En
toen kwamen mijn zusters en Opa.
„Ja.... en toen hebt u die slechte
woorden gebruikt", vulde de politierechter aan.
„Maar, nee, edelachtbare. Dat kan
toch niet. Ik kende die woorden
toch niet. Hoe kan ik ze dan gebruikt hebben?" zo beweerde ze.
Waardoor bewezen wordt dat de
justitie als, paedagogisch instituut
voor onschuldige maagden niet het
aangewezen adres is.
„Wij zullen de andere getuigen horen", besloot de rechter. De zuster van de maagd trad naar voren
en de grootvader en de man van
wie verondersteld werd dat hij

wel eens ter jacht toog.
Zuster en Opa vertelden op ont-

wijle zijn

uitdagend

secuur weten.
..Heel zeker, want als Opa er niet
bij geweest was, had ik haar de ko-

ter

peren asbak naar het kinderachtige hoofd geslingerd", verzekerde de
man, die rood aanliep van opwinding bij de gedachte, welke mogelijkheden het niet „dasein" van
Opa geboden zou hebben.
„Goed
dan is het woord nu aan
de officier van Justitie", besliste de

politierechter.

Deze was

kennelijk

„het gevreigel"en ruzie moe.
„Het moet uit zijn", verzekerde hij
en eiste fl. 10.- boete, omdat men
maar niet zo iemand een jager noemen kan, die dit persé niet wil zijn.
„Ik spreek verdachte vrij wegens
tegenstrijdigheden in de verklaringen van de getuigen", zo besliste mr. Damen. „Want deze heer
verklaart, dat Opa op het alles beslissende ogenblik van de belediging aanwezig

was, terwijl zijn

vrouw dit pertinent ontkent".
De maagd lachte opgelucht en hatelijk. De man.schrok van teleurstelling,

, zei de politierechter tegen Maria, „en blijf, zoals gij voorgeeft te zijn."
Opa en zijn twee onschuldige
kleindochters vertrokken gezamenlijk. De lummelende menigte op de
publieke tribune keek meesmuilend naar de jonge maagden, die
giechelend door de deur verdwe-

„Ga

nen.

roerende wijze hoe onschuldig Maria wel was. Maar de jager dacht
er volledig anders over en om de
zaak even juist te stellen, misbruikte hij het schone Limburgse dialect en slingerde hard en ruw het
slechte woord in onvervalst „Beeks"
over de groene tafel. De jonge
maagden lieten de ongure stormTijdens de
CAXACA, 19 Nov.
PROF. Zll_ar_N3lKE heeft weer eens
wind over hun onschuldige hoofvan
Carrera
Panaetappe
eerste
de
aangetoond, dat er nog steeds geden gaan
en ze bloosden zelfs
zijn waarop een klein volk
mericana is een zeer ernstig ongeluk
bieden
niet.
kan
zijn. Mij ontving de Nogroot
gebeurd, waarbij naar verluidt zes
„Verkröppelde invalide", had zij
en
belprijs
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REVOLUTIE IN AMERIKAANSE BOUW

Moet metselsteen voor
metaal veld ruimen?
—

75-ent

maag-

„Halahi" de minder nette dameswereld toezendt.
„Wie waren er bij toen Maria deze
woorden bezigde?", vroeg mr Damen rustig en niemand vermoedde
welk addertje onder dit schoon geschoren gezonnetje verborgen lag.
..Eens kijken", zei de nimrod en
dacht en peinsde intensief en demonstratief. „Eens kijken, dat was
ik zelf, dat was mijn vrouw, dat
was Opa en dat was zij".
„Weet u dat zeker?" wilde de rech-

Aluminium
reeds veel gebruikt

20 «tuk»

aangeklaagde

den haver en gort wil
hebben.
Dat zal ik u eens vertellen, edelachtbare. Deze
heer.. 'en ze wees op
de heer die haar valselijk

bij tijd en

—
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De jonge maagd

6 doden

dan een enigsins uitgebreide villa.
Daar leeft hij met keizerin Menen,
een Amerikaanse huishoudster en
een Zwitserse chef-kok en een stuk
of vier honden. In de tuin heeft hij
verder een grote volière, een paar
zeldzame roodborstapen en eenzeehond, terwijl buiten het paleis in
een voor het publiek toegankelijke
miniatuur-dierentuin 'n aantal leeuwen leven. BehaTve van dieren houdt
de keizer van het lezen van buitenlandse literatuur (in het Frans) en
het luisteren naar klassieke muziek.
Verder heeft hij een zwak voor luxe
auto's, waarvan er tientallen in de
garages staan van deftige „Rolls
Royces'' en „Daimlers" tot meer
spectaculaire „Cadillacs" en „Mereedes". En voor paleizen.
Zo heeft hij een badhuis laten
bouwen op de plaats waar warm
zwavelhoudend bronwater uit de bodem borrelt. Het Is een stijlvol gebouw geworden met een zwembad,
verscheidenen badkamers in geel,
blauw en rosé porcelein, prachtige
suites, kamers voor massage en electro-therapie dat tussen de anderhalf
en twee millioen gulden gekost
heeft. Toen het klaar was, was de

grage
menigte werden
weck oifi de mannenharten
en lachten vertederd. ..Hoe
is dat dan gegaan, geachte juffrouw", vroeg
de politierechter, die zelfs

FRIDO

Auto-ongeluk

daarvan zijn de in Ethiopië aanwezige Italianen volkomen met rust gelaten. Er zijn er nog steeds. Men
heeft hen zelfs in de samenleving opgenomen. En men mag hen veel
liever dan de Britse bevrijders die
veel meer verantwoordelijk gehouden worden voor de armoede waarin
Ethiopië nog steeds verkeert dan de
bezetters.

litierechter, de officier van
Justitie en heel de luister-

Zij was 22 jaar en

#het

.

voor metselwerk.

men..."
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Zaterdag 21 November 1953
ANNTE ROMPEN
en
HENDRIK HAZEN
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de plechtige inzegening zal
plaats hebben op 25 Nov. a.s.
om 9.30 u. in de parochie-

+

Heden overleed tot
onze grote droefheid,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, na een voorbeeldig
ziekbed, onze
geliefde
echtgenote, moeder, behuwdmoeder, grootmoe.
der, zuster, schoonzuster,
tante en nicht.
Mevrouw
MARIA HUBERTINA
DOUVEN

kerk van St. Anna te Bekkerveld, Heerlen.
Heerlen, Bekkerweg 104.
H'heide, Pappersjans 17.
Receptie van 12.30—13.30 uur

echtgenote

TTNY GEELEN
en

KEES WEUSTENRAAD

Spekholzerheide:
Ch. Doornen

De plechtige huwelijksinzegening zal plaats hebben op
28 Nov. a.s. in de parochie-

A. Doomen-Havenith
en kinderen
Oirsbeek:

kerk v. d. H. Moeder Anna
te Heerlen om 9.30 uur.
Heerlen, Caumerbeeklaan 1.

M. Doornen
E. Doornen
L. Doomen-Thijssen

Voerendaal, Kundergats 26.
Adres van de dag:
Caumerbeeklaan 1.
Receptie: 12.30—13.30
Toek. adres: Huskensweg 69,

en kinderen
Familie Douveii
Familie Doornen
Oirsbeek, 19 Nov. 1953.
De plechtige uitvaartdienst, voorafgegaan door
de begrafenis, zal plaats
hebben in de noodkerk
van de H. Lambertus te
Oirsbeek op Maandag 23
Nov. a.s. om half tien.
Bijeenkomst aan 't sterfhuis: Provincialeweg-Zuid
no. 48 te kwart voor
negen.
Enige en algemene ken-

Heerien.

Op Zondag 29 Nov. a.s. hopen mijn Ouders
JAN WILLEM MERTENS
en
HELENE JOSEFINE

MERTENS-MERTENS
de dag te,herdenken waarop

zij vijf en twintig jaar geleden elkaar het H. Sacrament
van het Huwelijk toedienden.
De plechtige H. Mis tot dankzegging zal worden opgedragen om 9 uur in de Parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlerheide.
Hun dankbare dochter
Heerlerheide, Jongmansw. 59
Receptie: Café Quaedvlieg,
Robroekweg 36, van 11-13 u.

van

W. J. Doornen
in de leeftijd van 72 jaren.
De bedroefde familie:
Oirsbeek:
W. J. Doornen

Ondertrouwd:

voor Oirsbeek.

nisgeving

-

"

Voor de vele blijken van

deelneming bij het overlijden en de begrafenis

van onze dierbare Echtgenoot, Vader en Grootvader

FRANCISCUS
WILHELMUS ERENS
Echtgenoot van
M. G. Crjjns
betuigen wij U onze op-

DANKBETUIGING
Op 22 Nov. a.s. hopen onze

lieve ouders en grootouders

H. LEMMENS

rechte dank.
Wed. M. G. Erens-Crljns
en kinderen

E. LEMMENS-PETERS
hun 50-jarig huwelijksfeest
te vieren. Dat zij nog lang in
een goede gezondheid mogen
leven, wensen hun
dankbare kinderen en
kleinkinderen
Bom. November 1953.
Mgr. Buckxstraat 4.

plechtige

De

eerste Jaardienst voor

wijlen de

„__,

Heer

van

iï

’

Voor de vele

blijken

van

+

MARIA CHRISTINA
NOTTEN
weduwe van
Wij

Andriolo
bevelen haar ziel in

J. Andriolo-Franssen
W. Meens-Andriolo
en kinderen
Chr. Hlssel-Andriolo
en kinderen

vanaf
Dit zijn alle LANGE MANTELS.
3/4 mantels, alle

soorten

vanaf

"maat vanaf

naar

Heren costumes naar maat, Engels

f.

geb. Offermans
zal gehouden worden op
Dinsdag 24 November a.s.
om 9.30 uur in de parochiekerk St. Bernardus te

en kinderen

Familie Notten
Familie Andriolo
Simpelveld, 19 Nov. 1953.

De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis,
zal plaats hebben op Dinsdag 24 November om 10
uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te
Simpelveld.
Bijeenkomst aan het sterfhuis, Kloosterstraat 49,
om kwart voor tien uur.

die van dit

overlijden

geen kennisgeving mochten ontvangen hebben, ge-

lieven zulks toe te schrijven aan de droevige omstandigheden, waarin wij
ons bevinden en deze als
zodanig te beschouwen.
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verstrekken wij gedurende 1 week

GRATIS
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X
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VAJN BÓXTOTBETERE CAMERA

ons filiaal,
hieronder vermeld!
ZIET ONZE ETALAGE !

vraagt inlichtingen bij

♦
♦

X

ook 8 en 16 mm filmcamera's, 8 en 16 mm projectoren,
vergrotingstoestellen enz.
GEMAKKELIJKE BETALINGSREGELING. Officiële prijzenl

—

FORD V8MOTOREN

Harie van de Petite Suisse
aan de Wilhelminalaan.

Xo

H. GOEDMAKERS

AFWEZIG

vraagt

SCHILDERSBEDRIJF

bekwame schilders
en een geroutineerde letterzetter

HEERLEN

♦
♦
♦

825x15: conditie 50 tot 80%.
van 75.— tot 100.— per stuk.

XX

X
♦

als nieuw, prijs per stuk

'

H. J. B. J. LUBBERS Keel-Neus-Oorarts

EIKENDERWEG 6

♦

Partij

„Chalet in 't Witte Paard"
1

♦
♦
♦
♦

’
PARTIJ BUITENBANDEN
Ford-Dump-VERSNELLINGSBAKKEN
’ ’
’
’
’’
’
’
aim.
Prijzen

in Valkenburg dankt hierdoor hartelijk voor de
vele .blijken van belangstelling bij de opening
van zijn

Spreekuur elke dag van 8.30 tot 10 uur en volgens afspr.

♦

Voorts te koop:

Dn Opper-Stalmeester

.
Ziekenfondspraktijk hervat

♦

te koop Aangeboden
24 en 21 kopbouten. GeFord V8motoren metKM.,
dus ALS NIEUW.
lopen van 1000-7000
Compleet met starter, dynamo ontsteking,
carburateur en drukgroep.
Prijs, met inruil van oude motor .f 300.— p. st.
Zonder inruil 375.—p. st.

75.—
Instrumenten voor jeeps, Dodge Ford enz.,
3.50, kilometerwaaronder ampèremeters
10.— en fabrieksnieuwe bobine,
klokken
7.50 en richtingaanwijzers 12 Volt
6 Volt a
a
10.— per stel; wielen 825x15 met buiten130.— per stuk, ook
en binnenbanden, prijs
Dodge-cardans met duballe Jeep-onderdelen,
bele reductie G.M.C, cardans banjo en split,
alle mogelijke kroonwielen en pionnen.
AUTOBANDENGROOTHANDEL
annex SLOPERIJ
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Zondag
bal
HALLO
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HALLO

groot

.. ,*
SPEKHOLZERHEIDE
Hotel Hermans. Zondag n *J
Prima dranken
71 KaaUieWj

Helveldstr.

A.s.

’

DANSEN^

♦

{
}

""eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeoo»
in zaal L. Kloth. Orkest (
BAR-DANCING NATIONAAL
HEERLERHEIDE The Benly-Boys.
<
v-a
50 et Twee minuten
A.S. ZONDAG POOLS BAL
Georganiseerd door de R.K. Poolse Vrouwenbond treinhalte
Nederlandse gasten hartelijk welkom
SPEKHOLZERHEIDE,
Hotel Eussen. Zondag £ i
Nov. gezellige DAN. t
HOENSBROEK
AVOND,
georganiseer» «i
A.s. Zondag dansen in DANCING BEATRIX door de gymnastiekvejj
„Sparta". Dansorkest c t
Orkest: HUUB CHARLIER uit Kerkrade
cordiola.
«
bediening
Prima dranken
Nette
Entree 50 et.
Verg. v. d. Wall
SPEKHOLZERHEIDE.1' i
De exploitant: Ch. Kockelkoren Zondag
a.s. groot BAL
,
de Apollozaal Spek'heid* t
Orkest: de Quint Stars- »«
■■"■■■■"■■■■"■■■■"■■■■"■■■■"■■■■"■■■-"■■■■"
HOENSBROEK
ZONDAG A.S. 22 NOVEMBER Entree
0,50. Aanvan*
6
Aanbevelend
uur.
Dancing
„Ihn
BAL
in
Ghen
GROOT
Haen" Dubois.
"**„ t
Wegens geweldig succes wederom (de originele) „The
EYGELSHOVEN
M. v. Zundert
White Stars" 0.1.v. E. Markon.
A.s. Zondag
BAL
J
■■«-■■■«■■-■"■■-■"■-■■"■■■■"■■■■"■■■■"■■--» in zaalGROOT
Nols. Orkest: R**' t
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Entré^

Chevremont^^ *

'

—
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KERMIS TE BUCHTEN

time Band (7

—

Maandag 23 en Dinsin de overdekte danstent Ork. de alom bekende SOPHRANI MELODISTEN
Zondag entree vrij.
Beleefd uitn.
A. Bruns-Lemmens, café Bushalte
EH Zondag 22 November a.s.:
Zondag 22 November Concert
dag 24 November GROOT BAL

-

Vrij dansen in dancing Cabré

Ork.: Die lustige Tiroler
Buben.

de Bic.

Aanbev. Wed. H.

_

*

H
j

in zaal Cl. Fransen
Aanvang 5 uur

Entree ’l.OO
ROOSTEREN

personen^

NIEUWENHAGEÏ* -r
Zondag 22 Nov. DANS*'".
in „'t Centrum". Orkestde Cabellero's. Als bij-0"'
dere attractie vrij entre
en vrü dansen. Aanvan»
5.30 uür.

in

Zondag 22 Nov. spelen

Café Ketelaars, Kerkstr2. Nieuwenhagen
HUBERT en

LIESKE

KERMIS

DOUVERGENHOUT
Zaal Kleuters Zondag

,

#

*

t

J

t
t
t

*
**

,
*J
,
t

22

Nov. CONCERT, Maandag
23 en Dinsdag 24 NovGROOT BAL, met "e;
grote dans- en showorkeS' t
The Hawaiï Revellers- t
voor het eerst in deze offl- »

HEERLEN
Op Zondag 22 Nov. Groot Zondag 22 Nov. BAL in
CARNAVALSBAL. Patro" Harmoniezaal L. Suylennaat Sittarderweg. Orkest Maassen. Orkest: De van geving. Aanvang 5 uur^ t
Masoniband.
Home Melodisten m. zang
DOUVERGENHOUT
door De Zingerde Zusjes.
TERWINSELEN
Uitnodigend: Schutterij Kennis-Maandag 23 52 #
OPENINGSBAL in zaal J.
Dinsdag 24 Nov. GROO*
St. Gregorius.
Krousen. Gym. drumband
BAL.
Orkest John«y
voleybal
zorgen
voor
en
KERMIS RANSDAAL
Kooien.
attracties. De eerste 50 Groot bal in zaal Jongen
Bel. aanbev. Smeets- f
dames ontvangen een ver- op Maandag 23 en Dinsrassing. De hele avond at- dag 24 Nov.
KERMIS
Prima orkest
0,50.

J
**

—

tracties. Entree
HOENSBROEK
Zaterdag 21 en Zondag 22
Nov. DANSEN in zaal
Wouters. Orkest Johny
Coolen.

’

Zondag 22

November a.s.
HOTEL ..DE ZWAAN"
Sittard
GROOT RUITERSBAL
Aanvang 6 uur
Orkest: Pierre Verhagen
DANCDVG NATIONAL
CHEVREMONT
Zondag a.s. DANSEN. Or_
22 November as.
kest de Flyers met zang Zondag DANSEN
v. Miep de Jong. Vrij in zaal
A. Ries. Orkestentree.
The Montana-band (6 p)
Entree ’0.50
OP NAAR NIEUWSTADT
Zondag 22 Nov. a.s. Groot

J

DOUVERGENHOUT

CONCERT op 22, 23 en 2*
Nov. a.s. Orkest Pie
Erens.
Bel aanbev.
W. LucassenEINIGHAUSEN

J
*J
t

/

t
t

**

Zondag 22 Nov. BAL. Or-

Zaal

♦

Carnavalver.

f
t

kest The Red Stars.
van Oppen.
De

„, *
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Teteringcn
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BUCHTEN
Zondag 22 en Maandag 2-* ♦
Nov. CONCERT. Dinsdag
♦ BAL ten bate van de CarBRUNSSUM
en Woensdag groot Bal in
♦ navalsvereniging in zaal Zaterdag en Zondag
BAL café Centraal. Orkest: De
Haanraads. Aanvang su. in dancing Corso. Orkest lichtstad melodisten.
t
Prima orkest. Puike dran- Karl Schriebl. H. Goffen,
t
Bel. aanbev.
Marsna
Lindenplein
ken.
Band.
I
Hoofwijk- t
16.
Wed.
*>
♦

X
♦

„METROPOLE"
_

C. P. C. Vrakking
Oosterhoutseweg C 65

,,j
,

X I lOp veelvuldigHOENSBROEK.
♦
verzoek: DE LOS CUBANOS.
DANSEN in dan- Harmoniebal te Vaesrade
X Zondag
cing Wilhelmina, Heerlen
Zondag 22 November
♦
♦
♦

,j
,

»*
MAANDAG: ZWEMBAD RIMBURG:
3-5 u. in café Römkens. Waubac»
het bruidspaar 's middags te feliciteren van
I
5-7 u. in café Haan, Rimburg en 's avonds op het KLOMPENBAL in DANSZA-»
ZWEMBAD RIMBURG. Schitterende prijzen v. mooiste boerendans op klomp»' " »
DINSDAG: ZAAL HAAN: BAL v. d. alombekendeFanfare Victoria uit Rimbur»; (
ZWEMBAD RIMBURG: BOKKENRIJDERSBAL! De origineelste bokkennjae
bieden wij de REIS OM DE WERELD! ,
Gedurende de Kermisdagen Snelbuffet in Café Zwembad Rimburg!
{
EXTRA BUSDIENSTEN!
Op naar KAALHEID 6, l
BRUNSSUM
Zondag a.s. GROOT B*£
DANCING BUS ZONDAG 22 NOVEMBER DANSEN ln de zaal v. dhr. H»«*6" I
Het dansorkest Jo Sincovec
v. h. Hoofd. Vrij entre
Vraagt halte Egge
Reist U per L. T. M. of I. A. O.
Lin«erS \
Exploitant H. BUS Orkest: Annico
j
Puike bediening
'

♦

FOTO-ACHTERBERG

★

*ATTRACTIES:
BIJZONDEREoriginele
Boerenbruiloft. Gelegenheid

Met het voor 't eerst in Heerlen op veelvuldig verzoek, Nov. gezellig
succesvolle dans- en showorkest „De Camora's" (6 p.)
CHEVREMONT
Expl. Th. Weijers
Entree I.—.
Zondag 22 Nov. Dan* 8'

O

;

’O-"?5, J
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Kegelpaleis Heerlen

X
X

TEL. K 4494-824

]

♦

i

NIJMEGEN
FILIAAL TE SITTARD: ROSMOLENSTRAAT 8
Telefoon 2638.
Uitsluitend voor STOOMgoederen
ingeleverd via bovenstaand filiaal!

J. Schreinemakers
TANDARTS

AFWEZIG
van 23 - 28 November

♦

Akerstraat 16. telefoon K 4440—3826. Heerlen

teftrillen bijwonen.

Dr. P. M. J. SCHWEITZER, Internist

♦

DISCREET

X
♦

zaliger

TOT 1 DECEMBER 1953

—

♦

Ververij Chem. Reinigingsbedrijf

JOZEFINA
VAN BIJLEVELT
zal gehouden worden op
Donderdag 26 Nov. a.s. om
half 9 in de Rectoraatskerk Laanderstr. te Heerlen Beleefd verzocht de-

--

GEMAKKELIJK

J
♦

De eerste plechtige Jaar-

SITTARD

X

♦
♦

X

i

43

Sedert 1899

♦

en

■

WILHELMINASTRAAT

♦
♦
I

♦
4>

GRIJPT UW KANS

Kinderen Muytjens
Enige en alg. kennisgeving

ze

„De Voorzorg"
VAN
—
v.

t
I

Ingaande Maandag 23 November a.s.

Übachsberg.

dienst voor

Betaalzegelbedrijf

—

-!"«
i c

"

de Koning der Drummers).
ENTREE voor BEIDE ZALEN SAMEN: ZONDAG ’l.—; MAANDAG

♦
♦

OUWEL

i

BOERENBLAAPORKEST uit Klimmen (o.a. bekend door Grevenbicht, 11-persJPEDRO ZAMARO (de man met de zonnige glimlach). THE REK BAND (."e

:

cadeaux?

ST. NICOLAAS-SURPRISES

MUYTJENS,

E. Slenter-Andriolo

X
X

♦

I

Maison Tillmanns - Schmeitz en Zn.

ANNASTRAAT 11

X

♦

lIIIMHIIIMIM—■_->—-----■

TERMIJNEN betalen.

vanaf
t.
DE
DIT
IS
UW EIGEN
BIJ
VAKMAN.
KOOP
VOORDEEL MET VOLLE GARANTIE
Voor Uw beter maatwerk:
kamgaren,

De plechtige eerste jaardienst voor zaliger
MARIA JOSEPHA

en kinderen
Lindenheuvel:

j|

Zondag 22, Maandag 23 en Dindag 24 November

g :★
Hlll ♦
DAVERENDE ORKESTEN!

Zuid-Limburg: Bongerd 21, Heerlen
telefoon 5577
U kunt dan in prima CONTANTE winkelzaken tein
gen CONTANTE prijzen kopen en toch

en kinderen

H. Lennertz-Andriolo
en kinderen
M. Huits-Hollands

=

!

ZWEMBAD RIMBURG en
met de BOERENKERMIS de GROOTSTE
GEBEURTENIS VAN HET JAARJ

|| ♦

_ _
_ ___
_
_ ...
_
__

f.

a

i

* ZAAL HAAN brengen U

♦

f. 13 SQ.._.
f. J/3.f.
BDU.~

bont,

Heren Cromby-yelours jassen

den in de kerk van O.L.
Vr. v. Lourdes te GrachtSpekholzerheide op Maandag 23 Nov. e.k. om 8 u.

C. Andriolo-Hensgens

Zij,

Bisamrug mantel

voor de belangstelling,
ondervonden bij de ziekte
en het overlijden van onze lieve moeder
ANNA BODELIERDIERSMAN
De plechtige Zeswekendienst zal gehouden wor-

en kinderen
Bocholtz:
F. Andriolo-Schiffelers
en kinderen
Geleen:
M. Schütte-Andriolo
en kinderen
Heerlen:
Simpelveld:

Pracht Vemen mantel
vanaf

Hierbij betuigen wij aan
allen onze innige dank

Spekholzerheide:
S. Andriolo-America
Simpelveld:
W. Brouwers

=
g

J

soort

8.30 uur in de parochiekerk van de Molenberg
te Heerlen.

Simpelveld:

I

Hllllllllllllllllil

op

t♦

§

WÊÊS^

Pracht Nertz murmel mantel, Iste

— HEERL^ "

*

X
X

„—.^^

dienst zal plaats hebben
op Vrijdag 27 Nov. a.s. om

Uw godvruchtige gebeden
aan.
De diepbedroefde familie:

|

g
g

lETS VOOR U DAMES
.
Pracht Persianer mantel
vanaf
f. 1200._._
Pracht Persianer pattes mantel
vanaf
f. 700.-

rechte dank
Fam. J. v. d. Hll
De plechtige zesweken-

Hubertus Josephus

onder garantie; ruilen en/of financiering B 1

GARAGE „O LYMF IA"

g

avonds 8 uur
van
het
4e
gelegenheid
lustrum van
Ter
het bestaan van de afdeling.

VOORDELIG

IJ-H
ülfl

j

TB^ '
J

|

Dinsdag 24 November, des

J.
Bijkantoor

Voor Uw gewaardeerde
blijken van deelneming,
betoond bij het overlijden
en de begrafenis van mijn
lieve echtgenote en moeder, betuigen wij onze op-

,

'

m
\l
i Wk
Rimburg '" j j
te
Boerenkennis
I
Europese dansen |
-

huishoudelijke zaken of
Wendt U dan tot het

mr

"

. TH. H. Sanders eeeee»eeeeeooeeeeeeeeeeeeeeeo*sss^
AUTO-SMEERDER Gevr ;
BRUNSSUM

I Stadsschouwburg Heerlen

——

hmtë^

Verkoop

AUTOBEDRIJF

KNIP DIT UIT!
Staat U voor GROTERE UITGAVEN door noodzakelijke VERNIEUWING en AANVULLING van
kleding, schoeisel, manufacturen en alle andere

"■

.
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H
1'
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ber in de Parochiekerk
van de H. Nicolaas te Valkenburg om 8.30 uur.

God de Almachtige
heeft het behaagd heden tot Zich te nemen in
de gezegende ouderdom
van 85 jaren, onze dierbare moeder, behuwdmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en tante,

aangeboden:

* *^WwfswUMFT*

In alle goede zaken verkrijgbaar

Maastricht.
■!'■_,
Entree 2.50, 2. —, 1.50 en 1.—. Kaarten verkrijgbaar
bij Gemmeke, Geleenstraat, Heerlen telefoon 3379.

plechtige Zeswekendienst zal plaats hebben
op Donderdag 26 Novem-

|j
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De

—

jf

,

Telefoon 3144 (b.g-f

zeilboot.
nfm
Prima rundieder vanaf T liïfw
met eeuwigdurende garantie.

let van de Muziekschool Heerlen, met
medewerking van de Beroepsballetgroep

Fam. Cobbenhaegen
Valkenburg. Nov. 1953.

Th. Palmen-Mennens
Amstenrade.

M:'.'astreek:

Dansuitvoering door de leerlingen der
afdeling rhythmische gymnastiek en bal.

RENIER
COBBENHAEGEN
betuigen wij onze oprechte dank.

—

SITTARD

\

automobielen

Dodge Sedan '48, Opel Kaptein '50, Ford
'50, Fiat 1100 '48, Opel super six '38, Austiß %
stationcar '51, Renault bestelwagen 1000 *s
Peugeot Opel bestel, 1000 kg '50

Dealer voor de

Het Gemeentebestuur van Geleen zal op Maandag 7 De-

vader

belangstelling, ondervonden
bij ons 40-jarig huwelijksfeest, danken wij U allen
hartelijk.

Steenweg 19

telefoon 226

cember 1953 om 15.00 uur ten gemeentehuize openbaar
aanbesteden:
PERCEEL A. Het bouwen van 75 woningen aan de nieuw
aan te leggen wegen te Lindenheuvel.
PERCEEL B. Het bouwen van 64 woningen aan nieuw
aan te leggen wegen en bestaande straten
te Lindenheuvel.
PERCEEL C. Voornoemde percelen A en B in massa.
Bestekken en tekeningen zijn, zolang de voorraad strekt,
vanaf Dinsdag 24 November 1953 -verkrijgbaar ten kantore
van de Dienst voor Gemeentewerken te Geleen. tegen
betaling van 25.— per stel, welk bedrag zal worden gerestitueerd bij inlevering van complete ongeschonden stellen terstond na de aanbesteding. Aanwijzing op de bouwplaats zal geschieden op Woensdag 2 December 1953 te
15.00 uur. Bijeenkomst op het gemeentehuis te 14.45 uur.

]

FA. KEY en van der VLIET

personenwagens

voetballer,

__

-

~^^

padvinder, zwemmer, wielrijder

OPENBARE AANBESTEDING

onze onvergetelijke Vader
Schoonvader en Groot-

Peperstraat 45.

met relieffigunr van

schiK1

SPANJAAjJ

VERKOOP

van gebruikte

Trucks en

eeTt

-

INKOOP

Benzine en Diesel

jongen vraagt

Vatl

jgg

nandsrade.

Niessen-Wijkel

SËta.»

Gemeente Geleen

ZEER VOORDELIG!

Naast een enorme collectie boeken een ruime keuze in
rijen, beeldjes en siervoorwerpen voor ieders beurs.

MERCEDESBENZ

voor elk gezin
VRAAGT ZE UW LEVERANCIER
Een echte

en ouc*-

Boek- en Kunsthandel SCHRIJNEMAKERS EN

„Rondo" levert 'n wasmachine

#80?'

i(m^

Rijksweg Zd. 27 b

worden geleverd in 15
verschillende modellen.

%

y

boe
Het is een onmisbare handleiding bij het aanschaffen van

voor

Smimi
*
WjMfA

WASMACHINES

,3n

Voor de vele blijken van be- i
langstelling, bij ons huwelijk
Voor uw gebeden en H.H.
ondervonden, betuigen wij,
Missen,
alsmede voor
wederzijdse
famede namens
deelneming
hartelijke
uw
milie, onze oprechte dank
bij de begrafenis van
aan allen.
C.

|"

"

V

Worms, de 1.A.0. en het bestuur der A.R.K.A.. afdeling in leven handelaar in hout
„Oude Mijnstreek-Oost".
en aanverwante artikelen,
A. J. Stegers gewoond hebbende aan de
Hekeleweg 13 Waubach.
Hoofdstr. 29 te Hoensbroek,
worden verzocht hiervan
DANKBETUIGING
Namens echtgenote en kin- vóór 5 December 1953 aan
deren betuig ik mijn welgeondergetekenden opgave te
meende dank aan allen, die
verstrekken.
bij mijn 25-jarig MijnjubiERVEN
leum blijken van belangH. J. J. MAAS
stelling hebben gegeven.
Wylre.
A. H. Meijs Hoofdstraat 29, Hoensbroek.

den op Dinsdag 24 Nov.
a.s. om 9 uur in de kerk
van St. Stephanus te Wij-

Grevenbicht, Nov. '53.

k^F^H
lw vvl

\X3r „RONDO"

de heer
H. ]. J. Maas

o.

Een

rfr— "friijsßl

wasmachine 'n zeer doelmatig geschenk is?

/

en t

gids door het land van het boek, omvang 32 pagina's
geïllustreerd, ligt voor U klaar in onze zaak.

een

>_-__--—-_p/

OPROEPING

Übach

*t?

"

Hiermede dank ik, mede namens mijn echtgenote, allen, Personen die nog iets te vordie bij gelegenheid van mijn deren hebben van, of verafscheid uit 's Rijksdienst, schuldigd zijn aan wijlen
blijken
van belangstelling
hebben gegeven en in 't bijzonder de Hoofdinspecteurtitulair Mr. Pluijmakers, de
Burgemeester

jaren

„RONDO"
JSgf
—

zal gehouden worden op Zondag 22 November a.s. om
9 uur in de parochiekerk van de H. Familie te Langenberg-Brunssum. Beleefd verzocht deze te willen bijwonen.

DANKBETUIGING

„BOERENLAND"... gratis

Weet U, dat al sinds 45

/^S^^tS^~k

JAN GERARD BUYSERS

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-

Th. Niessen

Pagg,

LIMBURCSCH DAGBLAD
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LIMBURGSCH DAGBLAD
(Advertentie)

ALS DE SCHOENMAKER IN DIENST MOET

Vrouwenkrans

Ook huisvrouwen kunnen last van /IKVRAAG\
internationale politiek hebben
"de inwoners van Rijcka krijgen
hun schoenen niet terug
j|/ekenlang hebben

° ?°

Vanochtend zou dan eindelijk de

MODECOMMENTAAR

winkel geopend worden, van 11 tot
12. Natuurlijk met die commissie.

Nederland is confectsecentrum

Maar toen ik er heen ging zag ik
vanuit de verte al dezelfde ongast-

vrije metalen luiken van de afgelopen drie weken. Dus maar weer naar
het gemeentehuis waar de betreffende hoofdambtenaar juist met de burgemeester stond te praten. Ze vertelden me, dat een andere ambtenaar
een uur geleden naar de vrouw van
de schoenmaker was geweest wier
schoenen blijkbaar niet gerepareerd

Buitenlanders

de voorpagina's van de internationale pers
volgestaan met stukjes over Triest. Tito was boos en Pella
en was boos en Dulles was boos en veertig millioen
'tal'la"enSen
waren boos en zestien millioen Joegoslaven waren boos.
k ,as boos. Erg. Ten eerste om mijn slager. In
Joegoslavië, een
1slager
v*n
is
vleeseters,
belangrijk:
:
grote
erg
hij komt
de
e 1
vak na e echtgenoot. Vooral mijn slager. Menig hoefden te worden want ze had ze
Maar zodra ze de man zag, trok
ehlands lo;xé, die ik mee naar de markt troonde, stond in ver- aan.
ze ze uit en ging de man er mee te
derde bewondering als hij de enorme omvang van de man lijf. Hij bleef niet langer argumene
S^ er ac'k'ter kwam, dat de man op een voetstuk, teren en koos, met zijn voormalige
WterllJk, stond.
stoute schoenen, het hazenpad. Daar
Maar voor mij stond hij dat ook figuurlijk.

Vt"

fashion-week
Holland. Nee,
mevrouw is naar Amsterdam, zeg-

.

'"
a~*

VW^^e
.

le-."
h^

tmal

.

Ito-015

Üeifw
v^t
df-.J^e

J

.f*

stond ik dus. Maar nu werd het een
erezaak. Zo ik al zei, het zijn zulke
makkelyke schoenen en toch netjes.
Ik moest en zou ze hebben. Dat vertelde ik de burgemeester, die het de
hoofdambtenaar vertelde en er het
vriendelijk verzoek aan toevoegde
het ook eens te proberen. De hoofdambtenaar werd een pietsje pips om
de neus, maar vertrok. Wij spraken
af elkaar over tien minuten bij het
café te ontmoeten. Tien minuten later kwam een gebroken man, nu niet
alleen meer pips om de neus, bij het
café. Ik nam hem zwijgend meer naar
binnen en bestelde een hartversterkend middel. Toen hij het op had
vroeg ik, of hij er al over praten
kon. Klappertandend herhaalde hij,
wat de schoenmakersfeeks hem allemaal gezegd had, hoe ze gedreigd
en gevloekt had. De mildste vloeken
vertaalde hij in het Duits, de rest in
het Kroatisch om mijn gevoelens te
sparen. Maar ondanks haar optreden hield hij aan en perste haar de
belofte af dat zij mijn schoenen
tussen 2 en 3 bij Teresa zou afgeven.
(Ik heb geen idee wie Teresa is, maar
maar na alle moeilijkheden tot het
verkrijgen van een mij toebehorend
paar schoenen is het een peuleschilletje om uit een paar honderd mensen de juiste Teresa te vinden. Dus
ga ik er straks weer op uit).

ANDERE OPLOSSING
Toen het klappertanden wat bedaard was vroeg ik, hoe dat nu met
al die andere paren moest gaan. Kon
de politie dan niets doen? Nee, daar
hadden ze geen recht toe, schijnt het.
Dus als de internationale politiek
de schoenmaker twee jaar in dienst
zou houden, dan bleef de winkel twee
jaardicht? Ja, eigenlijk wel. Maar ze
hadden nu iets anders bedacht. Ondanks het feit, dat wij een zelfstandige gemeente zijn, willen ze de zaak
Rijeka in handen geven. Daar zou
dan een commissie worden gevormd
die de inhoud van de winkel zou inventariseren. En als dat allemaal gebeurd was, dan zou er op de duur
wel schot in de zaak komen. Het enige lastige was, om al die leden van
de commissie tegelijk te pakken te
krygen en naar ons dorp te transporteren. Ze hadden allemaal genoeg te
doen in Rijeka en als Jantje kon,
dan kon Rietje weer niet. En zolang
het geval
zullen vele inwoen een portet van Chalotte de Bour- dat van deze isgemeente op een
ners
De
schilwerden
voltooid.
bon
reeds
slof vele uren per
der waarvan Paul Daenen de origi- schoen en een
bij
een niet opgeroepen slager
nelen mag copiëren (het gaat hier week doorbrengen.
moeten
om een geschenk van de Duitse regering aan onze koningin) was een
(Advertentie)
leerling van Jan van Scorel en Ti-

PAUL DAENEN
nieuwportretschilder
tJ^T Werk van de i„ 1924 te Maas-

hïetlcllt geboren schilder Paul-Emile
*iel n 's zeker nog niet over de

fte.lijn volgroeid

en aan het echte
StK S'erscnaP toe. nien kan evenwel
lf*t St .zegßen dat hij als jeugdig pornu reeds op een niveau
da* een nieer dan gewone beverdient- Met de noofdtt
van net portret, de anatomi«ch
heeft hij geen
*>o»-ltenitDeelding,
meer, dat heeft hij bij de
6eer *'ar van I>uyenl>roek uit
Werpen goed onder de knie ge4t eft. Met 't oplossen in het schil's ni nog n'e* scheel tot klaarH,e

«lw^itoer
'*H
ek_telHngr

tiaan.

Zeker onder de jongeren treft men
weinig uitgesproken portret-schilders aan, 't lijkt erop dat men 't portret-schilderen als een minderwaardig genre is gaan beschouwen sinds
de non-figuratieven en de abstracten
k^
zo hoog genoteerd werden. We zijn
?.
benieuwd wat Daenen gaat doen als
hij helemaal op eigen wiekslag zich
tt
êeraakt.
zal bewegen! De expositie duurt, anSer saUI Daenen heeft bij Dejong-Ber- ders dan op de catalogus vermeld,
h_ aan de Grote Staat 43 doeken tot 28 November.
P. H.
st n, hierbij zijn een paar bloemWe j gn en wat stadsgezichten die
Ys_ni boeien, de rest zijn portretten
ft)a Meisjes, van jonge en oude
-en' er *s een ..Herinnering aan
1"- Voor ons gevoel is dit laatsteen vergissing, een roman'"Sfti
y e waar we lang over heen zijn,
halfzachte Chopin-vereerdet.2üllen
gt s (en vereersters) het misschien
lte *S boven hun piano willen „Rak-

'"tit?

ü^.

-e" een Portret van een

isJe

jong

is m -jj n pogen blijven stee
lw ' er zijn enige doeken die zo uit
$L atelier van de meester (van
schijnen weg gewanV?r ' hnaar hiertegenover staan di-

(i-j^hbroek)

%_s® doeken die knap zijn uitgekr.r " g°ed zijn gebouwd en met een
2ekere hand zijn neergezet.
LEVENSFUNCTIE
dj

a ul Daenen werkt hard en gesta-

jfji' Geen dag laat hij voorbij gaan
zijn instrument te hanteren,
lij.
er een orgaan van. Schil'fcsakt
fl e
Ja.etl wordt bij hem zoals het bij
Ojj

ELECTRISCH DROOGSCHEERAPPARAAT

Dokter en fonds
over

—

kenfondsverzekering.
Zoals bekend heeft de Stichting
een loongrens voorgesteld van 6000,
terwijl de artsen niet verder wensen
te gaan dan 5.300, welk bedrag ook
de minister voorsteld. De verschillende standpunten uit de besprekingen zullen nader schriftelijk worden
geformuleerd.

’

’

(Advertentie)

«nw Jk 1

i

ny

Sluyters is en van

Puyenbroek

Üjj **ijfeld ook, een levensfunctie,
Ss_^ aat zijn vak steeds meer beheerii./0 Het wachten is nu nog dat hij

H, van de Puyenbroek-school lostie a*t, en zijn eigen weg gaat vin>,. " Belangrijk is dat deze expositie

waardoor hei verband zijn

mantel is een factor op de wereldconfectiemarkt, waarmee rekening

wordt gehouden, maar daarnaast
kunt u in Zwitserse winkels veel
goede

herenkleding

Nederlandse

zien liggen, in Denemarken vertelt
de verkoper u trots dat hij weer
Hollandse
herenhemden
echte
voorradig heeft en ook veel verder
van huis vindt u parasollen, regenkleding, blouses en rokken en zelfs
bontartikelen, die tenslotte alle-'
maal van eigen bodem blijken t«
zijn.

Dat al deze nationale industrieën

een gezamenlijk exportcijfer
van 80 millioen intussen niet op
hun lauweren gaat rus*ten, maar
nauwlettend toezien op bijv. de opkomst van West-Duitsland op dit
gebied bewijst het laatste initiatief
der organisatoren van de Fashionweek. Amsterdam als confectiecen-

bij

doordat onze internationaal georiënteerde huizen nu eenmaal de hobby hebben van merken
in alle mogelijke talen.
Geen enkele belangrijke buitenlandse detaillist of importeur kan
het zich permitteren bij het samenstellen van zijn collectie Amster-

schijnlijk

trum bracht kleding volgens de lijnen van andere mode-eentra
Om haar positie te handhaven
moet ze echter van confectiecentrum, modecentrum worden en dat
betekent dat ze zelfstandig een modelijn moet aangeven, die wel aansluit bij de lijn van andere centra,
maar toch 'n eigen karakter heeft.
Amsterdam van confectiecentrum
naar meer cultureel modecentrum:
dat is de ontwikkeling, die bij deze
13de Fashionweek aanvangt en die
wij komende jaren in de gaten
moeten houden. Op bijgaant plaatje, welwillend afgestaan door International Textiles, ziet u een
staaltje van Nederlands kunnen in
een goed mantelpak van Bercofa.

%.

Hoewel de Westeuropese vrouw

/fj /mvÊs!f'/~~~7\
/ig> @/@B£sSr / )

X^^mWÊp

Thans

vraag niet alleen NEFA
maar ik let goed op
"f 'k '"derdac,d het
merk
°"tva"g!

faê/

efè

HET DUBBELE WAARD!

woordelijk staat daar namelijk
in: „als vertegenwoordiger van de
katholieke musicologen en specialisten op het gebied der middeleeuwste
wetenschap, hebben wij gemeend
geen man van groter verdiensten te
kunnen vinden dan u professor
Smits van Waesberghe".
Degene nu, die zoals hij, maar
enigszins op de speurtocht is geweest
in de donkere schier eindeloze

licht,

schachten der middeleeuwse muziek,
werd voorgelicht door de scherpzinnigheid van Smit's onderzoekingsgeest. Zijn muziekgeschiedenis der
middeleeuwen groeide tot een uniek

zich wat de mode betreft, het liefst
naar Parijs richt, is het voor haar
ook wel eens interessant kennis te
nemen van de lijn die door de Amerikaanse wordt gevolgd. Het is
algemeen bekend dat de Franse
mode-ontwerpers die ook een zaak
hebben in New Vork voor de Amerikaanse vrouw uitkomen met een
collectie die geheel verschilt van
die welke zij ontwerpen voor hun
Europese klanten: De Amerikaanse
vrouw houdt in de eerste plaats
van elegante, dus goedzittende,
doch eenvoudige en vooral praktische kleding die haar niet hindert in haar bezigheden en die zij
zo nodig, kan dragen op eik uur
van de dag. Ook de vrouwen die
niet zelf kunnen naaien, en niet
over kleedgeld beschikken, dat hen
in staat stelt haar inkopen bij de
ontwerpers van naam te doen en
zich daardoor tot de confectie moedat is het overgroten wenden
te deel van hen
eisen goedzittende kleding.
De afwerking komt eerst op de
tweede plaats, zodat ten koste van
het model, wel eens aan degelijkheid wordt ingeboet. Foto links: 'n
praktische, prettig zittende witte
jumper voor alle dag, met een opstaand half-hoog kraagje, dat met

— —

standaardwerk.

Een ander werk in deze geest betreffende de middeleeuwse muziekde
theoreticus Guido van Arezzo
man die zijn scholieren op de vingers van de hand het muzikaal alwerd op een
phabet onderwees
internationaal concours als „de beste
historische en critische studie" op
dat gebied erkend en als zodanig bekroond.
„Wijl de auteur", zo -wordt verder
door het Italiaans comité gememoreerd „zich jarenlang in de studie
der middeleeuwse muziek verdiept
heeft, heeft hij aan dit geschrift 'n
uitzonderlijke betekenis kunnen geven."
,Het werk is op een autentieke tot
dusver onuitgegeven tekst gebaseerd
en we,rpt een geheel nieuw licht op
de werkzaamheden van een figuur
die ook voor het huidige muziekonderwijs van betekenis kan zijn".
Ook werken van meer algemeen muzikaal belang verschenen van dezelfde auteur. Vooral dat in onderwijskringen zo zeer geapprecieerde
geschrift over „School en muziek in
de middeleeuwen". Alleen reeds in
dit werk (ter uitgeverij Mij. Holland
verschenen) doemt een vergezicht
op, dat het "ijke en boeiende verschiedt van het verleden en ons berooid arm tijdvak in een helder daglicht plaatst.

knoopjes wordt gesloten. De kraag
kan worden opgeslagen tot aan de
kin. Men kan de jumper ook achterstevoren dragen, zodat de knoopjes op de rug vallen. De jumper
wordt gedragen op een zwart rokje waarin op de heupen, twee zakjes zijn aangebracht.

Foto rechts: een voorbeeld van "n
Amerikaans jurkje dat op ieder uur
van de dag zijn diensten kan bewijzen. De japon vertoont 't slanke silhouette, waaraan de Amerikaanse haar hart heeft verpand, 'n
Plooi middenachter zowel in het
lijfje als in de rok zorgt voor de
nodige bewegingsvrijheid, 't Kleine ronde boordje sluit strak langs
de hals: de schouders hebben de
aflopende lijn, die momenteel ook
in West-Europa geliefd is. De driekwart mouwen worden tot op de

opgestroopt. Gedragen
met warte acessoires kan dit camelkleurige eenvoudige japonnetje
gemaakt van jersey met'n angoragedragen met de juiste
effect
bijouteriën een gedistingeerd uitellebogen

—

—

gaansjurkje zijn, maar het eenvoudige model laat niet toe dat het
ook wordt gedragen naar kantoor,
of zelfs, gedragen met laagaehakte
schoenen bij sportieve gelegenheden.

(Advertentie)

—

ziekdirecteur aan het Canisius- en
Ignatiuscollege te Nijmegen en Amsterdam, tot leraar in het Gregoriaans aan het Rotterdams conservatorium en later tot hoofdleraar voor
schoolmuziek aan het Amsterdams

—

conservatorium.
Na de oorlog aanvaardde hij een

privaat-docentschap in de „eenstemmige muziek en de muziektheorie in

de middeleeuwen" aan de universiterwijl op organisatorisch
gebied het algemeen secretariaat van
de Kon. Ned. Toonkunstenaars Vg.
van de Alg. Kath. Kunstenaars Vg.
door hem wordt opgenomen.
Al deze werkzaamheid heeft geleid
tot een eigen zetel midden in de

teit aldaar,

„concertgebouwbuurt" van de hoofdstad, waar degene die op nr 66 in de
Vondelstraat aanbelt, het even nuchtere als concrete naambordje leest:
kantoren Jos. Smits van Waesberghe.
Hij kan zich daar vergewissen van
de diverse organisaties, welke vanuit deze ,kantoren" geleid worden en
onder de vele „richtingaanwijzers",

die van de

De 'Nederlandse

VLAKKE
VORM

Zijn leven gewijd aan studie
van middeleeuwse muziek

a'°P zoveel portretten bijeen zijn
W e t eigenlijk zou moeten wemelt 'er'och een boeiende indruk maakt.
ljjt e keer opnieuw is de schilder
ïr , °P een verovering. Hij graait niet
t s3aar een hap uit zijn kennis, hij
tel^ens tot een zuivere verhouflin tot
object te komen en men
H.^ hemzijngelukwensen
dat dit hem
H
malen zo goed als geheel
gg.^dere
doeken wer3e>i " *Sp Verscheidene
ïL
de lessen bij meester Van
vervaardigd, het pleit
(j^nbroek
Wat onze landgenoot, de Zuid-Neje
Wel voor déze school dat zij al
dr Smits van Waesberghe
derlander
met het betreft, heeft onderget. de eer hem
sch"6taf" eru't zijn gekomen, blijkbaar
is men daar
t^ smatige
tot zijn leerlingen te mogen rekenen
het r tevreden als ten onzent wel in de jaren dat hij nog muziekana{.'feval
is.
U 1Daenen werkte de laatste tijd lyse aan de conservatoria onderwees.
c 0 van de koningin aan het Reeds toen stond voor deze Jezuit
ren van Portretten door Anto- vast, zijn leven te gaan wijden aan
"Ho
de
K
Morrr* van Dassen geschilderd de studie der middeleeuwse muziek.
ieugdportret van Prins Maurits Successievelijk klom hij op van mu-

mantelstoffen.

w

Nederlands musicoloog met
ere-doctoraat begiftigd

Een eenvoudig courantenberichtje
meldt dat de weleerw. heer Jos
Smits van Waesberghe S.J. benoemd
is tot eredoctor e-er pauselijke muziekschool te Rome. Deze mededeling moet gecompleteerd worden met
met het noemen van drie andere namen die in de katholike muziekwereld eveneens van grote betekenis
zijn, n.l. (Je grote organist der Saint
Sulpice te Parijs Marcel Dupré, de
.directeur van het Instituut Gregorïen aldaar, Dom Ie Guennant en de
Münchener componist en academieZij gevieren
professor Jos. Haas.
zullen morgen op het feest van de H.
Caecilia te Rome de eredoctors-buil
ontvangen, een onderscheiding, die
in deze Vaticaanse kring slechts bij
uitzondering wordt toegekend.

Speciaal

Amerikaanse kleding

WEK DE GAL
IN UW LEVER OP

ü zult 's mor S cti- „kiplekker"
uit bed springen.
Elke dag moet uw lever een. liter gal
ln uw Ingewanden doen stromen, anders
verteert uw voedsel niet, het bederft,
U raakt verstopt, wordt humeurig en
loom. Neem de plantaardige CARTERS
LEVERPILLETJES om die liter gal
op te wekken en uw spijsvertering en
stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.
Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen «tromen.
«ist Carter* Leverpületjes,

loongrens

DEN HAAG, 19 Nov.
Op verzoek van medische zijde heeft Donderdag een bespreking plaats gehad
tussen de Stichting van de Arbeid
en vertegenwoordigers van artsen en
ziekenfondsen over de bepaling van
de loongrens bij de verplichte Zie-

Erkenning voor Jos Smits van Waesberghe S.J.
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verwaarlozen.

landse industrie, n.l

gen op het ogenblik de verkoopsters in de modemagazijnen van

Zweden en Denemarken, van Zwitserland en West-Duitsland, hier en
daar in de Verenigde Staten en zoveel landen meer. Naar Amsterdam,
het confectie-centrum waar van 18
tot 21 Nov, de fashion-week weer
draait, wat betekent, dat ditmaal
52 van onze dik 400 confectiebedrijven dan eventjes voor de dag komen met de omhulsels die ons voor
voorjaar en zomer 1954 reeds zijn
toebedacht. Vooral echter Belgen
zullen dan weer in onze gerenommeerde Amsterdamse eethuisjes te
zien zijn, want zij zijn het tenslotte
die aan de top staan van onze kledingexportlijst, omdat ze voor bijna
20 millioen goede Nederlandse guldens naar hun land haalden.
Voor ons Limburgers, die van
oudsher graag even over de grens
wippen, is het daarom interessant
te weten dat we bij onze Westerburen voor 9.5 millioen damesbovenkleding, vooral mantels kunnen
vinden en voor bijna 8 millioen herenbovenkleding, alles van Nederlandse komaf en alleen al voor het
eerste halfjaar 1953. Ook in WestDuitsland is niet alles Duits wat
blinkt. In dezelfde periode hingen
we daar voor een slordige 6 millioen damesmantels, japonnen en
mantelpakken in de rekken. Dat
we al deze eigen teelt zo gauw niet
in de gaten hebben komt waar-

te

geldt dit op 't gebied van de mantel, die zon voorspoedig vaderlands product is geworden omdat
hij afkomstig is van een andere in-

Mijnheer is naar

l-0t

t u zich beslist niet voor- de andere. En nu is de winkel gestey
'")« n oe zon open slagers-stalle- sloten, mefilikke metalen luiken erLa_ rs m de zomerse hitte uitziet. voor en honderden paren schoenen
vifj[ de muur hangen stukken daar achter. De mijne ook. Juist dat
etgen,.aan haken, maar dat zie je paar, dat zo heerlyk zit op reis (en
er zijn we gaan morgen op reis) en dat toch
Wi naarpas als de slager
uitsteekt. Dan vliegen er zo netjes staat. Natuurlijk heb ik nog
«Hij
af __e donderden wespen en vliegen wel een ander paar schoenen, maar
(if-jT *°mt het, min of meer uitge- er zijn in ons dorp erg veel mensen
koe of kalf te voor" die niet zo gelukkig zijn. En die
en moderne ijskast, zoals wachten al drie weken vergeefs op
"Hls'slagers
hebben, bezit mijn sla- hun enige goeie paar schoenen.
«^
Er zit een soort koud ka1Wen)jj e aan zijn winkel vast waarin
door
staven ijs liggen. Om de een
o;
reden kreeg ik altijd mooi
ERIE den DOOLAARD
, uit die koelkamer. Hij bewaarme,
zelfs
zodat
ik
geen
voor
llUj
1 de rij hoefde te staan 's morVp-, Van 8 tot 9, zoals de meeste
Natuurlijk wordt er wat gedaan.
n'
n
al deze voordelen Kort na de mobilisatie druppelden
te- .'.'l nog het voordeel van 'n Oos- de eerste klanten het gemeentehuis
e vader die hem de Duitse binnen om hun ongenoegen uit tè
j- Perfect had geleerd. Want zelfs spreken.
stg,,lJn moedertaal ben ik niet in
Met de dag kwamen er meer
e vele onderdelen van een koe
de ?8'6
Een
van de hoofdambtenaren stelde
ij „.-f
benaming te geven. En nu
toen voor een deputatie naar de burOpgeroeslager
verdwenen.
!lh
j^
fjl lli militaire dienst. Van de ene gemeester te sturen Dat geschiedde.
burgemeester stelde voor een reandere. En nu moet ik De
in te dienen en dat naar Rijeka
quest
de
alleen
slager,
andere
die
kj^
hoofdplaats
van dit district, te
de
de _*.ISch spreekt en waar ik wel in sturen. Ook dat geschiedde. Al afm°et staan. Gelukkig dat het
is. Wat dat betreft vind ik die wachtende op de dingen die komen
van
cadeautjes-geverij van an- zouden probeerde men de vrouw
schoenmaker
over
halen
de
de
te
?H ans spullen door de Engelsen winkel te openen en onder toezicht
fleJ| erikanen tenminste een voor- van een commissie de schoenen aan
Vajv.^lthans gezien vanuit huisvrou- de eigenaars te overhandigen, die dan
w-Politiek standpunt.
een ontvangstbewijs zouden tekenen.
ERNSTIGER Afrekenen kwam later
wel. Maar de
Sr i 'ets
vrouw
van
de
schoenmaker
vertikte
emstigers,
veel
en
daar
W>_°*n Engelsen en Amerikanen het. Ik weet
de
niet hoe andere klanten
'ii(t 11 gedacht. Zij zijn er name- hierop reageerden maar ik heb sinds
«clj *e oorzaak van dat de enige twee weken elke dag gebeden en gena,£er van net dorP ook is smeekt om mijn schoenen te mogen
*>r»r °ePen.
Ook van de ene dag op hebben.

dam

naar

krabber in deze, bijna contemplatieve Vondelstraat domicilie gekozen.
VERDIENSTEN
welke de direcbrief,
Reeds uit de
teur van het pauselijk muziekinstituut, mgr Anglès namens kardinaal
prefect van de Romeinse
kan men zelfs de aanduiding vinden: Pizzardo
tot onze pro„American institute of musicology". onderwijsinstituten
richtte,
treedt
duidelijk
stichting
heeft
invoorlopig
Deze
n.l.
movendus
plaats van een New Yorkse wolken- zijn voorn-atriste activiteit aan het

.
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MARIUS MONIKKESNDAM
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Zaterdag 21 November 1953

De Drie Mannetjes zijn tijdelijk toegevoegd aan net
zwarte gevolg van Sinterklaas. En druk dat ze net
nebben] Komt U onze speciale St. Nicolaas-étalage
maar eens kijken. Dan zult U begrijpen waarom
men voor het uitzoeken van geschenken in Luxe
Lederwaren gaat naar

Vrolijk en gezond, zo
kan iedere jongen en
ieder meisje er uit zien!
Echte blozende bellefleuren!
Opgewekt beginnen vader en moeder de dagtaak, zieken en herstellenden krijgen nieuwe
kracht, wanneer iri huis
dagelijks bij de maaltijd
gebruikt wordt het
nieuwe , volwaardige
tarwevoedsel

Wij geven als Sinterklaasgeschenk bij elke tas een
beurs of patent handschoenklem cadeau. Bovendien voor
elke koper een verrassing.
★

Een kleine greep uit onze
enorme collectie artikelen
die U kunt zetten op Uw

schaakétuis

linnen

sigarettenkokers

reistassen
canadians
schooltassen

schoudertassen

fotostandaards
vulpenétuis

actetassen

schoolétuis

make-up zakjes
crocodïl tassen
portin,
portef.

kindertasjes

documententassen
reisêtuis
Phili-shave etuis
manicuren

sleutelétuis

schoenpoetsétuis

boodschaptassen poederdozen

naaiétuis

picniO'koffers
heren-beurzen
dames-beurten

met de volle kracht van
de zuivere tarwekiemen.
Venta-Vita bevat 28%
eiwit en vele onontbeerlijke vitaminen.
Volwassenen 2 of 3 x
daags, kinderen 1 of
2 x.daags een eetlepel.

„
„

damestassen

kamétuis

autosleutelhangers gereedschap in étui
strijkijzer in étui
handschoenklemmen brüétui
horlogebandjes
schrijfmappen
kaartêtuis
fotomapjes
byjouteriedozen

herenriemen

macht, Bleijenburg 38,

Den Haag,

Telefoon 3118
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HEERLEN

van\

Éaan

N.V. MEELFABRIEK „WEERT"
v/h Gebr. van ds Venne, Weert
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I TE HUUR of TE KOOP

■

gevraagd:

HUIS OF ZAKENPAND

I te

Heerlen, omgeving Station. Brieven onder no.

I 201

Bijkantoor L-mburgs Dagblad, Maastricht.

I
I

vraagt dringend

om

BROEDERS
te DONGEN

speciaal artikel, zoekt in lEDERE LIMBURGSE stad EEN DAME, gehuwd of
ongehuwd, met of zonder vakkennis, beschikkende ovwr pas-ruimte en bij voorkeur telefoon, voor verkoop aan particulieren, ruime verdiensten.

Brieven onder nummer 38600 aan het bureau dezer.

\f

Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes

ROOYCO ST. NICOLAASGESCHENKEN

Zond.

\zMm

22 Nov.

Hij moet rijden

morgen.

Maar hij heeft geen cent gespaard
En zodoende niets vergaard.

Geld op

wie had dat verwacht

zijn boekje bij de
spaarbank

—

—

Inlichtingen omtrent erkende opleiding, examens en
lidmaatschap bij het Secr.

/ ïmm

Nederl.

College

v. Belasting-

consulenten, Belgischeplein
no. 6 te 's-Gravenhage (Post
Schev.), tel. 551763.

Hoera! XZO&l' Hoera!
De spannende avonhiren van

Ondergetekende wenst te ontvangen van
A A DnCRAM
TTMAHUEDWn
„ROOYCO", BILTHOVEN, Postbus 11,
een „Victoria" set bestaande uit een „Victoria" vulpen en vulpotlood
in luxe étui, alsmede de 6 reeds genoemde artikelen, tegen de totaalprijs van 8.95. Niet franco, rembours.
Naam:

f

Woonplaats:

M»»»af

’

:

Straat:
Handtekening:
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SUSKE

WISKE

EM
(met Lambiek en Sidonia)
nu ook als albums verkrijgbaar

THANS REEDS

*

VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL

HET ZINGENDE NIJLPAARD

BIBBERGOUD
HET BEVROREN VUUR
LAMBIORIX

*

Prijs 2,40 per album
Elk album ruim 600 rekeningen

Geer ze aan Uw kinderen cadeau
om ze zelf ook te kunnen lezen.

MMaMMMMMMMM »**»*»<

Uitgave: N.V, Standaard-Boekhandel

Bggg~f*^j"^^_»»i»Sß_--^_Sj

BBT/j,

is wat betreft;
prijs

comfort

zuinigheid
uiterlijk. ..,
bedrijfszekerheid
levensduur

FANTASTISCH!

Levering thans UIT VOORRAAD, of op zeer korte termijn.

De officiële GENERAL MOTORS DEALER voor de

SAROLEASTRAAT 65 TEL. 3267
KERKRADE
GELEEN

Belastingconsulent

i £/

tuk» LnchtmichL

SPAARBANK
HEERLEN
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gebracht.

OOK U KUNT LACHEN

BRUNSSUM

,

■

't Patronaat te Kakert

ST. PANCRATIUS
_
-

Nu kunt U de trotse bezitter worden van een prachtige „VICTORIA" Vulpenhouder, model 1953, met origineel gold plated pen met 10 jaar garantie.
Voorzien van de nieuwste vindingen, zoals: onbreekbare en onverslijtbare Inkthouder, Ingenieus systeem en vulling, welke nooit lekt of weigert enz. met een
hierbij behorend „Victoria" Vulpotlood Tezamen een prachtige set vormend, het
geheel ln een luxe etui.
„Rooyco" stelt deze set aan de lezers van dit blad beschikbaar
QK
f o
tegen de speciale prijs van
■*■ O.ö-»
En
als bewijs dat deze aanbieding exceptioneel Is, ontvangt ledere inzender
gratis: 'n Grote luxe flacon Eau de Cologne
van onderstaande waardebon ijeheel
9W, van het bekende Franse Importhuls „Hélène"; alsmede zeer grote flacon
90%,
eveneens van „Helene". Verder 2 dozen
stop
geslepen
Haarlotion,
met
geiaatspoeder ln 3 tinten, 2 tuben haarcrème, 1 kam in etui, 'n zeldzame wandversleruig ln de vorm van een rotan bloemenhanger met vaasje.
Profiteer van deze aanbieding en zend omgaand onderstaande bon ln! U zult zo
enthousiast zijn, zodra U het pakket hebt geopend, dat U de neiging krijgt om
al Uw kennissen een pakket aan te bieden.
VRAAG NIET HOE DIT KAN. MAAR WIJ DOEN HET.
Aan leder adres worden ten hoogste 2 van de bovengenoemde pakketten verzonden. Dat deze aanbieding exceptioneel is bewijzen de vele nabestellingen
gedaan door recommandatie.
Indien bUtUds besteld, dragen wü zorg, dat het beitelde vóór St Nicolaasavond
bij V ln huls Is.
ledere koper houdt het recht binnen 4 dagen de goederen ongefrankeerd te
retourneren.
n

,

irrmm

neming bij de Koninfe-

OM UW FINANCIëLE ZORGEN
indien U regelmatig met kleine bedragen voor Uw grote uitgaven spaart bij de

J

VOONPL

ZWARTE PIET die lacht er mee
Hij is gelukkig en tevree
w^nt j* heeft .geregeld -

SINTERKLAAS
... HEEFT ZORGEN

--""

1

Exceptionele aanbieding

ijpffl|
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Blijspel in 3 bedrijven door de bekende toneelgroep „Kunst naar Krachten" van Nieuwenhagerheide. Tijdens de pauze spreekbeurt door
Juvenaat Maria-Oord
SIGARENZAAK te k.
Rector Boymans, Nationaal Sportadviseur, over
te VTJGHT
Prijs inclus. goederen f 5000.
doel en betekenis van de sport. Entree ’0.75.
(vanaf 12 jaar)
woningruil
Diploma's en
Aanvang 7.30 uur.
Vraagt inlichtingen bij Br. vereist. Br. ond. no. ' 1144
HET BESTUUR DEB R. K. S. V. „KAKERTSE BOYS"
Directeur van het Juvenaat. hulp int. L.D. Beek

en ons
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mm DE TANTE van CHARLIE De nieuwe OPEL Olympia Record
"
op

Noviciaat St. Jozef

CORSETTENFABRIEK

■

~

«""

Grote toneelavond
1953 in

Daarom vestigen wij de aandacht van onze Katholieke
gezinnen op ons
*»

;
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DE MISSIE

Telefoon 18.27.70
Gebruik voor he, aanvragen
schriftelijke inlichtingen neven- \ geft ,„keerd. verzenden
staande coupon; zend deze in
j
de Indelings-Officio Lucht- / Vertoeke nader» inliclv
macht, Bleijenburg 38, Dea Haag. / üngeo inzak» dienst»

Per pak van 250 gram
95 et.

ONDEROFFICiER-VUEGER

RESERVE OFFICIER- of RE^RVE

bachtsschool alsmede V.M.T.0., óf diploma Ambachtsschoal benevens
Uitgebreid Lager Nijverheidsonderwijs; in elk der gevalles voldoende
cijfers voor wiskunde.
3. Voor adspirant-officier-waarnemer: Diploma H.B-5.-B, Gymnasium B
of een daarmede gelijkgesteld diploma.
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DE DOLLE MUSKETIERS

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

96

fj^erdag

21 November 1953

ro kOnvdaen der dLANGE
e
JAN
HOERA, wij
gaan vooruit

kunnen op dit verrukkelijk ondermaanse
soms zo plotseling verdwijnen of in elk geval
"*oorüjk afnemen
dat wij ervoor tekenen om nog
rf* hele tijd hier beneden te blijven rondwandelen.
Weet immers allemaal hoe hevig onze zorgen wan dat
de Sinterklaasmiddag voor de oudjes dit jaar
r Z6er *en **e'e zon s,affen- Twee dagen geleden
h
**ien vrQ f 170,50 bij elkaar Voor circa honderdcventig oudjes. En met nog maar ongeveer twee
e «en voor de boeg. En nn? Zakenmensen van Heer*n zijn
in het geweer gekomen. Zij hebben hun
tevoorschijn gehaald, en ziehier het

Precies een halve eeuw
geleden schreef een Limburgse krant: Heerlen:
Ter gelegenheid van de
a.s. kermis zal de fanfare

'

resnltaat.
Bovenaan, troont de
r^. Vroom en Drees?jann

die._ HONDERD
gaf. Dat deed
en D. omdat men daar

’■ s

doel zo uitermate
vindt. Oude
moeten net zo
°?*ü geholpen worden
Jonge mensen, vandeze vorstelijke
°^*r
S'ft, waarvoor wij geen
"°orden weten. Maar
Mee* niet bij V. en D.
alleen. Van het personeel

pensen
!,

"*an

Voss

ontvingen wij

*tt briefje: „Toen onze
Sectie voor de viering

Van ons gemeenschappeSt. Nicolaasfeest een
T^ag beschiklbaar stel.

JJJ*

°e- meenden wij spon*aan hiervan, flO te moe.

"i afstaan voor hetfeest
,aQ onze oudjes, in de
s°°P dat dit een stootje
zijn in de richting
■^g
y*n de f 400 en een stimulans voor anderen om

hun steentje bij te
wagen." Tien gulden gaf
?°k het Grand Hotel en
le 1 gulden

kregen wij

j^n hotel „Neerlandia".
gulden kregen wij

a*i Maison Bernaerts en
gulden van iemand
niet genoemd wil
w °rden.
Naast de zaken.
n waren er ook
eer gulle particulieren.
i"ee gulden van «e heer
een gulden van mej.
" &.; f 7.50 van een

*!#le

■^ense
ïf

ÏOePje personeel

van V.
*a p.; een gulden van
ci- Isabelle; een gulden
mevr. V.; een doos
./^n
s°nbons van de firma
j'f'jns voor de zieke oud.
y si een gulden van H.
rS twee gulden van S.
"M. Heerlen; vier gulvan de oudjes van d e
s°ciê"teit voor de zieke

den

moet u niet denken dat
wij behoren tot die men-,
sen die nooit tevreden
zijn, want dat bestrijden
wij ten stelligste. Maar
een eenvoudig rekensom,

metje zal u ervan overtuigen dat wij de waarheid, eh niets dan de
spreken.
waarheid
Verleden jaar hadden wij
iets meer dan vierhonderd gulden. Dat was
voo r een kleine negentig
oudjes. Dus ongeveer vijf
gulden per persoon. Dit
jaar zijn er, de zieken
erbij inbegrepen, zeker

eze zelfde
vier
damesschoe.
- aar nieuwemevrouw
ei>; een gulden van A.

fc

ij. Heerlen; f

1.55 van W.
Heerlen; een gulden
*a-1 J.
B.; drie gulden
mevr. 8., die de
p e3ense kranten kreeg

y^i

'°egekend.

Zij schreef er
Stel deze gaarne
voor de MeoeHSe dame van de Ben-

,'*:

*^öraderweg."

En

ten-

f otte van de Fruithal bij
et ziekenhuis: duizend
f*;1o
.UlïJ£s kauwgum en vijf
chocolade boontjes.
itl totaal i 8
dat: f 351.05.
*h twee dagen van
honderd-zeventig naar

°riehonderd-vijftig.
u

Stel

Voor dat wij zo eens

vP°r bleven gaan
wa nt weet ge, lezers, we
IJn
er nog

lang

niet. Nu

„St. Caecilia" een groot
concert met toneelvoor^
stelling geven. Opgevoerd
zullen worden de veelbelovende blijspelen „Stotteraars in soorten" en
„Vuur kwakket te wen-

de, mot me iesch koelkop

zieë", een
ducten in
van onzen
bied zoo

der beste pro-

Hèlesch plat

ook op

produktieven
oud-dorpsgenoot den heer

Bioscopen
Heerlen: Royal: De tevan Don Camillo; Scala: Slavenschip;
Hollandia: Obsessie.

rugkeer

Brunssum: Astoria: Een

nacht zonder zonde.
Hoensbroek:

170 oudjes. Vijf maal 170
Overdrijven
is al 850
wij nou? In verwachtingen misschien, ja, maar
in de berekeningen zeker

—

niet. Herinnert ge u nog
die mevrouw over w-ie

Exposities: Schilderijen

en ceramiek van Ed. Bellefroid in het stadhuis

gecollecteerd. Als er ccn s
méér onder u waren die
dat deden? Een uniek
werk trouwens ook voor
jonge meisjes! Als ieder
al eens op vijf adressen
ging vragen, hoe snel
zou die som van f 351.05
zich dan weer uitbreiden.
ook by
En trouwens
onze zakenmensen zijn
wij nog niet uitgeput.
Als wij het wél hebben,
dan is minstens al één

—
—

lome-schilderijententoon-

stelling in de foyer van
Tende schouwburg.
toonstelling over de linoleumindustrie in 't Pan-

cratiushuis.

—

Ebbenhou-

ten kunstifguren uit de

missie van
Oost-Afrika in

Portugees

Maison
Bernaerts, (ten bate van
de Heerlense missionaris
pater Quekel).
Schilderijen Frans Leufkens

—

gift pe r giro onderweg.

in „Arti", Dr. Poelsstraat.

Apotheekdienst: apoth.
De Hesselle, Bongerd 25,

LANGE JAN

tel. 4325.
VANDAAG:
Intocht St. Nicolaas om
circa twee uur n.m.

telefoon
3241 (toestel 13)

concerten toneelavond prot. harSchouwburg:

monie .Juliana".

BALLET-AVOND
—

alleen les in Heerlen maar ook in Maastricht. Valken-

burg, Kerkrade, Vaals, Sittard, Hoensbroek, Roermond,
Venlo en Weert. Haar leerlingen traden meerdere
malen op in het Openluchttheater in Valkenburg. Ook
voor de Heerlense ouden van dagen i s de balletgroep

van mevr. Haacke niet onbekend. Want verschillende
malen heeft zij voor deze oudjes reeds belangeloos
uitvoeringen gegeven. De uitvoering van Dinsdag a.s.
is reeds eerder gegeven in Roermond. En wel in het
kader van de aldaar gehouden Europese Weken.

*ratiuskerk.

Daarna volgt o.m. een
In de Vrank wordt de
begonnen om 8 uur met een
■
Mis. Daarna volgt een koffietafel
j
j" het klooster, 's avonds wordt in de
Jongensschool een kienavond gehoue h. Om 2 uur komt St. Nicolaas de

*°Üietafel.

gering

£
Roderen
's

verrassen. Te Heerlerbaan
°m 8.45 een pi. Hoogmis. Om 10
1 begint een kwajongconcours in
jet K.A.J.-gebouw. Om 7.30 is een

r^

*6fistavond
in het parochiehuis. Zaer dag 5 December wordt om 7.30
?ur een filmavond voor de grotere
j?ugd gegeven in het parochiehuis,
an komt ook St. Nicolaas op be*°ek. Zondag 6 December wordt om

j* uur

lense politie-reservisten „debuteerden" bij deze gelegenheid voor de
eerste maal in hun nieuwe uniformen. Doel van deze oefening was het
controleren van de taakwaarneming
van de diverse groepen voor zover
deze dan tenminste in het kader van
deze oefening de hun normaal toebedachte taak konden uitoefenen.
Bjj de Politie-reservisten kwam het
tijdens deze oefening vooral aan op
het observatie-vermogen tijdens het
surveilleren. Dat dit inderdaad wel
in orde was bleek uit de „arrestaties" die verricht werden. De als

St. Nicolaas officieel door de „vijand" fungerende grensbewakers,
vaag te onderscheiftarmonie afgehaald. Er heeft daar- die slechts zeer de
normale voorbijeen St. Nicolaasfeest voor de den waren van
Jeugd plaats in het parochiehuis.
gangers in het centrum werden netDonderdag jes uit de massa „opgediept" en geZilveren jubileum
Vree,
de
Heems- vankelijk naar bureau Akerstraat
de heer G.
3, zijn zilveren dienstju- gebracht. In het verdere verloop van
was het P.T.T.-kantoor
bileum bij de Ned. Spoorwegen. De de oefening handeling.
Hierbij kreeg
|? ec-r De Vree begon zijn loopbaan te centrum van-bewakingskern
gelegenüsteren, maar werd spoedig over- de P.T.T.
dat
de
om
te
tonen
door de
naar Kerkrade in de func- heid
plaatst
ie van wagenmeester. Hij was reeds politie-instructeurs gegeven lessen
toen hij een grote waarde hebben gehad
jaar geleden werd overgeplaatst „Vriend en vijand" verzamelde hierter bespreking van het gebeurde
j^aar Heerlen. De heer De Vree is na
waarbij
alle mannen een grote pluim
van
van de afd. Heerlen
bestuurslid
136 Ned. Bond van Spoorwegperso- op hun hoed kregen voor de wijze

na

—

Ter voorkoming
misverstand zij er op gewezen,
?ftt de heer Touw, bevolkingsconrto'*Ur alhier, per 1 December niet
.F^tisioen gaat en dat hij op 30 Noember officieel afscheid neemt ten

Ssineentehuize.

—

Limburgse danspaar Trudy Meyers en Jeanny Muytjens maakt er deel van uit. Mevr. Haacke geeft niet

RESERVE-POLITIE IN UNIFORM
Zoals reeds in het kort gemeld werd
Woensdagavond in het centrum van
de stad een test-oefening gehouden
van een 2-tal reserve-diensten (reserve-politie en reserve grensbewaking) met de bednijfsbewakingskern
van de Heerlense P.T.T. De Heer-

waarop zij aan de oefening hadden
deelgenomen.

Cabaretavond

—

De leden van „St.

Raphaël" (spoor- en tramwegen)
hebben Zondag a.s. in het St. Pancratiushuis een cabaretavond met
bal, welke om half acht begint en
voortduurt tot 1 uur.

Grand Hotel: bridgedrive t.b.v. de kerk van
bouwpastoor J. Akkers.
Heerlerbaan:

gymnastiekver
uit Tilburg te

„David"
gast bij

'gymnastiekver. „Mara-

thon". Om acht uur ontin

vangst

parochiehuis,

waarna feestavond.

ZONDAG:
Doktersdienst:
Men wende zich tot de
huisarts. Bij afwezigheid
of bij geen gehoor: bellen
nummer 4321.
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BRUNSSUM

Gaslicht. Op Zondag 6 December
a.s. komt de Speelgroep Limburg uit
Beek 0.1.v. dr. Beckers in de grote
zaal van het Jeugdhuis met het toneelspel „Gaslicht".
Maria Goretti. De toneelvereniging
„Inter Nos" zal binnenkort het toneelspel „Maria Goretti" in studie

—

—

KERKRADE

—

—

—

—

dent uit Birma.

Spekholzerheide

—

.

—

SCHAESBERG

—

—

HEERLERHEIDE

—

Schietconcours
Op 21, 22, 28
en 29 November en 4, 5, 6, 12, 13.
10, 20, 24, 25, 26 en 27 December
wordt in het clublokaal Th. Drijver
een schietconcours gehouden t.b.v. de
biljartclub Nieuw-Einde. Er worden
drie prijzen beschikbaar gesteld van
in totaal f. 100. Tevens zijn er fraaie
dagprijzen te winnen.

VALKENBURG
Kegelconcours. De kegelclubs Snik

en Houdt Poort organiseren van 21
tot en met 30 Nov. 'n kegelconcours

in lokaal Bemelmans te Strucht ten
bate van het instrumentenfonds der
fanfare St. Cornelius. De wedstrijd
omvat corps-, instrumentenforids- en
vrije baan. Aan het concours kunnen
uitsluitend deelnemen aangesloten
leden en verenigingen bij de V.B.K.

—

Apotheekdienst.
Voor de week
van 21—28 Nov. is voor de nachten Zondagsdienst geopend, uitsluitend echter voor spoedgevallen,
apotheek Ackens, Grote Straat, tel.
K 4406-2369.
Fancy-fair missienaaikrans.
De
fancy-fair en missietentoonstelling
ten bate van de missienaaikrans is
'n groot succes geworden. De bruto-

—

opbrengst bedroeg

’

7170,67.

hier worden de kinderen
verwacht; om 18.30
uur avondkerkdienst in de kerk aan
de Venweg waarin ds. Monshouwer
de 24 e Zondag van de Heidelbergse
catechismus behandelt. 27 November: van 14 tot 15 uur spreekuur
van de kerkelijk maatschappelijk
werkster in het wijkgebouw aan de
Heugerstraat. Advies over gezinszorg en hulp van gezinsverzorgster.
Schinveld: om 10 uur kerdienst
in het kerkgebouwtpe In de Kern",
voorganger de heer B. Dijkstra,
lijlpprediker.
Kerk WieBaptistengemeente.
enweg Treebeek. Zondag 22 Nov.:
om 10 our prediking ds. W. Veenstra, om 4 uur prediking, om 2 uur
Zondagsschool, om 7.30 uur Evangensatiedienst; Maandag 23 Nov.:
om 7.30 uur vrouwenver.; Woensdag 25 Nov.: om 7.30 uur bijbelle? ing en bidstond, om G.30 uur
meisjesver.; Donderdag 26 Nov.:
om 7.30 uur zangrepetitie, om 5.30
uur jongensclub.
Doopsgez. Gemeente Geleen.
Venweg,

\an

10 jaar af

—

—
—

Geen dienst.
Doopsgez. Gemeente Heerlen.
Om 10,30 uur ds. G. A. Maathuis.

Evangelisch Lutherse Gemeente
Zondag 22 Nov.:
Heerlen ca,
Heerlen, kerk Meezenbroekerweg
heek Vijgenweg, om 11 uur, ds. A.

—

J. Al'.an, Doden-Zondag. Zondagsschool in de pastorie, Meezenbroekerweg 78, tijdens de kerkdienst.
Brunssum: kerk Heugerstraat 6,
ning en oorspronkelijke begroting om 9.30 uur ; ds. A. J. Allan. Doden.
f 567.000 bedraagt.
Zondag. Om 10.30 uur Zondags-

Het genootschap van oe H. Kindsheid
bestond al eerder. De hoofdTandartsendienst: tandzclatrice hiervan had 'n corps van
arts van Beers, Kruisstr.
ionge enthuosiaste zelatrices, die
46, tel. 3202, 11—12 uur
Zondag 29
Bonte Tiroleravond.
later voor 'n deel overgingen naar
v.m. (soedgevallen).
de zelatricenclub. zodoende kon er Nov. a.s. organiseert de fanfare St.
Heerlerbaan: gymnas'n koperen „ambtsjubileum" ge- Barbara van oe Heilust in de zaal
v;erd worden.
van de heer Nic. Reinders, Akertiekwedstrijden „Marastraat, een „Bonte Tiroleravond"
in
Om
1
uur
Gaan
deze
via
Rome
missiegelden
thon".
v.m.
naar allerlei gebieden, verspreid Medewsrking hieraan verleent de
de gymzaal; om 3 uur
voorzetting in het paover de gehele wereld, 'oe missio- bekende „Tiroler kapel" van de
narissen van 't rectoraat worden 'l.armonie „St. Pancratius" uit Nulrochiehuis.
ook niet vergeten. De schooljeugd land-Kerkrade.
Verheugen:
besturensjouwt papi Pr en spaart postzegels,
Tafelvoetbaltournooi T.V.C. Heiconferentie
Statenkring
capsules en lood. De missie naaiclub lust.
De T.V.C. „Heilust" organi.
Heerlen K.V.P., half elf. borduurt, naait en breit Enigekeren seert op Zaterdag 28 en Zondag 29
hebben ze 'n tentoonstelling geor- Nov. en Zaterdag 5 en Zondag 6
Franciscushuis: concert
ganiseerd. Kort geleden spaarden December a.s. in haar verenigingsmuziekcorps „St. Jozef";
de meisjes van L.S. kralen voor lokaal J. Lux, Romeinstraat 84,
revue door Zuid-NederNieuw Guinea. Hiermee betalen de Spek'heide, een groot tafelvoetballands OntspanningsgezelPapoea's bun eten, of kunnen ze tournooi. Gespeeld zullen worden
schap.
zelfs 'n kop kopen. Zelatricen van koppelwedstrijden. Prachtige prij„Missiefront" en de „Algemene zen zijn beschikbaar gesteld. KopDe heer P. Schunck
Missiekalender" werken voor de pe's, welke hieraan wensen deel te
viert zijn 60-jarig jubi.speciale missies der paters Lazanemen, kunnen zich alsnog opgeleum als koorzanger van
r.sten.
ven aan het secretariaat der T.V.C.
de Pancratiuskerk.
In verband Peilust Ons Limburgstr. 76.
Sluitingsuur café'».
Bissch. Kweekschool:
Door loting zal bepaald worden,
met de toeneming en de bevordering
inleidingscursus voor de
welke
koppels tegen elkaar uit
vreemdelingenverkeer
van
het
en
jongeren van Zuid-Limmoeten
mede in verband met de culturele plaats komen. Deze loting vindt
burg, georganiseerd door
Zaterdag 28 Nov., om 8 uur
activiteit is de laatste jaren in de
,oJng Nederland".
S'jmermaanden het sluitingsuur van 's avonds.
de-herbergen in Brunssum bepaald
Receptie pater Zaccheus
in het gebouw van het , op 24 uur. De structuur en het karakter van deze gemeente alsmede
Antoniusgilde
aan
de
ZILVEREN KERKZANGERS
, t.e ontplooiing van het verenigings.
Looierstraat bij gelegenleen
in
het
en
de
winterseizoen
Zondag 22 November zullen de
heid van het feit dat hij
plaats vindende culturele gebeurte- heren M. Franck,
25 jaar werkzaam is in
Hoofdstraat 55 en
nissen wettigen het naar het inzicht H. Jongen Pieterstraat 34 de dag
het rectoraat Laandervan B. en W. om het sluitingsuur herdenken dat zij vóór 25 jaren toestraat, 11<—1 uur.
van café's voor het gehele jaar traden tot het kerkelijk zangkoor
vast te stellen op 24 uur. Temeer, „St Caecilia".
Reeds op 19-jarige

Oprichting wielerclub
Zondag
22 Nov. om Ijl uur v.m. wordt in
café Peters aan de Heerenweg een
vergadering belegd, om tot oprichting te komen van een wielerclub in
de gemeente Heerlen. De initiatiefnemers achten het noodzakelijk dat
een plaats als Heerlen zeer zeker
ook een wielerclub moet bezitten,
die een plaats tussen de andere gerenomeerde clubs gaat innemen.
De groep geArka-bijeenkomst
meenteambtenaren van de afdeling
Heerlen van de Arka houdt Dinsdag
24 November a.s. om 8 uur in hotel
Robertz een ledenvergadering. Na
afloop is een kienavond geprojecteerd.

—

—

KOPEREN JUBILEUM VAN
RUMPENS MISSIECLUB.
De laatste Pausen hebben met
Daar de verorMarktgelden.
klem de gelovigen aangespoord de dening op de marktgelden op 1 Jan.
Missies in de vreemde landen niet a.s. niet meer van ikracht wordt,
te vergeten. De meisjes uit 't recto, stellen B. en W. de raad voor tot
iaat Rumpen hebben die aansporin. hernieuwde vaststelling van deze
gen goed begrepen, want onder hen verordening over te gaan. Volgens
zijn er velen, die samen 'n klein het college kan de bestaande toecentraal punt vormen, vanwaaruit stand voorlopig ongewijzigd gehandse geestelijke en stoffelijke hulp haafd blijven. Wanneer de markt
naar verschillende missiegebieden to Kerkrade.kom na de wederopsturen. Door diverse acties maken bouw zijn uiteindelijke vorm zal
ze 't hele rectoraat warm voor de hebben gevonden, zal het noodzakeMissie.
lijk worden de „verordening, regeDeze zelatricen va n de Pauselijke lende
de markten te Kerkrade" aan
Missiegenootschappen doorkruisen
te passen.
bij
parochie
om
nu al tien jaar de
Daarvoor
Vuilnisophaaldienst.
d e leden van d e Voortplanting des
verordening
1
a.s.
een
nieuwe
Jan.
de
Geloofs en van de H. Kindsheid
op de heffing van een recht voor
contributie op te halen. De werkhebben
het oplialen van vuilnis moet wor„eerste
uur"
sters van 't
werkelijk de grondslag gelegd van den vastgesteld, stellen B. en W. de
tijdens raad voor in de bestaande verordedeze zelatricenclub, door
ning enkele kleine wijzigingen aan
de Duitse bezetting, die geen uiterbrengen. Als de raad deze wijzite
bij
lijke activiteiten toestond
gingen
goedkeurt zal 't dan toegemaanlicht, of door regen, wind en
z.g.n. grof vil kosteworden
staan
op
te
de
leden
koude
verschillende
vuilnisophaalauto's
met
de
loos
mee
nog
zieken. De zelatricen komen
geven maar alleen een hoeveelte
elkaar,
om
bij
steeds elke maand
van' 33 liter. Voor grotere hoede activiteiten en moeilijkheden te heid
bespreken en van de directeur en veelheden, die apart opgehaald moe.
worden, zal aan f 5 per m3beelkaar 'n opwekkend en aanmoedi- ten
gend woord mee te krijgen voor taald moeten worden.
De
hen volgende tocht. En op de verGemeente-rekening 1952.
gadering gaat 't „beroemde zakje" gemeente-rekening 1952 wijst op de
rond, waardoor de zelatricen zelf gewone dienst een batig saldo aan
bijdragen in de studiekosten van 'n van f 342.000. De oorspronkelijke
priesterstudent uit de Missie, het begroting voor dat jaar wees een
zg. S.P.L. van de diocesane zela- tekort aan van f 225.000, zodat het
tricen. Op 't ogenblik is 't een stu- voordelig verschil tussen de reke-

—

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Heerlen.
Diensten op 22 Nov. '53: Heerlen,
Bekkerweg 64, om 10 uur en 5 uur
<es. C. Moens; Waubach om 9.30 u.
en 3 uur leesdienst; Terwinselen om
nemen. De uitvoering is voorlopig
3
uur leesdienst.
bepaald op 24 Jan. a.s.
Gemeente Kerkrade—
Hervormde
Heden, Zaterdag 21 Eygelshoven.
Feest.
Zondag 22 Nov. De
Nov., viert het echtpaar H Bachgehouden te Bleijworden
diensten
'fcauS-Dohmen van de Amstenradererheide,
Veldkuilstraat
66, om 10
weg te Douvergenhout zijn veertig- uur, voorgangers ds. H. J. Heyerjarige bruiloft. Tevens wordt op mans; Chevremont, St.t Pieterstr.
deze dag de negentigste verjaardag S, cm 10 uur, voorganger ds. H. van
gevierd van de moeder van de Vliet; Eijgelshoven, Wimmerstraat
jubilerende echtgenote.
47, om 10 uur, voorganger de heer
Kinderen van ons volk. Zondag 22 J. G. Keers.
November voert de plaatselijke toNederlandsen Hervormde Geneelvereniging „Inter Nos" het to22 November:
meente Brunssum.
neelspel van Antoon Coolen: Kindin de kerk
uur
kerkdienst
om
10
regie is
eren van ons volk op". De
de Venweg, voorganger ds. D.
aan
in handen van de heer J Pirnay uit J. Monshouwer; om 10.30 uur ZonOirsbeek. De opvoering' heeft plaats cagsschool in het Wijkgebouw aan
in het Jeugdhuis en begint om half rfe Heugerstraat, voor de kinderen
zeven.
»ot en met 9 jaar; om 11.30 uur
Zondagsschool in de kerk aan de

—

TN de stadsschouwburg wordt Dinsdagavond a.s.
zoals bekend
'n uitvoering van „Europese dansen"
gegeven. De avond begint om 8 uur en wordt gegeven
door leerlingen van de afdeling rythmische gymnastiek en ballet van de muziekschool Heerlen 0.1.v.
Wally Haacke, met medewerking van de Beroepsballetgroep Maastricht. Deze uitvoering mag wel bijzondere aandacht hebben, omdat ze gegeven wordt bij
gelegenheid van het vierde lustrum van deze afdeling
Rythmische Gymnastiek. De Balletgroep Maastricht
heeft reeds veel bekendheid verworven. Het bekende

—

J*o

—

„Uit Heerlens KunstbeSazit" in Monopole.

Liefhebbers vóór!

St. Barbara-viering
De St. Baroara-viering van de N.K.M.B. voor
**eerlen, stad, begint om 8.46 uur
6t e-en pi. Hoogmis in de St. Pan-

Men vraagt op een
bepaald punt in de
geen
Molenberglaan
schijnwerpers des
avonds op de huizengevels, doch men zou
het van de gemeentelijke instanties toch
ten zeerste waarderen
wanneer er wat meer
licht in de Syberische
duisternis kwam welke er nu na het invallen van de duisternis
heerst Men is er wel
aan het vernieuwen
van enkele lichtpunten begonnen, doch 't
zou nog veel wenselijker zijn dat er nieuwe
bijkwamen. Tenslotte
betalen de mensen in
genoemde laan ook
hun gemeentelijke belasting en het heeft
geen enkele zin, dat
iemand in Heerlen
's avonds of 's nachts
nauwelijks of niet zijn
huis kan terugvinden.
En laten we nog maar
zwijgen van de halsbrekende toeren die
men (gratis) kan maken, wanneer men
vanuit het volle licht
in huis het inktzwarte
donker van de straat
in schuifelt.

Zakagenda

wij Donderdag schreven.
Zij was haar hele kennissenkring afgegaan en
had overal wat bij elkaar

HEERLEN

—

Luxor:

Verboden Jungle; Palace:
Een circus vluchtte.
Valkenburg: Hollandia:
Verdorven Jeugd.

Uit Stad en Streek

neel.
Met Pensioen.

dit

ge-

Math. Kessels.

°udjes van de sociëteit;

f5ll rijksdaalder van G.
twee gulden
" Eynot;
»an N.N.; tien gulden
an mevr. N.N. en van

Siberië

Veelbelovend

—

—
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school.

WATERSTANDEN

Kinderen en zenuwen
GEACHTE JOURNALIST
U heeft misschien gebeefd van verontwaardiging over dat meisje dat
..rood van opwinding" thuis kwam
uit de eerste klas van een middelbare school (of was het een Gymnasium?) en 's nachts gillend wakker schrok over de Pers die onwetend zijn zoontje opat. Of ging het
meer om het vullen van een dagelijkse rubriek (inderdaad een job!)
onder bijval van de lezers? In elk
geval "moge ik het ach-en-wee-geroep
even onderbreken met een paar
nuchtere vragen.
Vertelt U uw peuters wel eens over
Roodkapje en de Wolf? In elk geval
is dit een bloederige historie.. Vindt
U het helemaal uit de boze, als kinderen eens iets noren over gruwelen
in concentratiekampen? Ik zelf zal
ze geen foto's hierover onder ogen
brengen, maar is het fout dat ze eens
horen hoe de mens soms feitelijk is?
Als U uw standpunt door dik en dun
wilt handhaven, wat dan te zeggen
van een Godsdienstleraar die spreekt
over echtbreuk, gepaard met moord,
nog wel bedreven door de eerste koninklijke voovader van de Messias?
Er worden in de Bijbel soms voor
nogal
bloedige
en
vreemde zaken behandeld..
Het komt er veel op aan hoe zulke
dingen worden besproken, en met
welk doel! Waf dat betreft gebeurt
zoiets op middelbare scholen voorzichtiger en beter dan in de krant.
Hierin staan vaak dingen die zeker
meisjesoren

geen kinderkost zijn, en toch werkelijk wel eens onder kinderogen komen. En dit zou nog minder gevaarlijk zijn, als alle effectbejag daarbij
werd vermeden.... Maar reeds de
koppen in de krant leren, dat men
hier ook bij griezelige zaken niet
steeds de meest discrete weg volgt.
Maar dan dat „gillend, wakker
schrikken"? Er zijn overgevoelige
kinderen die zoiets doen, maar dan
vormt een verhaal als van die Pers
aan tafel bij koning Cyrus, als het
ep de juiste wijze is verteld, meer
aanleiding dan oorzaak
Voor zulke kinderen is het lezen
van de krant veel gevaarlijker. En
zij zullen nog wel eens meer „gillen",
want het leven is nu eenmaal niet
steeds zachtzinnig.
Overigens succes met Uw stukjes!
Ik lees ze soms met plezier.
EEN LERAAI
(Advertentie)

Opgenomen Vrijdagmorgen:

Mannheim 1.62 + 0.03; Kaub
0.9Sonv.; Trier 0.98 + 0.02; Kol'enz 1.04 + 0.01; Keulen 0.45
0.05; Lobith
0.01; Ruhrort 2.31
0.03; Nijmegen 6.03
8.74
0.04;
0.02; Eefde 0.60
A-nhem 6.46
0.G3; Deventer 0.82
0.02; Namen
la Plante 1.31 -f 0.O1; Borgharen
39.04 + 0.08; Belfeld 10.89 + 0.02;
Greve 4.58 onv.

—

LEZERS
schrijven

handen en -voeten
WINTER
Voor velen een jaarlijkse kwel-

— — —
— —
— KLOOSTERBfILSEII

MARKTBERICHTEN

f

ling. Onmiddellijk verzachting

van jeuk en pijn met het ideale
middel, dat ontsmet en geneest:

Jubilea bij de mijnen

VEILING ZINZELBEEK.
Op de veiling Zinzelbeek werden
de navolgende prijzen genoteerd:

Boscoop H. 20-^27; idem KB. 5Vz
—12; Beliefleuren H. 16—18; idem
KB 4—10; Frs. Zure H. 16—21, idem
KB 7-d2, Golden Delicious H. 36—
40, Keuleman H. 10—16; idem KB.
4—9, Kroetappels f3 pes 100 kg.

WEGWIJS in de AETHER

15.50 Gevar. muziek
16.00 Dansorkest
16.30 Sportrevue
VARA
17.00 Gram.
17.30 Voor de jeugd
17.50 Sportjourn.
18.15 Nws en sportuitsl.
daar in de omliggende gelijksoor- leeftijd werden beide jubilarissen lid
VPRO
tige gemeenten dit sluitingsuur
kerkelijk
zangkoor
van het
en zijn
18.30 Ned. Herv. Kerkdienst
reeds geruime tijd geldt. Bovendien dit tot
IKOR
heden toe trouw gebleven.
■ijkt 'het B. en W. gewenst de ver- Lange tijd
19.00 Voor de jeugd
vervulde de heer Jongen 8.00 NieuwsKRO
19.35 Bijbeloverdenking
ouderde strafbepaling van art. 13 der een bestuursfunctie, terwijl
8.15 Gram.
de heer 8.25
20.00 Nieuws
verordening op de herbergen aan te Franck reeds
Hoogmis
20.05
Gram.
geruime tijd
NCRV
passen aan de algemene strafmaat,
20.30 „Van Gedscr tot Skagen
koster
en
is
tevens
een
kundig
zeer
9.30 Nws en waterst.
21.00 ..Studio Europa"
neergelegd! in art. 195 oer gemeenorganist.
het gold om de 9.45 Orgelconc.
22.00 Mededelingen
tewet. Art. 13 wordt dan, gelezen als kerkelijke Wanneer
IKOR
22.05 „Mag ik mij even voordiensten meer luister bij 10.00 ..ln de open deur"
volgt: „Overtreding van een der
stellen?
genoemde jubilariste
zetten
waren
10.30
Ned.
Herv.
Kerkdienst
stellen? Mijn naam is Cox
bepalingen dezer verordening wordt
11.45 400-jarig best. v. d. Ned. 22.35 Gram.
altijd
present en steeds zijn zij
sen
gestraft met hechtenis van ten
Herv.
Gem.
in
Sittard
Actualiteiten
22.45
bezoekers geweest van de
NCRV
hoogste twee maanden of geldboete trouwe
Nieuws
Met recht vormen zij 12.00 KI. koor. kamerork.. sol. 23.00
23.15 Gram.
van ten hoogste driehonderd gul- zangrepetities.
KRO
de hechte steunpilaren van het ker23.50 Idem.
den."
kelijk zangkoor. Op een feestelijke 12.15 Gram.
12.20 Apologie
wijze zal het kerkelijk zangkoor de 12.40 Gram.
jubilea van de heren Jongen en 12.55 Zonnewijzer
(Advertentie)
13.00 Nwi en Kath. nw.
18.30 Actualiteiten
Franck vieren. Om 7.30 uur 's mor13.10 Vocaal ens.
18.35 Chr. leven in Limburg
gens is voor alle leden generale H. 13.40 Boekbespr.
18.40 Nieuws
13.55
Gram.
18.45 Onze Zondagse sportrev.
Communie. Om 10 uur worden beide
Voor
jeugd
14.00
de
19.00
Sluiting
jubilarissen op feestelijke wijze af14.30 Concergeb. kr. en solist
gehaald. Om 10.30 uur wordt dan. 16.40 Kath. Thuisfr. Over.l
een plechtige Hoogmis opgedragen 16.45 Koorzang
NCRV
ter intentie van levende en afgestor17.00 Geref. kerkdienst
ven leden. Het kerkelijk zangkoor 18.30 Vocaal ens.. Bach ork.
en sol.
voert dan, onder leiding van direc19.00 Kerk. nws.
teur Jos Franck, de prachtige drie- 19.05 Gewijde muziek
stemmige mis van Loos uit, Na de 19.30 ..Weg en werk van de

Zondag

22 November

Hilversum I

sedert

R.O.Z.

Maandag

23 November

H. Mis wordt een bezoek aan het
kerkhof gebracht alwaar de overleden leden herdacht zullen worden,
's Avonds om 19.30 uur is het St.
Toneeluitvoering.
Zondag- 2!2 ,Caeciliafeest en huldiging van de
Nov. a.s. zullen in het patronaat zilveren jubilarissen in het patrodoor de „Speelgroep Zuid" twee naat.
toneelstukken worden gespeeld, n.l.
Toneelavond. Zondag 22 November
om 4 uur voor de jeugd „De avon- om 7.30 uur wordt door de voetbaltuien van Paljasso" en om 7 uur vereniging Kakertsê Boys een grote
„Weerzien na zes jaar". Zulk s ten toneelavond gehouden in het patrofcaic van de parochiekerk.
naat in de Kakert. De toneelgroep
De harmonie „De „Kunst naar Kracht" van NieuwenHarmonie.
Nederlanden" is voornemens om op hagen zal het blijspel in drie be27 Dec. in het patronaat een toneel- drijven „De Tante van Charley" opevond te organiseren, waaraan de voeren.
ni,?uwe Boerenkapel medewerking
Lezing voor de vrouwen. Dinsdag
z&! verlenen.
24 Nov. des avond om half 8, zal in

AMSTENRADE

—

—

MERKELBEEK

het patonaat van Leenhof een lezing
gehouden worden voor alle vrouwen
en moeders. Het gaat over het zeer
belangrijke onderwerp: „Hoe zal ik
mijn kind voorlichten". Woont deze
avond bij opdat gij moogt weten hoe
gij in die ogenblikken moet staan tegenover uw kind. Dinsdagavond is
elke moeder present in het patro-

Kermis. Zondag 22 November a.s.
begint de winterkennis. Zelden zijn
er bij deze gelegenheid kermisvermakelijkheden maar dit jaar zullen
er op het plein „In de Dauwe" vermakelijkheden zijn voor jong en
oud.
naat.

—

HEERLEN, 19 Nov. (Eigen red.)
In de week van 22 tot 30 November
zullen onderstaande personeelsleden
bij de mijnen hun zilveren dienstjubileum vieren. 22 Nov.: L. H. Joris, Bom, electromonteur Maurits. 25
Nov.: M. Pompe, Hoensbroek, houwer O.N. 111. 29 Nov.: A. Bosch,
Kerkrade, mr. hw. d.d. hulpopzichter
Julia.

Kerkhervormers",

caus.

KRO
19.45 Nieuws
20.00 Gram.
20.25 De gewone man
20.30 Gevar. muziek
20.50 ..Peetoom Dood", hrsp.
22.05 Symph. ork. en sol.
22.35 Actualiteiten.
22.45 Avondgebed en Ut. -kal.
23.00 Nieuws
23.15 Gram.

Hilversum I

NCRV

13.30 Gram.
18.45 Engelse les
19.00 Nws en weerber.
19.10 Clavecimbelrecital
19.30 „Volk en Staat", caus.
19.45 Orgelconcert
20.00 Radiokrant
20.20 Gram.
20.45 „Scherven-Mie", hoorspel
21.55 Gevar. mui.
22.15 Vocaal ens.
22.45 Avondoverdenking
23.00 Nws en SOS-ber.
23.15 Het Evangelie in Esp.
23.30 Gram.

Hilversum II
VARA
7.00 Nieuws
7.10 Gram.
7.15 Gijmnastiek
7.30 Gram.
7.50 Voor de jeugd
S.OO Nieuws
8.18. Gram.
8.35 Franse muz.
9.00 Gym. v. d. vrouw
9.10 ..Onder de pannen"
9.30 Gram.
VPRO
10.00 ..Voor de oude dag"
10.05 Morgenwijding
VARA
10.20 Sopr. en piano
10.45 Voor de zieken
11.40 Voordracht
12.00 Dansmuziek
12.30 Land- en tuinb.meded.
12.33 Voor het platteland
12.38 Gram.
13.00 Nieuws
13.15 Voor de middenstand
13.20 Gevar. muziek
13.45 Gram.
14.00 Voor de vrouw
14.15 Pianorecital
14.45 De ernst van Ernst"
16.15 Ork.. koor en sol.
16.45 Voor de jeugd
17.15 Gram.
17.30 In?tr. kwintet
17.50 Mil. Comm.
18.00 Nws en comm.
18.20 Cabaret
18.45 Pari. overzicht
19.00 Voor de kinderen
19.10 Muzikale caus.
19.25 Gram.
19.45 Regeringsuitzending
20.00 Nieuws
20.05 Actualiteiten
20.10 In Holland staat een

7.00 Nieuws
7.13 Gram.
7.45 Een woord v. d. dag
8.00 Nieuws en weerber.
5.15 Sportuitslagen
8.20 Gram.
8.30 Tot Uw dienst
8.35 Gram.
9.00 Voor de zieken
9.30 Voor de vrouw
9.35 Waterstanden
9.40 „Mastklimmen"
VARA
10.10 Gram.
8.00 Nieuws en weerber.
10.30 Morgendienst
8.18 Gram.
11.00 Radio Philh.ork. en sol.
Sportber.
8.55
11.45 Gevar. muziek
huis", hoorspel
„Het
9.00
int. Tonijnen-Tour12.25 Voor boer en tuinder
20.40 Aetherforum
nooi 1953", caus.
Land12.30
en tuinb.meded.
21.15 Oude en mod. dansen
9.10 Oostenr. volksdansen en 12.33 Gram.
21.45 ..Nieuwe Bureaux voor
12.59 Klokgelui
volksliederen
Rechtsbijstand, caus.
9.30 „Geestelijk leven"
13.00 Nieuws
22.00 Radiophilharm. ork.
9.45 ..Met en zonder omslag" 13.15 Mil. ork.
22.40 Gram.
10.15 ..Ach wie fluchtig. ach 14.00 Schoolradio
23.00 Nieuws
wie nichtig". cantate
14.30 Gr»m.
23.15 Orgelspel
10.40 „De lijfrente", hoorsp.
14.45 Voor de vrouw
23.35
Gram.
11.15 Promenade-ork. en kl. 15.15 Kamerork. en solist
koor en sol.
16.00 Bijbellezing
AVRO
16.30 Muz. uit 17e en 18e eeuw
1 2.00 Sportoverz.
17.00 Voor de kleuters
12.05 Oude liedjes
17.15 Gram.
18.15 Nieuws
afrekenen,
12.30 ..Even
Heren" 17.50 Voor de jeugd
18.20 ..De sport in het week12.45 Pianowedstr. v. kind.
17.45 Regeringsuitzendfng
end, door Will Poulssen
Boekbespr.
14.00
18.00 Koorzang
18.30 De rubriek „Op 't land"
14.20 Kamerkoor en -ork.
18.20 Sport
18.45 Sluiting

Hilversum II

R.O.Z.

Zaterdag 21 November 1953
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goed werk doen. Wat zal het zijn? De spanning blijft stijgen.

ÏSL

AÉM

Twee auto's als hoofdprijzen
TWEE KWARTJES PER LOT,

,

Maandag a.s. krijgen de „Rallyerijders" een nieuwe opgave.
Allen, die deze derde opdracht uitvoeren zullen daarmee een

-fiaè)

/

»

Niet één, maar

De belangstelling voor de grote MARATHON-PRIJSVRAAGRALLYE blijft toenemen! De afgelopen week hadden de deelnemers de opdracht om een handtekening van een voetballer
te bemachtigen. Buitengewoon velen hebben deze opdracht
keurig volbracht. Wie worden de nieuwe finalisten, die een
portie sigaretten zullen ontvangen en straks zullen meedingen
naar de hoofdprijzen, w.o. VIJF PONTIAC-HORLOGES ?

t

JPlJl?^ 1

De ALLERLAATSTE WEEK.. 30 Nov. trekken wijl!

Aan de start!

éÊÊm

#:

0.10

*js£

1>

"

j'

Prodent-Dispergon

Hi_i-^-—""""*"' &r~*^'\
~~X^
*
TJ^
HA*
E I___JTC!

-<*%

f^lk

Prodent poetst, merkt direct hoe heerlijk verfrissend deze natuurzuivere tandpasta is. Ook voor rokers
en rooksters een uitkomst. Prodent maakt de adem ogenblikkelijk zuiver en beschermt Uw parelwitte tanden.
Fradg daarom nooit zomaar naar „tandpasta"
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stofzuiger.

U DOEN MOET?
WAT
Ie Neem een briefkaart en plak op
voorzijde,

naast de 7 cent

2e Los de volgende rebus op

lal lil V(M *$ r 25 SJ S_

(2 kansen)

Offizielle Vertretung

linnenuitzet, wasmachine, fietsen,

enz. enz.

aan

postzegels extra.

.

de

porto,

50 cent

(1 kans)

of

’—
1

3e Zet Uw naam, straat, woonplaats en oplossing rebus op de kaart.
4e Stuur de kaart aan: FATIMA-LOTERIJ BRUNSSUM.
Meerdere briefkaarten kunt U natuurlijk ook inzenden.
Girohouders kunnen een bedrag overmaken op gironummer: 165841 t.n.v. Pastoor Haan Brunssum
re 50 cent 1 kans' Ook kunt U gebruik maken van postwissels of brieven. Wilt U een
IREKKINGSLIJST, plak dan 60 cent inplaats van 50 cent. Wanneer U I.— plakt, ontvangt
U vóór
6
Sinterklaas de trekkingslijst GRATIS.
gm^ Voor DUIVENLIEFHEBBERS worden naast de gewone prijzen extra 10 STB
en 10 duivenmanden verloot. Wilt U hieraan meedoen zet dan achter Uw
Êf* klokken
jÊBk naam een kruisje (x). Wij weten, dat de goede wil bij U aanwezig is. Vul daarom
jdËÊ H de kaart direct in, anders vergeet U het.
REEDS OP 30 NOVEMBER t.o.v. Notaris Schoffelen.
HBM
W* rREKKING
U kunt zich ook wenden tot: Sigarenmagazijn Einerhand-Louppen, Saroleastraat
1
Z&Ëm
""litiÏMwt n 29, Heerlen, Sigarenmagazijn J. Keulemans, Grote Gracht 27, Maastricht.
Goedgekeurd bij beschikk. van Min. v. Just. 24-6-53 2e Afd. A no. 530077.
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COMPHAUSBADSTRASSE 1*

gegenüber dem

Alten Kurhaus

van geneesmiddelen. Daar staan ook de
tapijtweverijen waar Desso gemaakt wordt.

(lussen

haakjes, U kunt gemakkelijk onthouden,
dat Desse bij Oss hoort; leest U DESSO maar
eens van achteren af: 0.5.5., ziet U wel?

Oss groeit hard, Desso niet minder
Tapijtwevers van internationale

Elk

nieuw DesSO product
bevestigt deze reputatie,

rusteloos werken de

\\
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y^

.-^
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jf^'

#
'
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Voor 5 GULDEN
per week uw
eigen wasmachine

"?

Dagelijks komen

honderden Desso

_i^^M W^^w^m.%%»rfeft-, rocVrijnTe"

jéËÊÊÊOSÊÊÊm

getouwen^

Heel de wereld weet hei:

f^liil^Ht^Bl

n,ef

——
Machinefabriek

voordeliger dan huren.
Vraagt Uw winkelier.

VICTORIA
Brunssum, telefoon 236.

Smidje Verholen naar Sprookjesland

er

ha" 9enoe9-

Trouwens a/s U een
Desso kleedje gezien

k^-t llTÏnde?'*'

03.

ja,

wij

Kunnen

on_

..«.iuuiujk goeü

voorstellen hoe verontwaardigd

de smid was, toen hij er achter kwam, dat er slechts een oude kleermakerspop in de kist lag, van boven versierd met een weliswaar beeldschoon, maar toch slechts wassen kopje. „Bedrog! Flauwe kul!" gromde
de smid nijdig. „Daar moet ik het mijne van hebben! Ik ga terug naar
die kabouter en dan moet die mij maar eens vertellen wat er hier precies
Met grote stappen ging de smid er vandoor en zijn
aan het handje is!"
vriendelijke
gezicht voorspelde niet
toch
anders
zo
veel goeds. Het duurde
niet lang of hij stond weer bij het huisje van de kabouter. Die zat schrijlings op de reeds bekende dikke balk en was bezig daarin allerlei figuurtjes uit te hakken met behulp van een houten hamer en een vlijmscherpe
„Wat kijkt U boos, prins!" lachte het manneke vriendelijk
beitel.
„Wou het niet zo best lukken met Sneeuwwitje? Kon U haar niet
„Nee, dat ging niet", zei de smid dreigend. „En laat ik er
maken?"
maar meteen bij vertellen, dat er nooit iemand in zal slagen het geval
dat daar in die kist lag, weer levend te krijgen! Het is allemaal bedr
"

—

—

—

levend'

—

Doch toen overtoog plotseling een gespannen en benauwde uitdrukhet gelaat van de dwerg, terwijl hij afwerend zijn hand uitstrekte„Stil!" zei hij angstig. Hij zette zijn hand aan zijn oor en luisterde inge
spannen. Doch de smid hoorde niets bijzonders. Alleen
het sombere êe'
kras van een uil verbrak de stilte. „J..ja
, hij is het", zei de dwerg
toen zenuwachtig. „Hij krast altijd als een uil. D..dat
voor mii een
t. .teken, dat hij k..komt".
„Dat wie komt?" vroeg smidje Verholen
nieuwsgierig.
„De tovenaar, prins. De boze tovenaar" antwoordde he*
kaboutertje. „Als Uw leven U lief is, prins, maakt U
dan dat U weg komtVlug! Verwijn het bos in vóór het te laat is en zorg dat de tovenaar U
niet ziet! Hij is de grootste schurk, die er hier in heel Sprookjesland
rond loopt. Toe, beste prins, maak het me niet moeilijk en ga weg!"
""*
Het manneke keek daarbij zó zielig, dat smidje Verholen werkelijk niet?
beters wist te doen dan te verdwijnen. Voor de zoveelste maal was hÜ
door die boze tovenaar verjaagd
king

—

—

is'

f^erdag

21 November 1953

Competitie R.K. Limb. Handbalbond

Limburgia

HVILi 2, Valkenburg

zware strijd

SS*__U__sN, 19 Nov. (Eig. corr.)
? fel« ktasse (heren) gaat V en
Kimbria. V en L ui wel
£««*»"
*~*|ieH maar zal er toch hard voor

r***B»

manken. Limburgia krijgt
van \SBC uit Valkenswaard.
g «ë» benieuwd of limburgia de
rabantee gasten de baas is. Sittarkrijgt bezoek van Wilskracht en
ho^* deze wedstrijd kannen winnen.
«"Warheide knjgt bezoek van HC
,3 w* geven de lUeijerheidenaren
fc j**» hoop ook maar een pontje
""waehttgen.
, *» de 2e klasse zal Limburgia 2
strijd opoesmen tegen Woensel.
® zijx
benieuwd of de Limburgiaj^ succes tegen de Brabanders zül-

*

_J*

ontvangt

—

nataurlijk winnen van
jT*
.T**9*! 2. MBnsaa llgkt ons sterker
r"\ SKSHViL O. In de 3e klasse
S**iStttacdia 2 winnen van Wïls-

—

j****** 2. ttaarsna 2 lijkt ons sterker
2. Kerkrade moet bij
p^^ix-rg 2 goed op haar tellen

■J^SKHWiL.

:***»

want Valkenburg 2 komt
de dag. Kimbria 2 en
jj7~N rijn aan elkaar gewaagd.
J"* gelijk spel lijkt ons niet on-

jj??*oor
2

AEDELING DAMES.

g.* de ie klasse afd. dames gaat
"tardia winoen van VHC. HCON

_fet bezoek van Caesar dat dit jaar
voor de dag komt We geven
niet veel hoop. MUM moet
?^*N
g?*ea winnen van Wilskracht.
tegen Kimbria kan een inteJT***
jj?*3o*e wedstrijd worden, met voor

£??*ria
bezoek van Woensel en kan de
oj***
de beste kansen. V en L

r^se

—

J^se

—

behalen.
In de 2e
A wordt in Meerssen de
r°*e strijd gestreden tussen Marsna
v^fosam. We geven Marsna de
Z*8* kansen. RKHJVTL moet kunnen
van Kimbricht MOVE 3 gevj° we tegen Leonidas wel een
terwijl Heer en Kimbria 3 aan
«caar gewaagd
zfln.
In de 2e
B gaat Posterholt 1 door met
en nu moet Wilskracht
l* aan geloven. Posterholt 2 zal
tegen
wel niet kunnen
boiberken.Haslou
Noav en Sittardia 3 zijn
j.*^ gelijke sterkte terwijl we V en
-Jljegen Sparta de beste kansen
In de 2e klasse C moet
vO kunnen winnen
,j^ri.
van Hoens-r°ek, dat op bezoek komt. RKSVtL
gaat bh' Emma 1 op bezoek. We

-

—

? ven

de Laanderstraatmeisjes de

J*te kansen. SVL 2 gaat op bezoek
fl Maurits ei zal wel aan hét korte
eind trekken.

—

In de 3e klasse

s
__.ttioet
DVO 2 kunnen
van
, 'Üskracht 5. Maurits winnen
2 is Wilsraeht 4 de baas. Pey 1 lijkt ons
4'6rker dan V en L 4.
KERKRADE 2 EN
LIMBURGIA 2 WINNEN
.*& de 3e klasse C gaat Limbur~' 2 winnen van RKSNE 1. Kerk-

i?^? gaat

gemakkelijk

winnen van

2. Weltania lijkt ons wel
gCSNE
k* sterker dan Mariarade, terwijl

„Het Zuid”
zeer actief
Vijftigste „Tineke"
te

Bleyerheide

fcRUNSSUM, 20 Nov.

(eig. red.)

—

*°ndag 15 Nov. gaf het Zuid-Limtt*gs
v*ei toneel te Bl'heide met zeer
succes voor een volle zaal de
'Jftijrste uitvoering van het Limes dialectstuk „Tineke van de
van Jan Wouters uit Beek.

*J?

folder"
£et vervolg

hierop „De Stiefkop"
reeds zijn 35e uitvoering.
legt Jan Wouters de laathand aan het derde stuk in deze
,eeks. dat „Pension Lumens" zal heMet dit alles heeft het Limburgs
"leel bewezen nog volop actief tè

Reefde
r*»menteel
£n.

—
—

—

—HCON 1.
2e: Limburgia 2—
Woensel 1, Vlug en Lenig 3—Woenselse Boys 1, Mosam I—Mosam 2,
Marsna I—fftKHTVX. 1.
3e: Sittardia 2—Wilskracht 2, Marsna 2-^RK

—

—

——

3D:
Mariarade, Hopel—Emma 3.
Marsna 2—Mosam 2, RKHVL 2—
Kimbria 6, RKHVL 3—Kimbria 5,
Valkenburg—Be Quick 1, Eysden—
Be Quick 2.

GOUDEN PAAR IN BRUNSSUM

Ve_L3 moet kunnen
Wofnsel.se Boys. Mo-

van
j^o*ll1 gaat

2—Kerkrade,

Kimbria 2—HCON 2.
Dames: Ie: Sittardia I—VHC 1,
HOON I—Caesar 1, MLM I—Wilskracht 1, Swift I—(Kimbria 1, Vlug
l1 Woensel 1. Res. Ie:
en Lenig I—Woense—
MUM 2—Wilskracht 2, Swift 2—
Kimbria 2, OOON 2—Caesar 2.
2A: Marsna I—Mosam 1, RKHVL 1
—Kimbria 4, MILM 3-HLeonidas,
Heer—Kimbria 3-.
2B: Posterholt
Hopel sterker is dan Emma 3.
3, Posterholt 2—HasI—-Waskracht
de
D
Marsna
2
zijn
In
3e klasse
Noav—.Sittardia 3, Vlug en Leen Mosam 2 aan elkaar gewaagd. RK lou,
nig
3—Sparta.
2C: DVO -1—
KTVTL 2 lijkt ons sterker dan KimI—iRKSVL 1,
Hoensbroek,
Emma
bria 6, terwijl RKHVIL 3 en Kim- Maurits I—JSKSVT- 2.
3A: Posbria 5 aan elkaar gewaagd zijn. Val—Grasshoppers,
3
Herkenterholt
kenburg moet kunnen winnen van
2,
Be Quick 1, terwöjl Eijsden sterker bosch—SVVM 1, Lirane—SWM
Maasbracht—Rapid Girls. 3B: DVO
is dan Be Quick 2.
2—Wilskracht 5, Maurits 2—WilsProgramma voor Zondag 22 Nov.: kracht 4, Vitesse 2—Vitesse 1, Pey
Heren: Ie: Limburgia—-Vlug en LeI—Vlug en Lenig 4, Pey 2—Geulle
nig CU Limburgia—VOH 1, Sittar2. — 3C: RKSNE I—Limburgia 2,
dia I—Wilskracht 1, Bleijerheide 1 RKSNE 2 —Kerkrade, Weltania

Valkenswaard

Kerkrade wacht

Jongen uit Megen en
'n meisje uit Duisburg
'n

zulk een bedrijfs was geweert, aardde hierin wel maar haar man niet.
De inflatie had intussen zijn financiële positie een gevoelige knak
gegeven en
1921 zei het echtBRUNSSUM, 19 Nov. (Eigen paar, dat nain
18-jarig huwelijk
een
corr.)
Een jongen uit het Noord. nog kinderloos was, Duitsland vaarBrabantse Mogen en een meisje uit
en vestigde zich in de Limburghet Duitse Duisburg Meiderich slo- wel
mijnstreek. Een woning in de
se
ten op 24 Nov. in 1903 in Essen
te Brunssum werd hun
samen het verbond voor het leven Dorpstraat
nieuw
tehuis.
Een kwart-eeuw heben vieren op 24 Nov. 1953 hun gougewoond, v. D.Heijden
ben
ze
daar
woning
huwelijksfeest
oen
in de
werk als vrachtauto-chauffeur
Kerkstraat 107 a in Brunssum. De vond
werd hij
tussenliggende 50 jaren dragen wel op Stm. Emma. In 1939
nterk het stempel van het wisselPLEEGKINDEREN.
vallige, dat 's mensen gang door het
leven soms een geheel andere
Ook in Brunssum bleef de kinrichting kan geven.
derzegen uit, maar moeder v. d.
Heijden gaf al haar toewijding aan
Die jongen was Johannes Chrisde vele kogigangers, die in da
tlaan v. d. Heijden, die op 13-jarige
ieeftijd de grens overstak en in
loop der jaren bij deze twee mensen een liefdevolle verzorging
L/uitsland zijn eerste loon verdienvonden, waax ze thuis waren als
de met grondwerk. Hij wist van
eigen kinderen. En hierom zullen
aanpakken en doorzetten werkte
de echtelieden op hun gouden huhard en was spaarzaam. Voor een
welijksdag, die zij met broers en
verbintenis met hem hoefde daarzu s terg en hun gezinnen zullen
om de 20-jarige Hermine Catharine
vieren, naast de vele felicitaties
Henriette Kampmann niet bang te
aan vrienden en bekenden zeker
zijn. Zij trouwden en gingen eerst
menige hartelijke gelukwens van
ln Essen wonen, maar verhuisden
pleegkind" onteen dankbaar
reeds een half jaar later naar Hamm
vangen.
in Westfalen. Daar trad v. d. Heijden in dienst bij het baggerbedrijf
De thans 75-jarige bruidegom en
Alex Boos, viel al spoedig op door
zijn opmerkezijn
werkkracht,
zijn
doorzicht en be- lijk 70-jarige bruid
vitaal. Moeder v. d. Heijden bekv aamheid en werd als 'baas aanreddert het hele huishouden en heeft
gesteld. En toen in 1911 ir c ; . .
En vader
niet meer gebaggerd mocht worden er geen hulp bij nodig.
in
in
tuinieren
Heijden
v.
d.
vindt
en het baggerbedrijf Alex Boos
eigen tuin en bij buren en kenniswerd opgeheven, begon v. d. Heijden aan een zijtak van de Lippe sen een prettige ontspanning en in
pijpje zij trouwe en onafscheieen eigen bedrh'f, het „Sand-, Bag- zijn
delijke
vriend.
gereL und Fuhr-Geschaft Johann
De gouden feestdag wordt ingev. d. Heijden." Het bedrijf groeide
gestadig uit en kwam tot grote zet met een H. Mis van dankzegging ln de St. Gregoriuskerk en
bloei, dank zij het intensieve samenwerken van de jonge echtgenoten, wordt verder i n intieme kring gede man als technisch leider, de vierd in de woningKerkstraat 107a,
vrouw als de administratieve kracht
en boekhoudster. Nog toont zij vol
trots maar ook met een gevoel van
weemoed haar schrijfbureau uit die
goede dagen, haar chequeboeken en
andere bescheiden. Weldra waren
te
zes grote transportwagens en zes
GELEEN, 21 Nov. (Eigen corr.).
paarden en een groot en mooi nieuw
Heden Zaterdag en morgen Zondag
gebouwd huis hun eigendom.
Toen kwam de eerste wereldoor- v/orden te Geleen de Limburgse
log, tijdens het verloop waarvan Bondsdagen van de Limb. Schaakvele industrieën werden stopgezet, bond gehouden. Voor deze wedstrijhet bouwbedrijf lamgelegd werd en den bestond in het verleden weinig
meerdere bedrijven tot liquidatie animo. Op de laatste jaarvergadering
gebracht werden. Ook de v. d. Heij- werd echter door verschillende leden
den» weroen hier de dupe van. Zij op herhaling aangedrongen. De deelceden hun bedrijf over en begon- name zal moeten aantonen of aan
nen in Dusseldorf een levensmid- een dergelijk jaarlijks terugkerend
delenzaak. De echtgenote, die voor tournooi met succes gewerkt kan
haar huwelijk filiaalhoudster van worden.

Wisselvalligheid
van het leven

—

Bondsdagen L.S.B.
Geleen

gebleven. Elke

—

District Z.-Limburg K.N.B.B.

Chermin: 400 caramboles in 14 beurten uit

«Uu.
*n de 31 jaar van haar bestaan gaf
Zuid" dat momenteel z'm hoofdje! heeft in Brunssum, waar de re«isseur Hub Consten woont, ruim
'50 uitvoeringen. Het devies van de
HEERLEN, 20 Nov. (Eig. corr.)
Jef Schillings was 't brenn van goed toneel ook in de aller- De uitslagen van de Zondag j.l. geplaatsen. Dit devies is het speelde wedstrijden luiden: Klasse
f-uid-Limburgs Toneel onder zijn 1 cadre 38/2 O. Ons I—Kerkrade 1
e genwoordige leider steeds trouw 4—2. Chermin had 14 beurten' noZondag en vaak ook~

°°r de week kan

de

toneelgroep vinden op alle men
mogelijke plaaten in Zuid- en Midden-Limburg. In
?et afgelopen toneelseizoen schreef

—

Zes jubilarissen
bij „Ons Toneel”

—

—

—

—

—

ren bergen. De opbrengst kwam ten
goede aan de KA.J.-Lourdeskas.
Uitbreiding nodig
Dat de bouw
van een verkennersgebouw te Treebeek in een grote behoefte zou voorzien, wordt reeds thans, een half jaar
na de ingebruikneming van het
hoofdkwartier, bevestigd. Het is
reeds noodzakelijk geworden de St.
Willibrordusgroep uit te breiden met
een 'troep van 2 patrouilles. De leiding zal versterkt worden met een
nieuwe hopman, de heer J. van Eyck
die op een op Maandag a.s. te houden bijeenkomst plechtig wordt ge-

—

ïnstalleerd.
Het kerkelijk
St. Ceciliafeest
zangkoor „St. Cecilia" viert Zondag
a.s. zijn jaarlijks patroonsfeest. Om
7.45 uur wordt een H. Mis opgedragen voor kapelaan Ramakers en
Willem Geraets welke beiden tijdens
de bezetting in Duitsland omkwamen. Onder deze H. Mis wordt ook
dit jaar het Cecilia-lied gezongen.
Om half elf zingt het koor een meerstemmige
muziekmis tijdens de
Hoogmis welke tot intentie van het
kerkkoor wordt opgedragen. Na een
bezoek aan het kerkhof vindt des
avonds een feestavond plaats in het
patronaat, waar „artisten" uit eigen

—

kring medewerking verlenen.
Arbeidersontwikkeling

(Haansberg)

éEen

prachtig geschenk!
Uw adres

....

Heisterberg 15

—

Hoensbroek
Telefoon 577

onder nummer

hij een reeks
van doelmatige huishoudelijke geschenken gezien bij
i

'04

aan

<_"

tunivtf

en

op

BALATUM
enorme keuze
100 breed v.af

Tel. 4141

- Maastricht

B^E_aV&_B_9--__KSQ^a__Ho_B_B_B_-B_-Bl

VERHUISD van VELDKUILSTRAAT 57, naar

Bleijerheiderstr. 35 - Bleijerheide

cocoslopers

f. 3,85

Schilderijen
op doek met ornamentlijsten

vanal
Wij omlijsten

of foto.

f. 18,50

Uw doek, plaat

UNIEKE AANBIEDING

CITROëN AUTOMOBIELEN
11 Normaal

gereviseerd. Werkelijk ZO GOED ALS NIEUW!!!

I

U betaalt 1/3 bij aankoop, restant in 3 gelijke termijnen zonder enige extra kosten. Wij leggen U
deze artikelen gaarne voor op een door U gewenst
uur. Schrijf onder nummer U-574 aan het bur. dez.

Gevraagd voor direct:
(moet

I

A. Coupeur of coupeuse
zelfstand. kunn. intekenen, opleggen en uitsnijden)
B. Leerling coupeuse

(voor snijafdeling).

C. Naaisters- en leerling naaisters

*
DEGELIJKE COLPORTEUR
luxe artikelen
Grote keuze in

voor Kerkrade en omstreken. Voor goede kracht
aanstelling tegen vast loon en provisie. PFAFF NAAIMAgevraagd

o.a. vazen, kapstokken, klok. CHINEHUIS, Emmaplein 2, Heerlen.
stellen, borstelgarnituren etc.

DEGELIJKE COLPORT£Ii£3

CLAESSENS,

en

HUISHOUD TEXTIEL
lakens, slopen, flanellen lakens, baddoeken,
ontbijtlakens enz. Alles tegen winkeliersprijzen op zeer gemakk. betalingscondities.

Confectiebedrijf J. H. M. Cor.lewener, Nullanderstraat 45
Kerkrade. Telefoon 2701.

©n^l«4_.n__»C)Bßi-©rß-_»«H».CB--■*■_■:■»■___"_-B_»

Benzenraderweg 69, Heerlen,
tel. 4962, biedt onder volle garantie te koop aan enige

’

Raadhuis Heerlen.

cocos

E. JOSEFIK, VERLOSKUNDIGE

geheel

’

!lllll!ll!ll!lllll!!iiSillll!!lll!Si!

"

i 1 Sport

met aesthetische aanleg
Indienstneming geschiedt op arbeidsovereenkomst naar
gelang van opleiding en bekwaamheid in een der rangen
van: Tekenaar B: minimum ’2.591,87, maximum: ’4.311,09;
of Tekenaar A: minimum:
4.038.82, maximum 5.409,97,
inclusief alle toelagen. Kindertoelage volgens Gemeentelijke regeling.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen, vergezeld van recente pasfoto, binnen 10 dagen na verschijning van dit
blad in te zenden aan de Directeur van Publieke Werken

llllllllllllll^lllllllllilllllllllllHllllllllllllllÜlüllllllllllll
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GREVENBICHT

enige bouwkundige tekenaars

SLEUTELZEGELS

N. FISSETTE & Zn.
165

GARAGE

-Gemeente HEERLEN

J. H. CRAMERS

'n Gero Cassette, 'n mooie
D.R.U.-, B.K. of Edy KeuBij de dienst van Publieke Werken kunnen
worden gekenu'.tzet, ook in crème m. plaatst:
goudbies, 'n Pas-Aan Servies
of een sierlijk Drinkservies.

altijd,

.
___-___-___HHSSBH_B_3__H

—

besteedt liever

vindt U

Scharnerweg

BRUNSSUM

BIJ ONS ONTVANGT U

Aufornobieïbearij/

blijkt, niet in tijdnood te komen,
waardoor de mogelijkheid zou kunnen ontstaan een bepaald project
nier te kunnen verwezenlijken, is
het naar het inzien van, B. en W.
noodzakelijk de onteigeningsprocedure in te leiden. Dit inleiden behoeft evenmin als dit voor de Rumpenerbeemden is geweest, tebetekenen, dat met onderhandelingen tot
aankoop wordt gestaakt. B. en W.
verwachten, dat in het meest ongunstige geval slechts enkele eigenaren zullen overblijven, waarmee
langs minnelijke weg geen overeen-

Met ingang van 21 November a.s.. wordt het eindpunt van
de autobusdienst Roosteren-Geleen te GELEEN verlegd v
St. Nicolaas is h. Pos.kan.toor naar de Markt. Tevens verschijnt met ingang van die datum een correctieblaadje op de dienstregegoede maatjes ling.
Deze zijn verkrijgb. bij de chauffeurs en ten kantore
met de verloof- van de Onderneming.
De Ondernemer:

r^Ua.riti.l»*»»

bij:

gelegen
ruimere bouwterreinen,
aan de Egge in de richting Dorpsiraat—Oelovenstraat. Ofschoon de
onderhandelingen regelmatig worden voortgezet is geen garantie
aanwezig, nat bedoelde terreinen in
>ie zomer 1954 voor woningbouw
ter beschikking zijn. Om in de
■naaste toekomst derhalve ten aanzien van eigenaren van gronden,
waarbij tegen de gebruikelijke prijzen grondaankoop niet mogelijk

—

38550 aan het bureau dezer.

gemakkelijke
betalingsvoorwaarden

woningen tussen de Egge en Schuttersveld, aangekocht. Ter realisering van het volgende richtcontingent zal de gemeente evenwel de
beschikking dienen te hebben over

—

Verder heeft

EEN
GOEDE
GEBRUIKTE
WAGEN

ONTEIGENING INGEVOLGE DE
WEDEBOPBOUWWET.
Teneinde de woningbouw mogelijk te maken is het noodzakelijk,
<dat de gemeente over voldoende
Kuwterreinen de beschikking heeft.
Inmiddels zijn de percelen, nodig
voor de bouw van de 75 migratie-

VAESRADE

zijn geld
aan Cadeaux die zij voor
hun uitzet nodig hebben, b.v.
Hij

—

organiseert. Deze commissie heeft
een vaste kern gevormd, die in
korte tijd al ruim 80 leden-gezinnen
telt. Reeds traden voor deze literaire kring op Antoon Coolen en Hans
Berghuis. Het programma vermeldt
verde r een Veldeke-avond op 14
Jan. '54, een lezing op 2 Febr. door
■ie bekende radio-commentator Piet
Oornes, een lezing over Groenland
door d e heren v. Kampen en een
muziekavond. De veelzijdige activiteit van de Culturele Kring, waar.
cnder we ook nog mogen noteren
de welwillende medewerking ten
opzichte van het culturele evenement, dat Brunssum te wachten
staat, Is de uitvoering van Müllers
Kerstoratorium op 13, 19 en 20
Dec. a.s. komt zeer zeker de verheffing van het culturele leven in
Brunssum ten goede. Meer en meer
begint het publiek dit aan te voelen en te waarderen. Met grote voldoening werd deze medewerking
van het publiek gememoreerd.

Onder auspiciën van de Katholieke Vereniging
van Mjijnbeambten hield de heer
Maessen uit Maastricht Woensdag in
het Beambten-Casino een zeer interessante lezing over de reis naar en
het verblijf in Lourdes van de Limburgse Bedevaart. De heer Maessen stemming kan worden bereikt.
die zelf reeds 35 maal in Lourdes
was, wist zijn vele toehoorders enkele uren te boeien. De lezing werd
toegelicht met lichtbeelden. Toen
aan het einde der lezing door de
Harmoniebal. Zondag a.s. houdt
bedevaartgangers het „Ave Maria" de harmonie St.
Servatius haar
werd gezongen, zongen alle aanwejaarlijks bal in zaal Franssen.
zigen spontaan mede.
Kajongconcours.
In café J.
Meens zal Zondag a.s. een kajongccncours worden gehouden. Er zijn
prachtige prijzen beschikbaar gesteld van f 80 tot t 10.
CULTURELE KRING.
Behalve de kunstweken ln Augus.
St. Martinusfeest.
De schutterij
tua organiseert de Culturele kring 3t. Martinus hield Zondag haar
Brunssum ook een Vincent van jaarlijks patroonsfeest.
Om kwart
Gogh-tentoonstelling ln. de leeszaal voor tien werd een hoogmis opgeen nam hij het initiatief dat ac dragen voor de overleden en levenmaandelijkse culturele filmvoorde ereleden en leden der schutterij.
stellingen in het Astoria-theater, Schutterij en tamboercorps
waarvoor ook reeds meer belang- deze dienst bij. In d e loopwoonden
van de
stelling bestaat. Daarnaast werd cag
hield de schutterij een rondgang
een speciale commissie in 't leven cïoor het dorp. 's Avonds werd aan
die in het winterseizoen ac donateurs en ereleden een
souvoordrachten- en lezingenavonden per aangeboden.

de paartjes!

L. KLINKENBERG

Brieven

ÖV^

f* 3*^

—

Lezing over Lourdes

SCHAESBERG

LUXE LEDERWAREN

aan.

Nutsavond
De voordrachtskunstenaar Cor van Beek zal op 16 December a.s. in de Nutsschool te Treebeek „Flierefluiters tussenkomst"
van A. M. de Jong voorgedragen. De
avond wordt georganiseert door het
Nutsdepartement Heerlen.

—

—

—

Het Instituut voor
organiseert
een tournee met de voordrachtskunstenaar Otto Sterman. Deze brengt
een programma getiteld „Tk ben een
neger". Op Woensdag 25 November
doet deze tournee het A.J.C.-gebouw

Voordracht

De Provinciale Voedselcommis=a-

"is voor Limburg maakt bekend, dat
Heden Zaterdag zullen, zoals gemeld, van 1 Dec. t/m 22 Dec. 1953 een
te Simpelveld een aantal toneelspe- landbouwtelling gehouden wordt.
lers een toneeljubileum vieren. Het Het doel van deze telling is: een
zijn: de heer W. Scheepers, die reeds inzicht te verkrijgen in de bezetting
50 jaren het toneelspel beoefent en aan arbeidskrachten in de land- en
verder de heer V. Kicken 40 jaren, tuinbouw; nadere gegevens te vermevr. Broekmans-Scheepers 40 ja- zijgen omtrent gebruik, bestemren, haar echtgenoot G. Broekmans ming en bemesting van. grasland;
35 jaar en de heren Hub. Meessen een overzicht te verkrijgen van de
en W. Wiertz, die beiden een 25- sioppelgewassen, uitgezaaide win-jarige staat van dienst op de plan- tergewa&sen en veestapel.
ken achter de rug hebben. De jubiAn elke geregistreerde wordt door
larissen zijn allen lid van de toneel- de plaatselijke bureauhouder een
vereniging „Ons Toneel ter plaatse. oproepingsformulier gezonden om
De huldiging der jubilarissen zal op een zitdag te verschijnen voor
plaats vinden Zaterdagavond te half het verstrekken van de gegevens.
acht in lokaal Frijns. Aan deze hul- Op het oproepingsformulier staan
diging sluit aan een eerste opvoering de voornaamste te verstrekken gevan het jubileumstuk, getiteld „Op gevens vermeld, welke vooraf
een mooie dag in Mei", een blijspel. reeds dienen te worden ingevuld.
Aan deze uitvoering werken alle juRIJKSWERKPLAATS VOOR
bilarissen mee. Zondagmorgen om 9
VAKONTWIKKELING.
uur wordt in de parochiekerk een
MLAASTiRiEOHT, 119 Nov.
Aan
plechtige H. Mis van Dankzegging
opgedragen, waarna de leden van de rlijkswerkplaats voor vakontwik„Ons Toneel" met de jubilarissen zul- keling te Maastricht slaagden voor
len aanzitten aan een koffietafel in het examen vakbekwaamheid stucalokaal Frijns. Zondagavond te 7.30 dcren J. J. Slenter te Noorbeek
uur wordt een tweede opvoering ge- en voor het examen vakbekwaamheid timmeren. A. J. I_. Wilmes te
geven van het jubileumstuk.'
Maastricht
NED. VOLLEYBALKAMPIOENSCHAP IN MEI 1954
De NederDEN HAAG, 19 Nov.
Voetbalmatch. Op St Barbaradag,
landse kampioenschappen volleybal
zullen in de maand Mei van het vol- 4 December, zal in het Sportpark 'n
gend jaar worden gehouden. Het is interessant voetbaltrefen plaatsvinzeer waarschijnlijk, dat hiervoor den. Een sterke RKONS-combinatie
Utrecht weer in aanmerking komt. zal dan de strijd aanbinden tegen t
In April 1954 zullen de dames en he- kampioenselftal van RKONS verren teams van Nederland en België sterkt ' met spelers welke voorheen
elkaar ontmoeten, naar verwacht tot de uitblinkers van RKONS bewordt in Leiden. Verder worden ter hoorden. In 't kampioenselftal staan
gelegenheid van het eeuwfeest in de o.a. de volgende spelers opgesteld:
zomer van 1954 in Sao Paulo wed- Jaspers, Heuts, Haenen, Rosenboom,
strijden gehouden om de Coupe de Senden, Housen, Dircks, e.a. Deze
wedstrijd begint om 2 uur.
Monde.

—

—

—

Toneel
Het door de „Speelgroep
Zuid" Woensdagmiddag in het Beambten-Casino opgevoerde toneel
„De avonturen van Paljasso" trok
zeer veel belangstelling van de kinderen. Niet alleen de stoelen waren
bezet, doch ook de zij- en tu'ssengangen moesten een groot aantal kinde-

December 1953

gevraagd voor Hoensbroek en omgeving.
Goed voorkomen, met ervaring.

Eendracht 4—4. Punten eerlijk gedeeld, Daemen van Union speelde
niet onverdienstelijk met 5.21. BCM
—Tr. Vrienden 2 4—4. Bij Munstergeleen zeer goede prestaties van
Vogels en Willems met 10.41 resp.
Klasse 3 Libre afd. C. KO
7.38.
T—Kerkrade 2 6—2. Kaalheide was
SBC—
hier onbetwist de sterkste.
N. Klossen L B—o. Simpelveld gaf
Nijswiller geen kans en behield de
Jombos I—O. Ons
volle winst.
(K.) 4—4. Ook hier goede prestaties van Stassen en Smeets K. van
Jombos met 7.89 resp. 6.—.
Klasse 4 afd. A libre. Juliana 2
(KL)—Jombos 2 4—4. Krachtsverschil was over het algemeen niet
groot alleen Weusten van Klimmen
liep Bovens totaal onder de voet
Juen liet hem slechts 15 Car.
liana 3 (Sph.)—Juliana 1 (KL) 6—
2. Ondanks de winst voor Spekheide was het krachtsverschil niet
groot

TREEBEEK

Landbouwtentoonstelling

SIMPELVELD, 20 Nov (Eig. corr.)

—
—

—

Uit Stad en Streek

—

WYLRé, 20 Nov. (Eig. red.).
Zoals we reeds in het kort meldden,
zal tijdens het Zaterdagavond in
Wylré te houden St. Caecilia-feest
van het kerkelijk zangkoor de koster-organist H. J L. Schijns van
Wylré worden gehuldigd met zijn
zilveren jubileum als kerkzanger. De
heer Schijns stamt uit een geslacht
van kerkzangers en volgde het voorbeeld van zijn vader en grootvader.
Hij werd niet alleen lid van het kerkelijk zangkoor, maar heeft tevens
het jongenskoor heropgericht. In
Januari a.s. zal de heer Schijns tevens zijn zilveren jubileum als koster vieren. Een kwart eeuw geleden
nam hij het kosterschap over van
zijn broer. Het St. Caeciliafeest met
de huldiging van de zilveren kerkaard.
Het traject van deze rit is 50 km zanger vindt Zaterdagavond om 19.30
uur plaats in het patronaat. De „Sjelang en wordt bij duisternis in België verreden. De gemiddelde snel- veemeter Jonge" van Chevremont
heid bedraagt Al klasse 30 km. per werken aan het feestprogramma
mede.
uur, B-klasse 24 km per uur. DeelI
Casino
nemer start te 19.01 vanaf
Mutaties en belastingen
Julia te Smeermaes. De overige deelin
nemers starten om de minuut
Verplaatst:
H. Schoenmakers,
volgorde van hun startnummers. De
van
Roermond
naar Heersf-hrijver,
routebeschrijvingen worden de deelRitz,
tit.,
J.
van Genlen
commies
;
nemers bij de start overhandigd. De nep naa r Kerkrade. De tijd. schrijBelgischfinish is gelegen nabij de
H. J. Engels te Kerkrade is
Ned. grens waarna de deelnemers ge- ver
schrijver in vaste
benoemd
centraliseerd naar Maastricht rijden. ambtelijke tot
De tijd. schrijver
dienst.
In de Gouwe Poort (Vrijthof 50) te
te Heerlen is bevorBeljaars
J.
L.
Maastricht vindt de prijsuitreiking derd tot adj. commies tit. in vaste
plaats. Het grootste gedeelte van de
dienst. De grenskommies J. H. Kooinschrijfgelden zal worden aanbete Kerkrade is benoemd tot
ien
steed voor de aankoop van surprises schrijver A van 's Rijks Belastingen.
en prijzen. Sint Nicolaas zal actief De commies tit. F. H. KSrber, chef
aan deze surprise-rit deelnemen. Men de bureau ter inspectie der I. en A.
kan zich voor de start nog als deel- te Kerkrade, is benoemd tot comnemer aanmelden.
mies van 's Rijks Belastingen.

HEERLEN, 21 November.
Heden, Zaterdag organiseert de Automobielsportclub „De Grensrijders"
haar jaarlijkse surprise-rit. De ondertitel voor deze rit is „de rit voor
iedereen" omdat aan deze eenvoudige doch gezellige
orientatierit ook
kan worden 'deelgenomen door hen,
die nog nimmer aan een dergelyke
rit hebben meegedaan. Er zijn twee
categorieën n.l. een klasse A voor de
meer ervaren lieden en een klasse B
voor minder geoefenden. De keuze
van de klasse is aan de deelnemers
zelf overgelaten, met de restrictie dat
de sportcommissie
zich het recht
voorbehoudt een wijziging hierin te
brengen om redenen van practische

CHAUFFEUR-VERKOPER

Klasse 3 Libre afd. A. Geleen 1—
Oud-Brunssum 4—4. Brunssum kon
het niet verder brengen dan een
gelijk spel, Crulijen en Strijthagen
wonnen de partijen en de andere
BCV 2
twee waren voor Geleen.
—Doenrade 1 B—o. Valkenburg was
de sterkste over de gehele lijn,
Quadvlieg bijzonder op dreef 225
HJS. 97 DSK 1—
dig voor de 400 car. H.S. 168, Heuts car. in 9 beurten
BBC
2
?—6.
De
club van Melssen
boekte slechts 92 car. Ook Höppe(Schouteten, Crijns en Mengeleers
ner was slecht in vorm en verloor
hier met gemiddelden van
van M. Bussen in 27 beurten, Röm- wonnen
5.64, 6.40 en 5.76, allen Janssen van
gens redde de eer 250 car. in 11 DSK redde de eer met 5.20%.
beurten.
Klasse 3 Libre afd. B. DJB—J3SK
Juliana 1 (Sph.)—Union 1 2—4. 2 §—0. Nieuw Einde was hier duiUnion 2—
Lamers kon in 19 beurten de 400 delijk'de meerdere.

et Zuid-Limburgs toneel 41 welgeiaagde uitvoeringen op zijn naam.,
!^ok het komende seizoen zal, gelige de vele aanvragen om uitvoerir >gen, behoorlijk druk worden. De niet bij elkaar krijgen en verloor
Sroep telt momenteel 20 leden Zij van Papenhof, Schlangen won zijn
Zijlstra terwijl Misere met
Probeert
zoveel mogelijk
stukken partij van
v°n Nedelandse en vooral schrijvers klein verschil verloor van GraneI—Tr. Vrienden 1 2—4.
j* 1* de eigen streek op te voeren. uit- tia. —BCV
Bruis
bewijst ook het repertoire. Behalve Heerlerheide herstelde zich,resp.
in 14
18
en
Franssen
wonnen
van de Mölder" en ,;Dg')
■"t'efkop" van Jan van Makske ko- beurten, alleen Kroeze verloor van
BBC I—G. Lahier nog op voor „De Twee flie- G. Nordhausen.
re Üuiters" van Ed Terlinden, „De ken 1 (BI.) 2—4. Paffen had in 16
met
serie van
van de Vlaming Jps beurten de 325 vol bleefeen
ver achter.
Melssen
137,
Jan
,ahssen en „Abelino de grote ban„Vader Melssen H. deed het beter en had
ket", in studie is momenteel
Jo de 250 car. in 12 beurten bijeen H.
schrijver
de
Heerlense
van
rf-cob"
S. 107, Ohristiani noteerde slechts
Het Zuid-Limburgs toneel beperkt 137. Ook Janssen van Brunssum had
niet alleen tot de kleine plaat- geen kans tegen Wechseler.
Klasse Z libre. Corso I—Burcht 1
Ook de grote krijgen de prestaties van deze door en door Limburg- 4_4. Geurts speelde de 300 car. in
s° toneelgroep te zien. Het afgelp- 19 beurten en gaf Dill geen kans.
Pen seizoen bespeelde „Het Zuid" Roberts van Corso deed hetzelfde
de openluchttheaters te Valkenburg met Smeets, die slecht 54 kon no~teinerbos en Brunssum. Dit zal ook teren. Nordhausen won van Ceelen
"et komend seizoen weer het geval en Jennekens A. van Burcht won
-4jn,
met klein verschil van Janssen.

Zilveren kerkzanger te Wylré

Surprise-ril
„De Grensrijders”

Quaadvlieg bijzonder
op dreef

_minste
?^
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LIMBURGSCH DAGBLAD

P. Collaris-Speetjens

gevraagd voor Simpelveld en omstreken. Voor goede
krach aanstelling tegen vast loon en provisie. PFAFF
NAABWACHINEHUIS, Emmaplein 2, Heerlen.

KOUVENDERSTRAAT 66
HOENSBROEK

Groot winkelpand
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met veel magazijnruimte te koop aangeboden, gelegen op
de Akerstraat t.o. Treebeek Hoensbroek Brieven onder
nummer 563 LX). Hoensbroek.
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Zaterdag 21 November 1953
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EIGEN ATELIERS
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MAASTRICHT

—

M. BRUGSTRAAT 24
Telefoon 5495
GEEN FILIALEN

„Met Bont bent U jaren gekleed"

MEISJES
die menen roeping te hebben voor het reli-

gieuze leven, in gebed en werk, en zich bijzonder getrokken gevoelen, tot de aanbidding van. het H. Sacrament, dat altijd in de
Monstrans is uitgesteld, kunnen zich wenden
tot de PRIORIN van de BENEDICTINESSEN
van de Altijddurende Aanbidding.

KLOOSTER NAZARETH, Tegelen (L.)

HAARVERFKAM / *|g\IÉV
syst.

Dr Hufelanü

geeft het haar

een

«fl

mooie natuurkleur. Geeft niet af en /
is onschadelijk. Kam 5 jaar garantie. »
REMBOURS

.

6.90

B

sW*r

Fa BLUMENBERG REUTER

Postbus 39. Leiden.
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„GOED NIEUWS"* te su
foor

._//_" vrouwen die jong van hart zijn !

JgÉj HÉlkj^iF
W
JW

U stelt toch óók belang in wat er in de wereld
gebeurt! U bent toch óók graag op de hoogte van
de nieuwste en meest interessante films! U hebt
toch óók op Uw tijd behoefte aan een gulle lach
Otf

\ :f.^Mm
U leest „GOED NIEUWS" al? Wat zoudt

er an van zeSSen OTa een goede vriente verrassen met een
kwartaal-abonnement? Schrijft U ons even
een kaartje, en wij maken het in orde.

en'o- ■o.rir.ri-l
woorct.I
een ernstig

,j m 0 p 5 December

Dan zult U mèt zovele „GOED NIEUWS"-abonné's zeggen:
00

Kent U „GOED NIEUWS" niet? Dan zul-

GEEN BETER NIEUWS DAN „GOED NIEUWS"

uit Zwitserland en
Door rechtstreekse
levering direct aan particulieren, zijn wij in
staat ons „ENDURA" merkhorloge te verkopen tegen de engrosprijs van 19.50.
Ongeëvenaarde kwaliteit en garantie zelfs bij ongelukken, volgens de bepalingen van ons garantiebewijs,
gehetwelk bij ieder horloge wordt medegezonden,meer
voegd bij onze lage prijs, maakten dat vóór 1940
dan 20.000 ENDURA horloges jaarlijks werden
._"-,___ ,
verkocht.
Dank zij de vrijgave van de import uit Zwitserland
van horloges, kan eerst dit jaar het „ENDURA"
horloge zijn rentree in Nederland maken.
Deze terugkeer is een succesvolle. Meer dan tsu.wu
Endura horloges werden sedert Mei 1953 uit Zwitserland geïmporteerd.
Onze modellen 1953 hebben een sierlijke moderne
vorm, uitgevoerd in goudkleurig Aloxyd-kast, kwaliteitsuurwerk, secondewijzer in het midden, Ducoimport

’

m^mèmmm,

<^mrzxm>imami>msiawm

gratis knippatronen

JÉÉllililiiilß
■_a_..: :%aoS|

NIEUWS"

mm^ÊmememmmßSxfflr^Kl

*..

kosteloos een exemplaar van „GOED
NIEUWS" toegezonden; hierin zult U nog
een verrassende mededeling vinden waarvan U met plezier kennis- zult nemen.

Want „GOED NIEUWS" voert U wekelijks
door verre la"den. „GOED NIEUWS" leeft
met U mee, wanneer U er juist dat stukje

_

wijzerplaat.
Onze speciale verkoopmethode maakt het U mogelijk
op gemakkelijke wijze in het bezit van dit prachtige
horloge te geraken. U krijgt het horloge uwer keuze
franco toegezonden en U betaalt dus ook geen verzendkosten.
ZENDT ONS GEEN GELD!!!
GEEN BETALING BIJ ONTVANGST!!!
Eerst nadat U zich er van overtuigd hebt,
dat het horloge geheel naar uw genoegen t £ QC
T» O. # J
is, betaalt U binnen 8 dagen
op
de eerste
bedrag
zelfde
U
daarna
over
maakt
Een
der twee volgende maanden. Indien U deze betaalwijze
niet prefereert, kunt U het bedrag van ’19.50 ook
ineens betalen. Profiteert van deze bijzondere verkoop-

M«££Sï__S__Ks!£
invult en naar ons adres stuurt,krijgt U

7Ün hir

a

h

.

van !„GOED
,
",

trOTalitoït
HWdli.wlt.

_*£

nummer van
-J

WQmSÈ

WMffli*-?»

a

rrtirrt wtttttwq"
wiauwa
„CjUx-D

.

A\Jf.

ADRES"

~ . »*£"*»

MMmÊÈ

de

ban(i {s

tussen lezeres en blad!

Men wordt vriendelijk verzocht deze coupon duidelijk leesbaar in te vullen.
De ingevulde coupon in 'n open enveloppe,

ra^^ aoLvm'go^mejijw;

Geen beter nieuws dan „GOED NIEUWS"!

Nassaulaan 51, Haarlem.

methode.
BIJ OMGAANDE BESTELLING ZAL LEVERING
NOG VÓÓR ST. NICOLAAS GESCHIEDEN.
Vult onderstaande bon in en zend deze aan:

CHAUFFEUR
COUPON

Aan ENDURA HORLOGE IMPORT
Roldn 52, Amsterdam

U gelieve mij franco op zicht te zenden op boven-

staande voorwaarden:

Damesarmbandhorloge No. 1001,
secondewijzer in het midden.
klein model

—

Herenarmbandhorloge

—

No. 1002,

secondewijzer in het midden.
norm. model
horloge
eigendom
uw
tot volledige betaling.
blijft
Het
Mocht het horloge niet met mijn smaak overeenkomen,
dan zend ik dit binnen 8 dagen per aangetekende

retour.

INAAM:

ADRES:

Net DIENSTMEISJE gevraagd

gevraagd voor Diesel-autoniet beneden 25 jaar. Aan te
melden na 7 uur 's avonds:
M. BOELS. Oudestraat 4 te

Goed loon

—

—SITTARD

Goede behandeling
DOM. v.d. BERG, VOORSTAD 25

Veel

vrij.

Amstenrade.

DAMESKAPPER

lon C. Fischer, Rijksweg N.

9. Sittard, telefoon 2691.

—

Bij

CHEFderTECHNISCHEDIENST
onderhoud

—
—

Vast werk
Goed loon.
TECHNISCH BUREAU MULLER
HEERLEN
Electr. Inst. op elk gebied, neon, radio en t.v. inst.
Bautscherweg 17
telefoon 4370.

—

Gevr. Betonwerkers, grondwerkers

welke functie omvat: het organiseren van het
(eventueel accoordploeg)
en het aanbrengen van verbeteringen aan het maZAAK
GROTE
IN van
chinepark en de electrische installaties. Gevraagd wordt
AANN.
BEDR. PH. M. BEEKMAN
een kracht met ervaring op werktuigbouwkundig en elecHeesbergstraat
(Na 6 uur).
van
67
Heerlen
zijn
trotechnisch gebied. Aan degenen die in bezit
gegeven.
ingenieursdiploma
een
wordt
de
voorkeur
gemakkelijke
betalevert op
sollicitaties onder vermelding van zeer uitlingsvoorw. radio's, haarden, Schriftelijke
voerige inlichtingen aangaande gemaakte studies, staat
fornuizen, rijwielen, keuken- van dienst, burgerlijke staat, verlangd salaris, referenties,
uitzetten, matten, stofzuigers wanneer eventueel dienstbetrekking kan aanvangen, enz.
Adres: M. BOTTERWECK EN ZONEN
Schildersbedrijf,
enz. enz. Br. no. G-8975 L.D. te richten aan de Directie.
Terwinselen
Telefoon K 4445-279.

—

MIJNSTREEK

—

SCHILDERS EN

LEERLINGEN GEVRAAGD

Gel*en.

CURACAO

2 ELECTROMONTEURS EN
3 LEERLINGMONTEURS
(ook zonder ambachtsschool).

de N.V. AARDEWERKFABRIEKEN SOCIETE CERAte Maastricht vaceert de functie van
gevr.; Ie vereiste: prima MIQUE

kunn. knippen. Dameskapsa-

Is U liefhebber van goed vakmanswerk !
Dan neemt nu uw kans.
Voor spoedig gevraagd:

—

—

vraagt

ONDERWIJZERESSEN
BÜ'
van
zeer
Wiskunde,
— Het
voor iedei'e

voor de R.K. Muloscholen in het bezit
hoofdakte. ge'
akten (Engels, Frans,
Handelskennis)
waardeerd.
beginsalaris ligt tussen
541,— e"
762,— C.C. per maand, terwijl bovendien nog
genoemde akte extra f 30.— per maand
wordt genoten. C*}
de 6 jaar recht op 6 maanden buitenlands verlof LeefW"
jaar.
35
Vrije
beneden
overtocht en vergoeding \joor ui*'
rusting. Sollicitaties in te zenden aan de Eerw. Overste
St. Martinusgesticht, Curagao.

’

’

Gevraagd JONGE KRACHTEN
om opgeleid te worden tot STEENKAPPER.

STEENGROEVE SCHUNCK

— KUNRADE-V'DAAL

21 November 1953

OPENBARE VERKOPING
boerende

3t£

goederen onder Borgharen

en

Itteren

HEERLERBAAN

BELANGRIJKE
VEILING VAN

NOTARIS BROUWERS
TE HEERLEN

zal op Maandag 23 November
INBOEDELte Maastricht zal op Donderdag
F' G-a'S-HOEFER,
1953 ten verzoeke van de
des
voormiddags
om
10
uur
in
de
Victoria
ïavern aan de WiJ^er Brugstraat te Maastricht ten verfam. Zinken
GOEDEREN
v
koelte
de erf£enamen van Baronesse de Potesta de Wa'ette 'nhet
i
publiek verkopen:
NOTARIS
openbaar verkopen:
tip.
a.)
om
1 uur precies ten huityp?i oeve Wiegershof met boomgaarden, bouwlanden A. SCHOENMAECKERS ze Bautscherweg
en
86 tegen
Ijm euanden, gelegen te Borgharen en bouwland en weiTE MEERSSEN
betaling
contante
roerende
gelegen
groot
Itteren,
H.A.,
te
t. w.: met medewerking van Ma*
totaal
53.25.55
goederen als: haard, stofzuiGemeente Borgharen:
kelaar P. H. M. Hommes te ger, tafel, sofa, stoelen, kasPach-thoeve genaamd Wiegershof, bestaande uit woon- Maastricht zal op Woensdag ten, ledikant, inklapbare
erf avet boomgaarden, weilan- en Donderdag, 25 en 26 No- naaimachine, porselein, glasCu en' staUen.gel.tuin,
te Borgharen, kad. Sectie A nos. vember 1953, telkens des werk enz. enz.
U i, bouwlanden
305, 306, 567, 570, 571, 572, voormiddags 10 uur ten Kasb.) om
s?i I',«. 14, 15, 22, 27, 28, 29, 30,112,
3 uur in café
gem. Emonts te Heerlerbaan
Sectie
B
107,
120, 123, 124, 125, 126, tele Meerssenhoven,
nos.
?,."
109,
12»' 552
Itteren, in het openbaar en
553> 731 752> 753- 754> 755> 756- 757- 758> 759- en tegen
fciou' n van
Gemeente Heerlen:
Sectie' A 573 en van Sectie B no. 515, het kopen: contante betaling vertotaal groot' ongeveer
Ce
42.48.09 HA.
woonhuis met opvaart a.
Het
Wiegershof met daarbij behorende lande- Enige inboedelgoederen uit d. Bautscherweg no 86 en
r'ien t t^oeve
nalatenschap van wijlen tuin uitkomende aan Bautgrootte
van ongeveer 41.07.53 H.A. is verplicht tot de Weledelgeboren
jyr}
H 6*.
de
Heer A. scherweg en Vullingsweg,
jaar1964
Heer
Mich.
Limpens,
voor een
'iiküi?'Pachtprijsaan def
G. F. E. Regout, alsmede di- kad. Sectie G nos 2302 en
dB T;
van 5028,—,
zij- Y^nge percelen ter grootte van ongeveer 1.40.56 H.A. verse meubilaire goederen 2265 beiden ged. samen groot
31 October 1956 aan diverse pachters uit andere nalatenschappen.
7,57 are.
vo 0r VerPacht totjaarlijkse
Onder meer zal worden verpachtprijs van f 108,74.
2 ft.een totaal
pand, eveneens geschikt
Het
gto .?Uwland, Daelderveld, kad. Sectie A deel van no. 573, kocht:
winkelhuis, is gedeeltevoor
ongeveer
„Delahaye",
pacht
51.75 A. in
Luxe-auto
bij de Heer P. J. H.
Gfo,
lijk t.w. 4 kamers en waskeuels. pachtprijs f 42,17 per jaar.
3.
Solex fiets,
ken, vrij van huur b. d. beDaelderveld, kad. Sectie A nos. 51 en 37,
«aam wland»
Meubelen:
taling te aanvaarden.
groot 31-45 A-- in Pacht bij de Heer P. van Remoorter» ' Pachtprijs f 26,50 per jaar.
Louis XVI salonameuble- Betaling uiterlijk 1 Jan. 1954.
-4 R
Nadere inlichtingen bij de
fraai kunstAZr^land,-Daelderveld, kad. Sectie A no. 42A.,en Sectie ment wit laqué,
ebbentoout met notaris voornoemd.
van
in
kabinet
van
ongeveer
pacht
groot
573,
kJ Qe
no.
97.29
samen
"*»
marmer ingelegd, eiken 45 R Heer P. v.d. Leur, pachtprijs f 82.40 per jaar.
Wetzerveld, kad. Sectie B deel van no. 102, deurs Zeeuws kussenkastje,
«ront onland
>
Notaris Heynen
grote Hollandse 4-deurs kast
Sart* §eveer 25.86 A., in pacht bij de Heer M. Herberghs met
palissanderebben- en
te Gronsveld biedt uit de
6 g^Prtjs f 22.50 per jaar.
opgelegd, antieke spinhand te koop aan:
sls wland, Wetzerveld, kad. Sectie B gedeelten van nos. hout
102, samen groot ongeveer 2.67.94 H.A., in pacht bij de met 2 deurtjes, antieke
tfe
RenteniersKuis
Barok melkkast 2-deus op
7 eer G. Limpens, pachtprijs f 226.45 per jaar.
Sectie A deel van no. slofpoten, Renaissance Feau- te Meerssen, riant gelegen
57s Uwland in Daelderveld, kad. pacht
bij de Heer Hub. teuil, ingelegd bureau en di- aan de Burg. Kleuterstr. no.
G',.poot ongeveer 1.18.78 H.A., in
verste antieke kisten.
53, met uitzicht op het Geul8 i'sers-Smeets, pachtprijs f 99.37 per jaar.
Sectie A nos
dal, voor-, zij- en achtertuin
54 °uwland Daelderveld en Koeweide, kad.
Schilderijen:
ruime opvaart, centrale
!j^w5 en deel van no. 573, samen groot ongeveer 1.63.58 antieke en moderne, van be- en
verwarming en aanleg voor
kende en onbekende Meesgas, el. licht en water, groot
Gemeente Itteren.
ters uit de Spaanse-, Italiaan- ong. 8 A., bevattende:
;
kad.
Sectie
weg
Itteren-Borgharen,
"ouwland aan de
se- en. Vlaamse School. Mo- beneden: hal, 2 kamers en
t) , s- 334, 335, 336 en 1613, samen groot 2.99.45 H.A.
derne Meesters zoals Ebersuite, serre, ontvangkamer,
e
pj?.Percelen zijn met de percelen onder 8 gemeld, ver- hard, Jelinger, Postmes, Kebijkeuken, W.C.
keuken,
ttai,aaii de kinderen van de Heer Alex. Smeets voor ver, Duprée enz.
en 2 kelders;
jaar.
Per
10
Sculptures:
le. verd. 2 gr. slaapkamers
50' w eilanc i aan de weg Itteren-Borgharen, kad. Sectie A
met muurkasten, . 1 kl.
palmhouten
kruis
17e
eeuws,
Royen,
bij
12' groot 30.60 Aren, in pacht
de Heer Jos.
w*
slaapkamer, badkamer en
mPrijs
Corpus op Kruis 17e
ivoren
per
jaar.
f
26.—
V
W.C.;
eeuws,
eikenhouten
beeld
St.
tot
zijn
verpacht
allen
Percelen
onder
2
tot
en
met
10
3l
Joris, oude polychromie ± 2e. verd. 1 gr, en 1 kl. man1956.
Aa "ct°ber
sardekamer en zolder.
v
1500 Maasstreek, verguld
gestanddoemng
der
aarding
C'
van het gekochte onder
Veiling houten engeltje Vlaams 17de Ruime gelegenheid voor het
in !nde Pachten en betaling op 15 Januari a.s.
bouwen van een garage.
combinaties en in massa wordt voorbehouden. eeuws.
Het pand is binnen enige
voornoemde
notaris
van
Uurwerken:
inlichtingen
ten
kantore
Viivre
maanden geheel vrij van
kan
inzage
lhelminasingel
alwaar
worden
67,
Maastricht,
Boulleklok met console huur te aanvaarden.
ge
"^^en der kadastrale kaarten.
schildpad en koper ingelegd, Een ged. van de koopsom
Louis XVI pendule met Sè- kan desgewenst op. hypomedaillon, Ehipire maBROUWERS NOTARIS PINCKAERS vre
theek gevestigd blijven.
honie pendule, Luikse antie- Bezichtiging Dinsdag en Vrijte HOENSBROEK
TE HEERLEN
ke eikenhouten staande klok, dag v.m. v. 10-12 u., uitsluilgL°P Dinsdag 1 December zal Op Donderdag 3 Dec. 1953, rijk gesneden.
tend Op vertoon van een
2 uur n.m. in Café RustPorcelein en aardewerk:
door vnd. notaris af te gecyl om 2 uur des nam., in om
tg ijSiJsmans, Akerstraat 7 oord, Eikenweg 28 te Hoenszowel Europees als Chinees ven bewijs.
ïHs?erlen, t.v. van zijn broek, krachtens bevel der w.o. antiek Japans koffieserArrondissementsrechtbank te vies, kaststellen, borden enz.
"opalen,
Notaris Heynen
Maastricht, om uit onververkopen:
Publiek
Koper
en
Tin:
te
zal op Vrijdag
Gronsveld.
deeldheid te geraken, pugemeente Heerlen:
>
serie Ltermaten, kraankan, 4 Dcc 1953 des n.m. om 3 u.
verkopen:
bliek
originele gothieke doopscho- in Café Lafaire, Locht 28,
met erf en tuin
a' dwoonhuis
Gemeente Hoensbroek
tel, tinnen borden en bakjes. Heerlerbaan, Heerlen, in het
15,
Sittarderweg
sectie
Ö;_
tuin a.d. TerHuis
met
openbaar verkopen:
I.
a.;
g^.
groot ± 24.75
jj*o96,
veürdtweg 12, kad. Sectie B Prachtige originele
Venea o*inkel-woonhuis met erf no. 2202 ged., groot ± 2 a.
tiaanse Luster.
Gemeente Heerlen:
16, sectie
Si Sittarderweg
ca., bev. ben. 2 kamers,
Tapijten en
Perzische
_fc 3.80 a.; 83
(ged. bouwter1.
ged.
Weiland
groot
JJ-W96
keuken, bijkeuken, stal; borein) a.d. weg van Beitel
W„ B°uwland KoolkoelenGobelins:
slaapkamers,
2
wagas,
n. Drievogels, Sectie F no.
Boehara, Terbis, Hamadan,
a!» sectie B 2789 en 2790, ven
ter, electr.
4215,
gr. 45 A. of 10 gr. 17
fyoo* 42.90 are;
Afghan
Iran,
Afshar,
en
tuin a.d. Terrd., reinende
2/10 kl.
jj 'Bouwland aldaar sectie 11. Huis met
prachtige gobelin met voorkad.
Sectie
veurdtweg
14/16,
Franssen, Beitel-Heerlen;
van
park
stellingen
V £75 gr 10.90 are;
met
groot
4
ged.,
2202
± a. bloemen, planten en vogels Eygelshoven, Beitel-HeerHeihof sectie B no.
6'-s°uwland
17 ca. bev. ben. 2 kamers, 2 Brussel
2392 gr. 30 are;
len;
± 1700.
keukens, wasplaats; boy. 2
2. Bouwland „Kl. Heugde" a.
» «emeente Schaesberg:
Juwelen:
slaapkamers, zolderkamer;
d Lijmweg, Sectie F nos.
Onderstestraat voorts zolder en kelder, gas, gouden armband met smate
1535 en 1536, samen gr.
?alemig,
A
1713
en
sectie
water, electr.
ragd zes grote brülanten
l7 lt
66,50 A. of 16 gr. 1 kl. rd.,
2446,
gr.
ijl,B, en Heerlen D
Nadere inlichtingen ten No- en entourage van kleine brüreinende Mevr. Harbersare;
tariskantore, Juliana Ber- lanten, antieke broche mei
Il's
Schroeder, Übach over
lo',öouwland aldaar sectie A nardlaan 116, tel. 902.
grote
diverse
en kleine diaWorms;
22
axeplatina
§r'50
manten in goud en
lil v? 194 Roebroek,
3. Bouwland op Eysterberg,
sectie
vervat, broche met brülanA
Sectie F nos. 2387 2388
iS-weiland
36 en 37 gr. 32.65 are.
WOLFS ten enz. enz.
NOTARIS
1599 1597 1601 1596 en
,**nieente Simpelveld:
1615, samen gr. 1.17.50 H.
Zilver:
TE HEERLEN
A.
of 1 b 8 gr. 7,6 kl. rd.,
(bouwterrein)
lepels,
grote
vorken,
messen,
Irmstri
zal op Maandag 30 Nov. '53 Empire koffiekan met zwaan reinende Franssen, Mecheg'at sectie D 513 en 514 des
nam. 3 uur in het café op deksel, zilv. servies, toiletlen; Steinbusch, Beitel25.05 are.
ï*t
Huytên te
Heerlen; Eygelshoven, Beit)ai!V in genot der huur of van de heer F.
stel
enz.
ten verzoeke Kijkdagen: Zaterdag, Zontel-Heerlen; en Fam. Han1 p l' b. d. betaling uiterlijk Heerlerbaan Bour-Bisschops
bückers, Locht-Heerlen; te
dag en Maandag 21, 22 en 23
.eoruari 1954. Nadere ml. van de erven
b.jiL'-not.
veilen in percelen en in
vnd., alwaar kad. in het openbaar verkopen:
November 1953 van half elf
massa;
ligt.
Gemeente Heerlen
ure v.m. tot 5 uur nam. teKl. Heugde" a.
sectie G:
gen 25 cent entree. Catalogus 4. Bouwland
Lijmweg,
d.
Sectie F nos.
Nieuwenhagen I. Huis, stalling erf en tuin tijdens
kijkdagen
de
ver1559 en 1560, samen gr.
Kaldebornweg 92, krijgbaar ten Kastele.
gelegen
Notaris houx
41.50 A. of 10 gr. rd., reikad. no. 4168 groot 6,05 a.;
nende
Mevr. Harbers.TE
NIEUWENHAGEN
ta °P
11. Tuin aan de Kaldebornvnd.; en A.
Schroeder
HEERLERHEIDE
5,50
Dinsdag
24 Nov. a.s. weg, kad. no. 4137 groot
de,
Franssen,
Beitel-Heerlen;
JoLnam. 3 uur in het Café aren:
Kl. Heugde,
aan de Hereweg, in 111. Bouwland aan de Kal- NOTARIS PINCKAERS 5. Bouwland
°Wr
Sectie F nos. 2843 en 2844,
Jejwcht van zijn principaal debornweg,
kad. no. 4160
te HOENSBROEK
samen gr. 29,40 A. of 7 gr.
krachtens art. 1223 groot 14,45 aren.
2 kl. rd., reinende Hollands,
zal op Donderdag 28 NovemSimpelveld e.a.
Deze goederen worden afzonber 1953, om 2 uur n.m. in
d Publiek verkopen
geveild.
6. Bouwland op de Heide,
massa
en
in
derlijk
Café
Heulstraat,
L.
Gulpers,
garage,
met
Sectie F nos. 1482 en 1483,
Aanvaarding in genot en Heerlerheide, publiek
Sciiu UrOonhuis
aan de betaling der koopprijzen
verop kopen:
iie» We' §erf en tuinsectie
samen gr. 25,20 A of 6 gr.
B
116. kad.
hüm
1 3/10 kl. rd., reinende
1
Jan.
1954.
318°. root 11-05 AWillems-Francort, Nuth en
tiw mer
inlichtingen te bekoGemeente Heerlen
Pand is vrijI van huur te Nadere
vnd.
Mevr. Harbers-Schroeder
de
notaris
bij
bij betaling vóór men
I. Winkelhuis met tuin, zeer vnd.;
of /.aarden
5 Jan. a.s.
gunstig gelegen a.d. Heulstr.
30 hoek Kampstraat, te HeeroY;:i1-c"tiging Dinsd. en DonGemeente
lerheide, kad. Sectie B no.
tO van 2-4 uur.
IMKAMP
e
7.
Bouwland
a.d. Langvelderged.,
NOTARIS
Mr.
2
inlichtingen
gr.
„
ten
kan3683
±
42
'of
a.
e.a.
A no. 3206, gr.
weg,
TE BEEK
Sectie
te] 6 _v. d. Notaris, Gatestr. 72,
11. Winkelhuis met tuin, naast
34,90 A. of 8 gr. 10 kl. rd.,
v^^K4443-2i2.
zal op Maandag 30 Nov. '53, voorgaande, a.d. Heulstr. 32,
reihende Steinbusch, Bei3 uur, in het café Krekad. Sectie B no. 3683 ged.
tel-Heerlen e.a.;
OphovenNieuwenhagen nam.
Z.
Rijksweg
gr. ± 2 a. 43 e.a.
mers,
aldaar, Sectie A
8.
Bouwland
van
op
Sittard,
de De stevig gebouwde voor
verzoek
Notaris houx te
en
3215, samen
nos.
3202
Krekels-Zinken,
fam. Jacob
iedere zaak geschikte panden
gr. 26,70 A. of 6 gr. 10 kl.
,y nieuwenhagen
verkopen:
openbaar
in
het
bevatten
ieder:
ruim winkel4p °P Dinsdag 1 Dec. a.s.
rd., reinende Houbiers,
lokaal, keuken, bijkeuken,
gemeente Sittard:
en Schlenter,
Bocholtz
Jor, nam- 3 uur in het Café
stal;
verd. pand sub I:
k^i a.d. Hereweg, krach- 1. Huis met schuur, stallen, grote Ie
Bocholtz;
en
slaapkavoorkamer
ve is Rechterlijk bevel en ten erf, tuin en boomgaard, mer achter; pand sub II 3
j 6] 2°eke van de erven WetDorpstraat 28, Ophoven,
kamers; 2e verd. beide: Gemeente Simpelveld:
s"Reumkens
sectie D rio. 4684, groot 33 ruime
slaapkamers
2
en zolder; bei- 9.Bouwland Langveld, Secaren.
Publiek verkopen:
geheel onderkelderd en
j
tie B no. 492, gr. 26,30 A.
Aanvaarding 1 Mei 1954 of de
'jjet woonhuis met door- bij eerdere ontruiming.
of 6 gr. 8 kl. rd., reinende
voorzien van gas, waterl. en
Jörissen, Simpelveld; Doaart en bijgebouwen, He- 2. Bouwland a. d. Voorn, electr.
e g 164, kad. sectie B
demont, Simpelveld, e.a
sectie D no. 111. Bouwterrein Heulstr.
V^mmer 3988, groot 2.24 Keeskamer,
hoek Kampstraat, kad. Sectie 10. Bouwland Langveld, a.J.
119, groot 56.10 aren.
Kleenstr., Sectie B no. 977,
Bouwland a.d. Haag, sec- B no. 4003, groot 3 a. 46 ca.
gr. 20,65 A. of 5 gr. 7/10
woonhuis met erf en 3. tie
{??.*
of
16.7
kl.
r.
D no. 148 groot 25.70
P'Jgebouwen, Hereweg 166,
kl. rd., reinende EygelshoHet pand sub I is ged. (evenaren.
ven vnd. en Bruis, Heerlen.
" sectie B nummer 4539 4. Bouwland Ekerweg, sectie tueel in overleg geheel) vrij
inlichtingen en inzaNadere
huur
3,|cci- groot ong. 1.60 A.
van
te
aanvaarden.
20.95
a.
groot
D no. 3080
ge plans ten notariskantore
'?et winkel-woonhuis, He- 5. Bouwland
Gröenenweg, Nadere inlichtingen ten Novnd.
166, kad. sectie B
D nos. 246, 2685. tariskantore, Juliana Ber'Urnmer 4539 ged. groot sectie
groot 48.20 a. nardlaan V ll6, Hoensbroek,
1352
en
2684
N.V. Houthandel
11?. 1.60 A.
4 ï fit
Pelserskruis, telefoon 902.
STASSEN-MARRES
huis met stal, Here- 6. Bouwland
en
2840
sectie D nos. 2839
Hoensbroek
*6g 135, kad. sectie B
groot 21.40 aren.
enige
vraagt
"ummers
1861 en 1863, saNotaris Korsten
H„1 en Sroot 50 c.A.
te
Geleen
zal op Woensdag
Ma gazi jnknecnten
lsg, Pand sub 2 en de win2 December 1953 des nam.
-5_ s ub 3 zijn vrij van huur,
om 3 uur in Hotel Neerlanis in genot van huur
te
dia. Markt 30 te Geleen, in
ü]taanv. bij bet. vóór of
DRINKSERViEZEN
het openbaar verkopen:
tjierl. 12 Jan. a.s. Bezicht.
als
EERSTE
HYPOnsduitzonderlijk mooie moen Donderd. van 2-4
Uu
Gemeente Geleen;
THEEK verstrekt de
dellen en buitengewoon
inlicht, bij voorn.
GEMEENTE
SPAAR- Het woonhuis, Wilhelminaslijpsels, 30-delig,
rijke
44°,?ris Gatestr. 72, tel. K
BANK VAN MAAS- straat 26, kad. Gem. Geleen als reclame nu v. ’22.50
Sectie A no. 6855, groot 1.20
TRICHT,
ögo.voorts op Woensdag 2
are.
in daarna des nam. 2 uur op gebouwen (courante, niet Het pand bevat ben.: Kamer,
g het pand Hereweg 166 te- te oude, woon- en winkelbijkeuken, W.C.,
l)..n, contante betaling pu- huizen) en landerijen, tot keuken,
kelder en tuin; Ie verd 3 kallW_.k verkopen COMPLETE 60% van de geschatte waarde
2e verd. zolder,'en is
j "BOEDEL zich bevindende Zeer gunstige voorwaarden. mers;
van leidingen voor
}JJ .Semeld pand, als salon- De lening is steeds geheel voorzien
div. slaapk. ameubl. of gedeeltelijk aflosbaar water en electriciteit.
j^pSk.-,
uKen en winkelinv., o.a. Rente 4W%.
Het pand is terstond geheel
tQ otlhanken,
vrij van huur te aanvaarden.
rekken, snijmaev
Vraagt vrijblijvend
Bezichtiging
Maandag en
CM n.6s; voorts div. glas, porDonderdag 2-3 u. nam. Sleuinlichtingen.
<j-'eiri en aardewerk, haarmet
gesproken!
wasmatel te bevragen ten kantore
-ujl. naaimachine,
17,
Adres:
Markt
Maastricht
St. Franciscusweg no. 28 te
en-,
van gen. Notaris. Nadere intsP " ' tuingereedschap
Heerlen, tel. K 4440—4782.
v^zichtiging
2 uur voor de Bel de Directeur eens op: lichtingen ten gem. kantore
6fkoop.
K 4400—5645.
Bernhardstraat 12 (tel. 2002) Ook reinigen en polijsten.

ü'uis
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Een reistas, waar de Sint
graag mee uit Spanje komt.

Overigens heeft hij er voldoende vooruit gestuurd
om U aan een goed idee

helpen.
Linnen-reistas, ruim,
te

degelijk,

£ew
*af

Ook GROTE

KAPITALEN

tonere

-

HET WONDER VOOR
UW FORNUISPLAAT:

met

*3
Q rt
.fc-P.W*-»

vanaf

COUVERT ARTIKELEN
In pleet-zilver en vlekvrij massief, geschenkartikelen, oud-Hollands gietwerk, glasserviezen, kunstnijverheid, aardewerk, handgeschilderd emaille op koper etc. etc.
Wees goedgeefs en geef iets goeds van
Wantrouw elke namaak,
alleen een wereldmerk kan
U KWALITEIT waarborgen.

„GOVET"

ENTEVE VENLO

Groot- en Kleinhandel in Luxe Huish. artikelen.
WILLEMSTRAAT 72 HEERLEN

—

Haarden, haardkachels. stof-

zuigers,

" serviezen

VOOR SLECHTS

i

Victoria-hand-

Extra-zware

wringers, pracht uitvoering,

vanaf

’

I.— per week.

LEERS, Kerkstraat no. 53

I

WILHELMINASTR. 1 te NIEUWENHAGEN

maasishcht

ENKELE GULDENS
PER WEEK

Conf.- en Lingerie-Ateliers

„SIDVA"

en

wasmachines

—

massojm

De bewaakte overweg in de verbindingswegtussen de Stevensweg en de Meerssenerweg, nabij voormaligehaltevroenhofbijkm.28.940van
de spoorwegAken-Lanaeken in de Gemeente Valkenburg-Mouthem, zal op Maandag
23 November 1953 te 10.00 uur onbewaakt
worden gemaakt, waarbij tevens automatische
seinen voor treinaankondiging tot waarschuwing van het wegverkeer in gebruik worden
genomen.
Deze seinen worden getoond onder de bij de
overweg rechts van die weg geplaatste waarschuwingsborden en wel:
hetzij een GROEN knipperlicht met 45 knipperingen per minuut, hetgeen betekent: er is
geen trein in aantocht;
heizij een ROOD knipperlicht met 90 knipperingen per minuut, gelijktijdig met het luiden
van een bel, hetgeen betekent: STOP, er is
een trein in aantocht;
hetzij een ORANJE niet knipperend licht, hetgeen betekent; de seininrichting is buiten
werking.

EETSERVIEZEN

uit Engeland, Finland, Duitsland en andere landen, reeds

—

AUTOMATISCHE BEVEILIGING OVERWEG

St. Nicolaas bracht ons een ruime collectie

-

Bocrioltz:

OPHOVEN-SITTARD

TEL 4666

smaak
is „GOVET" de zaak

Voor mensen

Brunssum, telefoon 236.

te '

(

■
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vragen:

NAAISTERS
LEERLINGNAAISTERS
STRIJKSTERS

loonklasse. Prettige werkkring.
Aanmelden: dagelijks van 9 tot 17 uur
i

K_^___l--_iL

O&edartike&n

Op Woensd. .25 Nov. 1953 om 13 u., worden in d< e
Rijkswerkplaats, Esschenderweg 105 te Heerlen >f
door de Domeindienst publiek a contant verkocht
ladders, kapstokken, kozijnen, glasdeur, ramen l,
grendels, wagenwippen, gereedschapstrommels I.
parallelklemmën, lagerblokken, snijstempels, vij
zeis, hoogtemeters, kachel, zomede terrazzowerl
als putdeksels, deurdorpels, raamdorpels, enz
:

I

naar:
DROGISTERIJ

Fa. Gebr. Eyck
Oranje Nassaustraat 3
Heerlen

'
BIJVERDIENSTEN:
N.V. American Steam
Laandry B. Jaxon
Deelman

_

ft I'Jj uR

vraagt

NETTE MEISJES

voor opleiding al* MONTEUSE.
Aanmelden: Arbeidsbureaus Heerlen en
Kerkrade of bij het bedrijf: Jan. Campertstraat 5, Heerlen, dagelijks van 9 12
uur vjn. en van 2—3 uur nam.

—

.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Groot Levensverzekering Bedrijf zoekt
EEN

Arnhem

v. behandelen v.
overhemden en boorden,
alsook stoom- en verfgoed, zoekt relatie t. sa-

inspecteur

Prima en vlotte aflev.,
bill. tarieven.

voor Zuid-Limburg. Leeftijd 25-35 jaar. Opleiding H.B.S. of Gymnasium. Brieven ond.
nummer S-573 aan het bureau dezer.

Speciaal

1
m,

1

u^IsÖpBSI
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VERKOPING TE HEERLEN

B_w^^CilJ^B «S&C^-fIC

W
PHILIPS HEERLEN

-a^Éa-a-aL. LJpPaa-naaa-W

Hoogste

B.^tief

a^
öJfterl.

"1

piEiKts-DORTu

s°uwland

r lAnd

13,50

MAASTR. BRUGSTRAAT 12 MAASTRICHT

—

-

riem

schreuaër
.
-

T"

-

met

y

t,

--

—""

*a>

menwerking (persoon of
winkel) op provisiebasis.
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NYLONKOUSEN
sterke kwaliteit, alle
modetinten, vanaf

fSSË^lmmÊn
■fca/wwiiliSWll

DAMES NACHTHEMDEN
keperflanel met fanta-

H&ÊM^
K_!lssi__i»M
P"%S_f9 BVf
SFJm
O

DAMES GLACé
HANDSCHOENEN
ongevoerd vanaf

bBBStESvW

E"as

M "tfl

li^___ 9-_W
|L%|CW P^taSt]

IvÈ^jajfi2P
PWbl
$i£±^sS;alJ*4

KMRfw)|7y
l^^sï-r-_Kfl_.
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ËjKSsiSSËxl
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Voor spoedige indiensttreding

♦^^^\_S_J_r/^aß^N?

2.75

KOOPT U IN
HET WITTE HUIS
Leeslampen,

krantenhangers, naaiboxen. Cassettes
en vele kleine luxe geschenken. Alles even degelijk en gezellig winke-

10.95
11.56

gevoerd vanaf

Alle maten en kleuren
DAMESPULLOVERS
zuiver wol. met 3/4
mouw vanaf
13.25
WOLLEN DAMESVESTEN
diverse tinten en maten. reeds vanaf
14.50

DAMES NYLON

m- kantgarnering van-

Emmastraat 15

Tevens ruime sorteTms 'n charmeuse onDAMES PEIGNOIRS

satijn gemoltonneerd
tricot gemoltonneerd

V

—

ming vereist. Gegadigden krijgen beschikking over eigen
rayon. Alleen zij, die bekend zijn met huis-aan-huisverkoop gelieven te reflecteren onder no. 38500 bur. dez.

- Heerlen

Tel. 3282

/

16-50
Voor RUIME keuze in 't
betere genre

GEBIT GEBROKEN?

■■

—

voor

en/of electr. lassers

Hoog loon en pensioenregeling. Brieven onder nummer
S-4969 L.D. Sittard.

BENZINE-POMPBEDIENDE gevraagd

L. HAANE
Geleenstr. 49

vraagt

1 hulp Diesel-monteur

in de nieuwste dessins en
diverse maten

BRINK

MIDDEL GROOT BEDRIJF omgeving Sittard
haar onderhoudsafdeling

enige bankwerkers

TAPIJTEN
TAFELKLEDEN

22.50
23.50

vraagt voor

voor huis-aan-huis-verkoop. Geen seizoenartikel. Verdienste van ’4500. per jaar mogelijk. Geen voorraadvor-

9M^^^asSgWkW(§

ONDERJURKEN

Groothandel in Verbruiksartïkel
enkele rayotis:

Actieve wederverkopers

len in

....

af

rooktafels,

radiotafels,

enkele nette JONGENS gevraagd
Aanmeld, na 6 uur: GIPSPLATENEABRIEK JORISSEN,
HUSKENSWEG 25, HEERLEN.

Heerlen
1

I

Moet in het bezit zijn van rijbewijs. Niet ouder dan 40
AUTOMOBIELBEDRIJF S. VAN HAAREN

jr.

Zaterdag 21 November 1953
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„Nou, van de Sodacentjes".
„Soda-centjes? Hoe bedoel je dat?" „Doodeenvoudig. De was zet ik eerst
indeweekmetSoda.Daarna
ga ik het sop maken met
water, dat ik eerst zacht heb
gemaakt met Soda. Weet je
manier

veel

minder wasmiddelen nodig
hebt? Probeer het maar. Je

zult zien,dat het een reuze
besparing is. Het geld,
1 dat je dan overhoudt is al
A gauw genoeg voor een

leuke verrassing. Zo
jL kocht ik van de Sodam\ centjes dit leuke
jurkje voor Ineke".

m\
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apparaat, scheerkwast, zeep
en toiletspiegel, in
060

I

I
a^a^l

.a*.

gothiek, dubbel-verend stel
kussens, bekl. met gobelin,
terra °f groene moquette,
een blirvend
5°

69
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voordeligste

wasmethode
1 Zet de was in de week
met Soda.
2 Maak het water zacht met
Soda voorfJa{ (j het sop maakt
«■
3 Daarna Pas zee P «oevoegen.
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overhemd
$i 'een „Trinatex"Soff'-boord,

Öllfelta..

88
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Een luxueus geschenk is deze
nylon onder|urk, met volant
en fraaie kantgarner.ng,

met vast „Semi

boord, gevoerde

||| §^I"'
50 x 100
||

|||

«O-50

?1 I

50
1 ■I
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broodDezorger-verkoper
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voor bestaande wijk in omgeving Heerlerheide. Zij, die als
zodanig werkzaam zijn of geweest zijn, genieten voorkeur.
Genegen zijn borg te storten. Gemidd. loon pl.m ’7O.
p. w. Soll. schriftelijk met foto of persoonlijk tussen 17
en 18 uur. Fa. Odekerken, Heerlerheide, Kampstraat 35.

15 dlg., 12 pers. f 19.95

IvOrrlEatKVlEattN

PRIArVA VEULENVLEES
EN PAARDENVLEES

Alle serviezen zijn uitgevoerd met zéér mooie

Gevraagd:

Buitengewone

Porselein aanbieding

theeserviezen

—

goedkoper dan ander vlees bij
J. A. SLOFSTRA, SITTARDERW. 28, HEERLEN

de Emma

___M

tX?_-JrT^Cj

DE BESTE EN

Soda kost iets maar practisch

en tegenover

W

/

I

\*^
\\ "'%

&

d«e handde
de" heTr 'fs best.
Ü$Ü scheer-ser,
uit: scheer-

%!L»_*^
X-J*/

(

dat je op die

Pagina];

LIMBURGSGH DAGBLAD

32 dlg

12 pers f 39 75

____.___-..___...

EETSERVIEZEN

_
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0 £en nuffig geschenk voor

Mooie boekenkast'

.

PERZISCHE

uivoering, prima af-

|

merk „Favorita" in ge- \
bloemde dessins, ruim \
van model en uit- 075 \
\
stekend wasbaar O

A

iËI

\ \
_ _ _ _ _ __r|^r^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^—

Vartaf Zaterdag 28 Nov. «o»e»

Vrijdag 4 Dec. as. is ons
avonds 9 uur
magazijn
geopend.
Maandag 30 Nov. de gehele

|iP°^

met

r r
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dag geopend.
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Te koop of te huur gevraagd

'

'■-

'

' ""
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N.V. PORSELEIN- EN TEGELFABRIEK
MOSA
MAASTRICHT

—

KLEIN WINKELHUIS MET WONING
„Kijk! Die is uit 't goede hout gesneden

..

Gelegen in het centrum van een der mijnstreek-plaatsen.
Brieven
Eventuele woning in Maastricht beschikbaar.

onder no. 171 bijk. L.D., Maastricht.

."

Dat moet een lid zijn van da
Claeryn 1 Een tweede
manier om zon lid te herkennen is het Club ClaerynEreteken: een plasticdwergClaerynflesje. Oat krijgt
0 óók, gratis, als U de
houten dop van een liter-fles
Claeryn Jenever instuurt
aan: Club Claeryn, Rozengracht 103, Amsterdam-C.

ÉClub
Vraag

(iMfN

als 't „Jonge" moet zijnl
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P. DE GRUYTER ZN. N.V., rayon Heerlen, vraagt
voor spoedige indiensttreding
ENKELE

flinke agent-BEZORGERS
voor bestaande wijken.
Geboden worden: prettige werkkring; goed salaris;
en bij gebleken geschiktheid opname in het Pensioenfonds.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan: P. de Gruy-

ter Zn. N.V., St. Pieterstraat 44, Chevremont.
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vraagt:

VA**/) WAGON" EN BRUGGENFABRIEK TE UTRECHT

MEISJES vanaf 16 jaar

vraagt

voor diverse ateliers.
Prettige werkkring.
Eigen busvervoer voor de volgende plaatsen:
1. Haansberg
JLangenberg
Versiliënbosch

—— —
-—
— —
Maastricht.
Chevremont —
—

— —
—— —
—

— ——
—
—
—
——
——
— —
Heksen-

berg
Heerlerheide
Nuth
MeersHoensbroek
sen
Maastricht.
2. Merkelbeek
Jabeek
Schinveld
Brunssum
Vaesrade Hulsberg
Maastricht.
3. Bleijerheide
SpekholzerKerkrade
Kaalheide
heide
Voerendaal
Valkenburg
Meerssen

4

bach

Eygelshoven

-

Nieuwenhagen

Wau-

Schaesberg
Heerlen
Maastricht
Rothem
Aanmelden Sociale Afdeling, Meerssenerweg 358, elke dag
van 9—12 en van 3—5 uur (Zaterdags niet). Dinsdagavond

van 7—B uur.

__JONGENS van 15

tot

21 jaar

uit naaste omgeving.
Aanmelden aan fabriek, dagelijks gedurende de werktijden

"
"
"

voor uitzending OVERZEE

ELECTRISCH LASSERS
voor pijp- en ketelwerk
keus N.V.I_.-diploma)

(bij

voor-

BANKWERKERS
voor
bouw

constructiewerk en machine-

MONTAGEWERKERS
(geen hoogtevrees)

Onnodig te solliciteren indien men niet
over ruime vakbekwaamheid beschikt.

persoonlijk
aanmelden op Woensdag 25 November
a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur bij het
GEWESTELIJK
ARBEIDSBUREAU
Gegadigden kunnen zich

afdeling Metaal, te Heerlen.

21 November 1953
(Advertenties)

VIER GESLACHTEN

Uit Stad
HEERLEN

n speurtocht ondernoNb>H
Uw zolder of schuur?
h f ar U'

?_ e Verfomfaaide

ol H

lo

■

hoedje waar
geen afstand van kon

1% ]TnS
Ste|i_en

nu misscnien

geluk

tussen 21 en 28 NovemK^het
£ti_r e De Hoedenspecialist Jos.

it£* voor onze collecties met
l'"k
zn*
j-ieden g- en vakkennis de mooiste
en buitenland,
f'ir „,,-^t Jnbinnennu benieuwd naar de
r°leastraat 69, Heerlen.

■i

.'Jltsto uherenhoed'

Se
';8ed ;„ dle

VIJF EN VIJFTIG JAAR
GETROUWD.
echtpaar
Het
De Koning in de
Hertogstraat heeft heden Zaterdag
feest. Het is precies 55 jaar geleden
in de echt verbonden en men heeft
daarin zeer terecht een aanleiding
gevonden tot enige viering. Deze
wordt ingezet met een H. Mis in
de kerk van de Laanderstraat. Wij
wensen het jubilerende paar nog
vele jaren!
Diefstal.
J. uit Schaesberg deed
bij de politie aangifte van diefstal
van ± 200 trottoirtegels en van 25
halve trottoirtegels met een gezamenlijke waarde van f 120.—.

—

ri

ons t slechtste, meest
en versleten exemplaar
n en omgeving bezorgt,
an?*
»t een
"fachUje Borsalino-hoed
ta

VULPENNEN

tw,v' /485°

!? MiV.

Fléchet-hoed t.w.v.

’

37,50

t.w.v. ’28.95

van

’

3.90

—’

100.-

P. M. v. HOOREN
Geleenstr. 48 t.o. Gemeentehuis

mt\Q& Hamea-Gelei
een super

Mji»*

handverzorging

HOENSBROEK

*fijj>-—

\

l«

theater
HEERLEN

—

Als voorzitter van RK
RKFCH.
FCH is gekozen dokter Vorage in
plaats van dokter v. d. Moolen die
zich in Midden-Limburg heeft gevestigd.

—

Van Zaterdagavond
mt. 1 » Artsendienst.
'T
5 tot Maandagmorgen 8 uur A. C.
Kiaie nachtvoorstflling
w Buyzen, Akerstraat 270, tel. 254.
Apotheek: Heggen.
a-ste
n
uur
Katerdag
vS

*
t ol9%
*

ïf

*
**

de grote verzetsfilm

*»

I VIVRE IN 1
\ PACE I

—

.Jifond.

n VTe^° leven).

_£

g

-°Pbrengst

t.b.v. Sociaal
Voormalig Verzet Neder-

'Ulti'

Normale

°Ud uw

»
a

prijzen.

adem fris

De onaangename
///frVft r^^\ natmaak wan «I-

of sigaret
-'7 jß^i^V gaar
worc" vardreven

11-- IFwJ_aa'-'- 1\

fefVYBERT
Landelijck ongres

M.T.S.-corpora

—

*H,WU al
'iïj

LEN-

20 Nov (eig. ber.)
meldden, werd Zaterin het Grand Hotel te Heer-

■'"
\* halfjaarlijkse bijeenkomst ge«H

BRUNSSUM
NIEUWE OVEREENKOMST INZAKE STROOMLEVERING MET
DE P.L.E.M.
De thans van kracht zijnde overeenkomst betreffende de levering
vvn electrische energie tussen de

gemeente en de P,L.E.M, loopt 31
Dec. a.s. af. De P.L.E.M. heeft gedurende enkele jaren door middel
van besprekingen getracht de gemeenie te bewegen, voor de afloop
van bovengenoemde overeenkomst
«en nieuw contract aan te gaan
De gemeente heeft dit evenwei van
de hand gewezen ornaat da situatie
nog steeds zó was, dat de lopende
overeenkomst voor os gemeente net
voordeligst was. Per 1 Jan. 1954
zullen evenwel de door de P.L.E.M.
gestelde voorwaarden voor de levering van electrische energie dienen
te worden aanvaard. Dil impliceert,
dat zeer waarschijnlijk gedurenoe
de eerste jaren de inkoopprijs van
stroom zal stijgen. In hoeverre dit
een verhoging van de tarieven aan
de verbruikers noodzakelijk maakt,
kan momenteel nog niet volledig
werden beoordeeld, ofschoon hiermee terdege rekening- zal moeten

"id.
van de landelijke coördina- worden gehouden. B. en W. stellen
de raad voor de nieuwe overeenöj^issie der MTS-corpora.
\t "Ueenkomst werd bijgewoond komst aan te gaan.
!"
Wachtdienst.
Destuursgedelegeerden van
De wachtdienst
(^oCo
te weten de MTS van voor
huisartsen zal dit weekeind
n.fpora
waargenomen door de arts
>Hh h*en, Utrecht (Vondellaan), worden
Zwolle, Enschedé, Venlo, J, van Dael Vijverlaan tel. 560.
(Kievitsstraat), Eindhoven,
"W1'Heerlen,
St. Caeciliafeest.
Ter gelegenden Bosch, Dor- heid van het St. Caeciliafeest wordt
%cl '
;n »"» den Haag.
a.s. Zondag de Hoogmis opgedragen
vtiOf,. lJn openingswoord wees de in de St. Gregoriuskerk ovor de in
'Cr op de grote achterstand het. afgelopen jaar overleden ereleden der harmonie „Kunst en Vriendj«ria, d°e middelbare technici in Ne- schap"
';:;
hadden op hun collega's in
die daarna in de kerk een
; i;egc u'tcnland, met name in NoorAndante zal uitvoeren. Na de H. Mis

'*
*

—

%s*"

—

Zweden, Duitsland, E-ige-7*4 ij, Urkije
en Frankrijk, De lan'r
' hef c?°i'c'inatie-comrnissie, welke
bijzonder

wordt een muzikale rondgang gemaakt. Des avonds heeft er voor leden en huisgenoten in de zaal. Goriser naar streeft het sen een feestavond plaats, tijdens
tn, u*B van de MTS-er in binnen- welke de heer Frans Valino gehulJiidj 'teiland te vergroten, nam in- digd zal worden voor zijn 25-jarig
»w ls succesvol contact op met lidmaatschap.
1l°n-Verband Deutscher Inge-

,

lfr*ulen.
van
u

JABEEK

t r,, 06 Weck

23 t.m. 28 Nov. zal
RAADSVERGADERING
% °nale Duitse SVI-voetbalteam
maken door Nederland
In de Vrijdag gehouden vergadecja° U'nee
3 cie cor Pora bezoeken van ring gaf de raad aan B. en W. de befc
Vj s te Utrecht (2x3, den Haag, voegdheid tot het verhuren van ge,o* *cht en Venlo.
meentewoningen. Op aanvrage van
r
Wymenga, lid van het de plaatselijke afdeling van de KAJ
'ocifrik eruur
der VAMTS <ver. van werd een subsidie toegekend van 150
% Udeerde midd. technici) hield gulden, De heer H. Mols, periodiek
5.1 ,j auserie over de titelatuurstrijd aftredend lid van het plaatselijk
i°ngste pogingen om ook deze Burgerlijk Armbestuur, werd herko.
<*!i an ëe kwestie opgelost te krij- zen Op voorstel van B. en W. werden bij het bouwrijp maken van de
van
Zwolle
werd
door
al
12 woningwetwoningen enige wijzir
terverenigingen erkend, met gingen aangebracht, zodat spoedig
*il(j r2Us
8
neemt de commissie thans met de bouw kan worden begonnen.
cotit Ct °PGroningen krijgt de orVerder machtigde de raad B. en W.
van het landeli Jke MTS" tot het aangaan van een kasgeldleen voetbaltournooi; Dor- ning voor het afhandelen van de
't landelijk MTS-schaaktour- woningbouw.

'?' Mt'-'
%t

ktf.
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landelijk MTS hockeyNOG7000 MAN TEKORT.

20 Nov. —
Hie^-STRICHT,
escherming Bevolking heeft
De

e
Limburg
geheel
k

..
Muftia

ongeveer 17.000

-''eestavond. — De feestavond van
de fanfare St. Caecilia" voor leden
en ereleden wordt niet, zoals wij

eerder meldden, op 22 Nov. gehouden, maar op Zondag 29 Nov. a.s. in
zaal Reubsaet.

EYGELSHOVEN

—

t>la hodig, waaronder zeker 2000
Artsendienst
Dr P. Willemse
kkj s*n- voor vrouwen zijn. Tot nu Laurastraat
67, tel. 464, is voor a.s.
er reeds ruim 10.000 vrij- Zondag 22 November aangewezen
iil- g6rs, die al opgeleid zijn of nog als dienstdoende
arts van de artsen<t gelding zijn. Meldt U ook voor dienst.
met deze beScW' Toet mee
St. Caecilia-feest — De muzikanHet gaat om U
*ty
ten van de harmonie ,St. Caecilia"
Uw gezin, uw medeburgers.
vieren Zondag en Maandag a.s. het
grote patrones St.

'nOgenblik

puzzelen

OPLOSSING
e
van de spiraal5ü *2lewoorden
van

.

vandaag luiden:
overbrenging; 2-3. gewaar5-,rden; 3-4 Nederlanders; 4-5
3 akelbord; 5-6. diplomatiek;

ty

s

_£

$ kinderhand; 7-8. doodeerlijk;
[r. " kerkorgel; 9-10. Luxemburg
"Jl. Genestet (A. de); 11-12.
t

-*êedie; 12-13. edelman;; 13-14.

aap: 14'15> Ponton; 15-16.
gat! 16-17- tiara; 17-18 AnW 18-19. silo; 1920. open; 20s-p
-;." hek; 21 22. kei; 22-23 ik; 23lo

-* K.O.

feest van hun
Caecilia. Reeds Zondagmorgen om
9 uur verzamelen zij in de harmoniezaal van de heer G. Nols. Onder
marsmuziek trekken de muzikanten
naar de St. Jans parochiekerk, waar
de plechtige hoogmis om half tien
wordt bijgewoond. Tijdens het offertorium brengt de harmonie 'n nieuwe andante ten gehore: „Boven de
Sterre" van van Leeuwen. Na de
hoogmis wordt een bezoek gebracht

aan het kerkhof, waar een treurmars
wordt gespeeld.

NIEUWENHAGEN
Collecte

—

Zondag

Uit Heerlen 's
kunstbezit

Streek

en

KERKRADE
BIJZONDERE

BRIDGE-DRIVE

Op Donderdag, 26 November a.s.
wordt in café-restaurant Rutten op
de Markt om 8 uur een bijzondere
bridge-drive gehouden. De opbrengst
van deze bridge-drive komt n.l. ten
goede aan de Verkennersgroep Charles de Foucauld te Holz. De drive
wordt georganiseerd onder auspiciën
van de bridge-club „Het Millioenenlijntje". Er zal gespeeld worden volgens het „Howell-Systeem". Het inschrijfgeld bedraagt f. 4. Voor Dinsdag, 24 Nov. a.s. kan men zich voor
deelname opgeven op de adressen:
ir W. Eikendal, Lambertistraat 4,
tel. 2546, drs. J. Boumans, Akerstraat 154, tel. 2706 of J. Stuurman,
Richerstraat 5, tel. 3237.
Gelijk we
Mooi operaconcert
Overgrootmoeder: v. d. Wulp-de
reeds meldden, vond Donderdag- Jong, 70 jaar; grootmoeder de Haanavond in het Hollandia-Theater de
Wulp, 45 jaar; moeder Holtustweede abonnementsvoorstelling van v. d.
de Culturele Kring „Het land van de Haan 26 jaar, kind Holtus 3 jaar,
Rode" plaats, n.l. een mooi opera- allen in Treebeek.
concert, gegeven door de sopraan
Anneke van der Graaf en de tenor
John van Kesteren en het Maastrichts Stedelijk Orkest. De zeer
talrijke bezoekers, o.w. deken H. Ramaekers en burgemeester mr Becht,
hebben twee uren lang genoten van
een programma, dat ouvertures van
Mozart, Rossini, Verdi en von Weber
en opera-aria's en -duetten uit de
meest bekende opera's van Mozart,
Rossini, Verdi. Donizetti en Puccini
vermeldde. Het Hollandia-theater
heeft weer bewezen een sfeervolle
concertzaal te zijn, al was het witte
filmdoek de enige ontsiering. Vooral
André Rieu heeft zijn toehoorders
de ouverture „Ttaliana in Algeri" op het tweede abonnementsconcert
van Rossini en de Obéron-ouverture van het MSO in Heelen
verrast met
van v. Weber werden doorleefd en een ongewoon maar
zeer boeiend
toch beheerst door het M.S.O. onder programma. Want het mag ongewoon
leiding van André Rieu gespeeld. heten wanneer men vóór
KhalchaAnneke van der Graaf en John van turian en Strawinsky een braaf welKesteren zijn solisten van naam en luidend muziekje krijgt te horen als
oogstten met de gezongen aria's en Glinka's Ouverture Rouslane' en Luduetten een stormachtig applaus. De milla, dat ons totdusver totaal onbezuivere en beweeglijke sopraanstern kend was. 't Komt ons voor dat we
van Anneke v. d. Graaf kwam bij- e.- weinig aan gemist hebben. Maar
zonder tot haar recht in de aria E daarna was het dan cok de beurt aan
Strano" uit L. Traviata. De warme Khatchaturian en Strawinsky en zij
tenorstem van John van Kesteren vormden 't ongewoon-boeiende deel
bekoorde vooral in de aria uit La van het programma.
Bohème, terwijl de stemmen van
Van Khatchaturian kwam Edmund
beide solisten bijzonder harmonieër- Kurtz
Rus van geboorte, in het
den in de duetten. Aan het slot van bezit van 't Amerikaans paspoort en
dit hoogstaande concert bood drs. woonachtig in Engeland
ons het
H. Schings aan de soliste een bloe- Celloconcert in e klein spelen. Men
moet dankbaar zijn, want alleen al
menruiker aan.
het middendeel in een langzaam-gedragen beweging is van een vreemde, droeve schoonheid, die iemand
De traditionele blijft heugen En Edmund Kurtz is
Boerenkennis.
Boerenkennis wordt dit jaar op een groot cellist. In het bezit van 'n
Zondag 22, Maandag 23 en Dinsdag volmaakte techniek weet hij de cello
.24 November gehouden.
een toon te doen zingen, die onconventioneel is en die prachtig past in
dit werk van Khatchaturiun,
dat
zwanger is van alle triestheid die 'n
Winterconcerten,
Zondag a.s. moderne wereld kent. Neen, dit is
opent de toneelvereniging „Vriengeen muziek die verlost. Maar het
denkring" de rij der winterconcer- zou van domheid getuigen wanneer
ten in de zaal Goebbels met de men niet erkende dat hier overtui4-acter De ruwe Bolster" van Bar. gend een eigentijds wereldbesef
van Veen. Gezien de prestaties van hoorbaar werd in klanken. Edmond
reze vereniging in vorige jaren, Kurtz heeft op grootse wijze zijn gekunnen wij van haar onder de zeer loof in deze muziek beleden.
bekwame leiding van de heer Jos.
Rieu had zijn fijnste gerecht tot 't
Haagen heel wat verwachten. "
laatst bewaard: Strawinsky's brillante balletmuziek „Petrouchka". Muziek, die zo schoon is, zo bizarJeugtoneeil.
Het Limburgs schoon geïnstrumenteerd, dat men
bereid is het ballet zelf
waaraan
Jeügdtoneel zal heden Zaterdagmiddag, om 2.30 uur, voor de jeugd het toch onverbrekelijk verbonden is
te vergeten om onder te gaan in
van Bleijerheide in het patronaat
deze
e«n opvoering geven van 't sprook- diepstklankweelden. Rus tot in het
van zijn ziel, beladen met alle
je
De schone slaapster in het be- nostalgie van
de Russische volksmutoverde "bos" van mevr. Übaghs- ziek,
weet hij toch fijner te styleren
Cobbrn hagen.
en tot subtieler'klankbeelden te komen dan de geestigste Fransman.
Rieu heeft zich met een vervoeDinsdag 24 No. rend élan op dit werk gegooid
Moederavond.
hij
venrber a.s. zal in het patronaat dirigeerde uit het hoofd
en zijn
een moederavond worden gehouden. orkest tot een sublieme hoogte opgeDeze avond zal in het teken van de voerd. Wanneer hij bij de begeleiKersttijd staan.
ding van Khatchaturian
maar de
helft van de zekerheid bereikt had,
die hij hier zelfs een beetje virtuoos
demonstreerde,
had het MSO een
Bouw van 75

—

(Advertentie)
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a.s. houden

de oud-strijders van deze gemeente

een collecte ten bate van de oorlogsgravcnstichting.
Deze collecte
werd eerder reeds wegens andere te

houden collectes uitgesteld.

Petrouchka
in Heerlen
Edmond Kurtz
speelde Khatchaturian

—

—

RIMBURG

—

BOCHOLTZ

—

BLEIJERHEIDE

—

—

SIMPELVELD

—

— —

woningen

(Advertentie)

mm STADSSCHOUWBURG MAASTRICHT b—
—

HEERLEN, 20 Nov. (Eig. red.)
Vrijdagmiddag had de vernissage
plaats van de expositie „Uit Heerlen's Kunstbezit" in de zaal „Galerie
Zuid" boven café Monopole aan de
Saroleastraat. De expositie en de zaal
worden Maandag officieel geopend

's avonds om 8.15 uur door de burgemeester van Heerlen of een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
De tentoonstelling, welke, zoals
haar titel reeds zegt, kunst uit (particulier) Heerlens bezit toont, omvat
o.m. een werk van Charles Eyck uit
1&28, een Otto van Rees, een Opsomer, een Wildschut en een enorm gevelsteen-ontwerp van pater Rats. Zij
„doet" het in het unieke zaaltje waarop „Galerie Zuid" heeft weten beslag
te leggen, zeer goed.
Het zaaltje is bepaald een aanwinst
voor Heerlen. „Galerie Zuid" stelt
zich voor hierin geregeld exposities,
culturele bijeenkomsten, aparte filmvoorstellingen, lezingen enz. te organiseren. In December komt er een
zwart-wit-expositie, waaraan verscheidene kunstenaars van naam, o.w.
Aad de Haas, deelnemen.
De officiële opening wordt Maandag opgeLui9terd door een pianorecital van Jo Düsseldorp die werken
zal spelen van Willy Paulissen en
Pijper. Anselme van Melis houdt een
voordracht uit werk van Achterberg
en Lodeizen en tot slot worden er
enkele filmische beelden uit een atelierleven getoond.

Vrachtauto, bromfietser,
lantaarnpaal en woning
TREEBEEK, 20 Nov. (Eig. corr.)
Doordat de chauffeur van een
vrachtwagen, die uit de ABC-straat

Weijenweg opreed, de bocht te
groot nam, zag hij zich plotseling
geplaatst voor een bromfietser, pastoor V., die uit de richting Amstenrade naderde. Door snel op de stoep
te springen kon de bromfietsberijder de auto ontwijken. De chauffeur,
die alles in het werk stelde om de
wagen weer naar de rechterzijde van
de Weijenweg te draaien, kon het
de

stuur niet meer houden, waardoor
de vrachtauto tegen een lantaarnpaal opreed, welke afknapte. De
lantaarnpaal werd tegen een huis
gedrukt. De auto werd in zijn vaart
door het. hui; gestuit. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.

Onderaardse gang naar
badlokaal op de Emma

—

TREEBEEK, 20 Nov.
In de loop
van Maart 1954 wordt op staatsmijn
Emma het nieuwe badlokaal voor de

opleiding in gebruik genomen. Dit
badlokaal wordt door een ondergrondse gang verbonden met het

hoofdgebouw, zodat de derde jaars
O.V.S.'ers de was-, bad- en kleedgelegenheid door een voldoende tegen koude,

Donderdag

DE HOF VAN OLIJVEN

7.45

(Les Dialogues des Carmelites)
Georges Bernanos.
Prijzen van
f 1.25 tot f 3.75 (ri.) Abonné's reductie;
Coupons geldig.
Dit stuk gaat reeds
méér dan een jaar te Parijs voor stamp-

van

26

Nov.

—

Einde

11 uur

volle zalen.

Cassa Schouwburg: van 10 tot 13 uur en van 15 tot 17 uur
Telefoon 3300 (K 4400) na 11 uur.
voorkoming van teleurstelling worden de
Ter
t
bezoekers verzocht TIJDIG aanwezig te zijn.

RAAD UBACH OVER WORMS

Motie van wantrouwen tegen wethouder verworpen
Reorganisatie
vuilnisophaaldienst
van

—

WAUBACH, 20 Nov. (eig. red.)
Vrijdagavond is op de raadsvergadering te Übach over Worms een motie van wantrouwen in stemming gekomen tegen wethouder Römgens,

welke motie met 6-5 stemmen en één
onthouding werd verworpen. Naar
aanleiding van een uitlating van
wethouder Römgens op een vorige
vergadering „als zou van het vorige
college van B. en W. een 70-jarige
wethouder deel hebben uitgemaakt,
die zich schuldig heeft gemaakt aan
chantage en afpersing" verklaarde
de heer Lutgens, die in het vorig
college tezamen met de heer Römgens wethouder was, dat hij goddank
een zuiver geweten heeft, maar dat
deze uitlating zijn eer en goede
naam had aangetast. Hij daagde wethouder Römgens dan ook uit deze
lasterlijke aantijging te bewijzen.
„Ik heb op de vorige vergadering
niet de naam Lutgens gebruikt, maar
enkel gesproken van „een wethouder", zo antwoordde de heer Römgens, waarop andere leden terecht
bijvielen, dat in het vorige college
naast de heer Römgens zelf alleen
do heer Lutgens als wethouder zitting had. De heer Quaden vond het
beter deze onverkwikkelijke affaire
in de doofpot te stoppen ,daar in de
vorige raad reeds genoeg „kapot"
gemaakt was. omdat er geen homogeniteit onder de raadsleden heerste.
De raad zit hier om het belang van
de gemeenschap te dienen
Daar de voorzitter op een vorige
vergadering reeds verklaard had, dat
wethouder Römgens de geheimhouding had geschonden, kon de heer
Lutgens geen vertrouwen meer hebben in wethouder Römgens. Hij stelde daarom voor het vertrouwen in
hem op te zeggen. Deze motie werd
gesteund en in stemming gebracht.
Zoals gezegd, werd zij met 6 tegen 5
stemmen verworpen. Tegen stemden
de heren Janssen, van Pol, Mauer,
Dautzenberg, Quaden en van Kan,
vóór de heren Haan, Oosthoek,
Franken, Lutgens en Nievelgtein,
terwijl de heer Melchers zich van

wind en regen beschermde gang van uit de schachtmond
kunnen bereiken. Voor deze gang
wordt een 4 meter diep kanaal gegraven, waarin de gang in gewapend
beton zal worden aangebracht. De
bovenkant van de gang komt onge- stemming onthield.
veer 1,10 meter onder het wegdek te
Bij de rondvraag ontspon zich opliggen.
nieuw een heftig debat over een uit-

Japanse paraplui

Brunssum

voor jarige dochter

Ir. Paulen komt mijntechnici
voor Korea werven

dwong

af

Limburg

—

Diphterie

Merkelbeek

—

-

ZJa.st. keurde de raad het belang-

rijke voorstel goed tot reorganisatie
van de gemeentelijke reinigings-

dienst en tot goedkeuring van een

nieuwe verordening op de heffing en.

invordering van het reinigingsrecht.
De heer Nievelstein zag graag, dat 't
huisvuil tweemaal per week werd
opgehaald, waardoor de gezinnen
maar één emmer behoeven aan te
schaffen. De voorzitter antwoordde,
dat dit de bedoeling was.

20 Juli 1954

Schuttersfeest
te Grevenbicht
—

GREVENBICHT, 20 Nov. (Eigen
corr.)
De organisatie van het
grote Z.-Limburgse federatie schuttersfeest is destijds toegewezen aan
de schutterij -Eendracht" te Gre-

venbicht. Aan dit feest zullen 52
schutterijen deelnemen. De datum is
thans vastgesteld op Zondag 20 Jnli
1984.

Pater H. van Ruth
S.J. overleden
Eretitel: Apostel van

Maastricht

—

NIJMEGEN, 20 Nov.
In de
pastorie der paters Jezuïeten te Nijmegen is Vrijdagmiddag na een
langdurige ziekte op 87-jarige leeftijd overleden pater H. van Ruth.

pelaan gewerkt in Maastricht, waar
hy o.m. de congregatie van mannen

heeft bestuurd. Deze vereniging telde 2000 leden.

Charles Hollman
overleden

—

-

komen.

Onverwacht bezoek

—

Kerkdiensten

woord „communist" had gebruikt Er
ontstond een woordenwisseling tussen de heren Römgens en Franken,
welke zelfs na de sluiting van de
vergadering werd voortgezet.
Het voorstel van B. en W. tot aanpassing van de electriciteitstarieven
aar. de gewijzigde omstandigheden
en tot goedkeuring van een nieuw
stroominkooptarief werd op aandrang van verschillende leden tot
de volgende vergadering aangehouden Verschillende leden vonden de
verhoging der tarieven te hoog, terwijl het een ongunstig moment was
om met een dergelijk voorstel nu te

Hij heeft in Maastricht veel gedaan voor de sociale verheffing van
de arbeiders. Hij was de bemiddelaar tussen fabrikant en arbeider en
„En nu ben ik hier en buiten zal kreeg door zijn sociale arbeid de
wel de wagen staan om me naar ere-titel van „Apostel van MaasTreebeek te brengen. Ik moet snel tricht".
aan
naar huis, want morgen is mijn
BRUSSEL, 20 Nov.
„Ja, ik dochter jarig. Lang blijf ik niet,
want Londen, Stockholm, Oslo en
ben onverwacht uit Korea naar EuKopenhagen staan ook nog op het
ropa gekomen", zo deelde Vrijdagavond ir. A. Paulen aan de redac- programma. Wat ik hier kom doen?
teur van het A.N.P. mede, toen hy Mn'ntechnici aanwerven voor de
Oudste kunstschilder van
werkzaamheden in Korea. Op 10 Deuit het vliegtuig, dat hem van Gevlieg
cember
ik
weer
uit
naar
naar
Rome
gebracht,
Brussel had
nèye
kunststad Maastricht
Tokio en vandaar naar Korea. Op
stapte. Uit Korea vloog hij via Tovolgend

Ouder dag in de Tapijnkazerne te Maastricht
Houding

lating van wethouder Römgens op
de vorige vergadering, waarin hij 't

Van 1906 tot 1921 heeft hij als ka-

van zijn beste uitvoeringen gehad,
die wij totdusver meemaakten. Te- kio naar Rome. Vandaar begaf ir. 2ö Mei van het
jaar loopt
BRUNSSUM, 20 Nov. (Eig. corr.) recht veel bijval.
Paulen zich naar Genève om zaken mijn contract af en niet lang daarDe Woningvereniging „Brunssum"
na keer ik naar Nederland terug".
" J. G. voor de U.N.R.A. af te doen.
is voorrfemens over te gaan tot de
Toen was het ogenblik aangebroken, dat de beide dochters van ir.
bouw van 75 woningen nabij het
Paulen en zijn zoon hun vader konSchuttersveld. Ter financiering van
VAANTJES VOOR DE BESTE PELETONS
den begroeten.
de bouwkosten verzoekt het bestuur
Zij waren met de auto uit Treeder woningvereniging om toekenbeek gekomen om hem mee te nening van een grondvoorschot, groot
f 122.270, een bouwvoorschot, groot
men naar huis. „Kijk eens wat ik
voor je verjaardag heb meegebijdrage
860.472,
jaarlijkse
f
en een
bracht", riep ir. Paulen enthousiast
tot dekking van de nadelige exploinaar zijn jongste dochter. En hij onttatie-saldi. B en W. stellen de Raad
rolde een prachtige Japanse paravoor de gevraagde medewerking te
plui, „Met dubbele versnelling",
verlenen.
zoals hij het uitdrukte.
OUDERS BEZOCHTEN BATADeze onderscheiding brengt tevens
rccruten
FABRIEK TE SPEKHOLZERHEIDE
mee, dat het uitverkoren peleton heKERKRADE, 20 Nov. (Eig. red.)
lemaal vooraan .direct achter het rete
Niet alleen in Best, maar ook in
gimentsvaandel mag lopen.
respect
Spekholzerheide heeft de directie
Na deze plechtigheden traden de
van de Bata-fabrieken een bijzondeMAASTRICHT, 20 Nov. (eig. red.) regimenten gezamenlijk aan op het
re manier bedacht, om de ouders van Vrijdag werd in de Tapijnkazerne te exercitieveld voor de parade. ParaMERKELBEEK, 20 Nov. (Eigen
de vele meisjes, die werken in de Maastricht de gebruikelijke ouderdag decommandant van Menno van Coe- corr.) —De
bewaarschool zal op meBata-stikkerij van Spekholzerheide gehouden.
vijfhonderd ouders, hoorn was kapitein Kessels, van disch advies voorlopig
Wel
voor de tijd
nader in contact te brengen met het broers, zusters, echtgenoten verloof- Chassé kapitein van Gasselt Paradebedrijf en het werk van de meisjes den hadden gevolg gegeven aan de commandant van het geheel was lui- van twee weken gesloten zijn, in velzelf. Zo werden de ouders van de uitnodiging van de garnizoenscom- tenant H. G. M. Bouwman. Hij gaf band met te Merkelbeek heersende
werksters Vrijdagmiddag in de canmandant om eens kennis te komen via de microfoon een korte uitleg diphterie. Er zijn enkele kinderen
tine hartelijk verwelkomd door de maken met het millieu waar de jon- van de bedoeling van deze dag en de door de
ziekte aangetast, maar ernperschef van de Bata-fabrieken, de ge récruten hun opleiding krijgen; betekenis van het vaandel. Hierna
gevallen
stige
heer C. Wittebrood. Er werd een film met de officieren, instructeurs en arriveerde luit.-kolonel C. Zaaijer 4e
waren daar totnutoe
over het bedryf en de vervaariging geestelijke verzorging en natuurlijk Depot Infanterie. Deze hield een ce- niet bij.
van schoenen, kousen en sokken ook met de garnizoensstad zelf.
remoniële inspectie en sprak de
vertoond, waarna de ouders in groeouders en de trc-pen toe. De drie
Arbeider viel van dak
pen het bedrijf bezochten en hun
Om elf uur had op het exercitie- commandanten met de garnizoenskinderen tijdens het werk gade kon- veld en op het parkeerterrein de uit- . commandant luitenant-kolonel J. A.
HEERLEN, 20 Nov. (Eig. red.)
den slaan.
reiking van het vaantje plaats aan A. Adan inspecteerden dan gezamen- Vrijdagmiddag is de arbeider J. v. d.
het beste peleton van resp. de regi- uitgerukt voor het défilé; dat alge- B. uit Waubach by het verrichten
menten Menno van Coehoorn en lijk de troepen en vervolgens werd van werkzaamheden op een terrein
Chassé. Van het regiment infanterie nomen werd door gcneraal-majoor achter de kweekschool aan de StaMenno van Coehoorn behaalde de Lens, inspecteur van de Infanterie, t.onsstraat te Heerlen van een 3 meonderscheiding het 4e peleton van de de garnizoenscommandant luienant- ter hoog dak gevallen. Hij bekwam
Hervormde Gemeente Heerlen:
Ie Compagnie van 2e luitenant M. koloncl Adan en depotcommandant o.m. een hersenschudding en werd
Kerkdiensten Zondag 22 Nov.: Heerlen Tempsplein 10 uur, ds A. C. Ja- Jansen, De beste recruut, soldaat luitenant-kolonel Zaaijer Voorko- naar het ziekenhuis overgebracht.
link; Meezenbroek: clubgebouw Gr. Dorselaar, mocht het vaantje op het mei. en houding van de récruten die
van Prinstererstraat 1, 9 uur ds H. geweer steken, dat uitgereikt werd pas zeven weken onder de wapenen GEMEENTERAAD VAN VENLO
Boiten; Schaesberg, Herv. school door luitenant-kolonel J.C. Zuidema. zijn, dwong bij de superieuren waarBEZOEKT ALKMAAR.
Heerlenseweg 42, 10.30 uur ds H. Bij het regiment infanterie Chassé dering en respect af. De drumband
ALKMAAR, 20 Nov.
Noodkerk werd door luitenant-kolonel H. G. van het garnizoen met de tambourBoiten;
Heerlerheide:
GemeenHeicarisborgweg, 8.45 M. Bouwman het vaantje toegekend maitre was een groot succes.
teraadsleden van Venlo zullen, verKampstraat
en 10.30 uur. ds G. Duitemrijer.
Ma het défilé waren de verwanten gezeld van hoofden van takken van
aan 't 3? peloton, Ie compagnie van
Andere Bijeenkcmslen: 10.30 kinder- luitenant Bollen, waarvan als beste de gasten van het garnizoen, waar dienst dier gemeente, op 24. Novemzij zich de soidatenerwtensoep goed ber een bezoek brengen aan de gerecruut soldaat H. E. Janssen uit Nijkerkdienst hoek Heicarisborgweg
megen het vaantje mocht dragen. lieten smaken,
meenteraad van Alkmaar.
Kampstraat.
te

—

MAASTRICHT, 20 Nov. (eig. red.)
Donderdag overleed in zijn woning
ep het St Servaasklooster de oudste
kunstschilder van de stad, de heer
Charles Hollman, in de leeftijd van
76 jaar. Charles Hollman heeft tot
op vrij hoge leeftijd zijn kunstenaarschap gecombineerd met het beroep
van wijnhandelaar. Dit heeft echter
nimmer tengevolge gehad, dat Hollman als schilder onder de amateurs
gerekend werd.
Integendeel! Zijn zeer persoonlijk
en sterk impressionistisch werk heeft
steeds grote waardering gevonden.
Hij werkte onder leiding van Robert
Graafland en zijn werk deed wel 'ns
aan de grote Vlaming Permeke den-

ken.
De plechtige uitvaartdienst is a.s.
Maandag om half tien, in de hoofdparochiale kerk van St. Servaas.

Officiële Mededelingen
Burgemeester en Wethouders der
gemeente Heerlen; brengen
ter
openbare kennis, dat het bij besluit

van Gedeputeerde Staten van Lim-

burg d.d. 2 November 1963, 4e afd.
no. B. 29401, goedgekeurde besluit
van de raad dezer gemeente d.d. 31

Maart 1953, strekkende tot het onttrekken aan het openbaar verkeer
van een gedeelte van het voetpad,
genaamd Populierstraat vanaf 21
November a.-. gedurende 14 dagen
op de gewone kantooruren ter gemeentesecretarie (Ie afdeling) voor
een ieder ter inzage ligt. Ingevolge
het bepaalde in artikel II a der Wegenwet staat voor ieder belanghebbende uiterlijk tot op de dertigste
dag na heden van bovengenoemde
beslissing van Gedeputeerde Staten
van Limburg beroep open op de

Kroon.
Coll.:
HEERLEN, 21 November 1953.
Burgemeester en Wethouders v.n.
van Grunsven.
De secretaris dr mr J. B. Sens.

Zaterdag 21 November 1953
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Zijn fijnproevers-tongetje komt
alvast in actie, want Molenaar.
Kindermeel verveelt hem nooit,
Molenaars Kindermeel. bereid
I uit rijst, die op een speciale
I manier wordt behandeld, is
I werkelijk een ideaal .voedsel
I voor babies en kleuters, omdat
I bet "zo voedzaam en toch so
I licht verteerbaar is.
I Ook Uw kindje zal door het
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■ gebruik van Molenaars
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levenslustig 'worden.
1 En. '"at van groot 'belang ia,
1 UwTfcincljc zal regelmatig in
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Spaar de;controle-zegel» op de
verpakking. 75.;zegeh geven
rechp op onze bekende^ onvers
slijtbare?paplepel.
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Belangrijke Coöperatie in Zuid-Limburg
zoekt

'n

Adviseuse in de
buitendienst

meesterspion "
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Wij stellen ons voor, een dame, van ca. 30 Jaar,
Limburgse, R.K., die op grond van waarnemingen
in het afzetgebied de directie en leveranciers van
advies kan dienen inzake het te voeren beleid.
Zij dient te beschikken over een prettige, ver-
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trouwenwekkende omgangsstijl, anderzijds overeen

goede aanleg voor systematisch en analyserend
werk, een behoorlijke algemene ontwikkeling, liefst
middelbare schoolopleiding en goede commerciële
kwaliteiten. Op grond van haar inzichten en waarnemingen moet zij ter stimulering van de verkoop
de afnemers adviseren en een opvoedende invloed
op hen kunnen uitoefenen. Beginsalaris fl. 3000,-.

Na gebleken geschiktheid
sioenfonds.
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richten aan het

Psychologisch Instituut van
Dr.J. L. M. Herold,
St. Lambertuslaan 9, Maastricht.

■^—>-—^.^—■—m■ ii

H
I

-

L

H
Hl
BA

mfmt

zacht
als dons ...

Jj|

m

-■

ii

BR

W^W*m

mj^jgggjgj^^^

.

_L__J

i

■

—■

_^^m»Smmm\m\

W**^fM^^^

Jr :§m
...^gÊÈ^

''^L^BWa^flH

Vv CCS

tllÉlil

D3.ÏIS

over

Hfe'-'<
'\j

W.<

1 4~2>

l^l^ldl_-Pl[? É^*&

t

*

Q

/~ï* "

v^H
\S

Neem geen genoegen meteen horloge
dat U dwingt „voor alle zekerheid"
een paar minuten speling te nemen.
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Een juweel van Zwitsers vakmanschap,
steens ancre, waterdicht en
snockproof, met grote secondewijzer.

U kunt er de klok
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Wollen dekens, wollen plaids, wollen shawls, wollen Aaße-ruiten
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een welkom St. Nicolaas geschenk! P
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Te beetellen bij een der Verenigingen
Pro .Juventute. Waar niet verkrijgbaar,
franco
na ontvangst van f. 2.75 per
v°lg'
toezending
mWBB/BËtWfeWïW&ÖrWmWÊÈi mWSÊM
ten name van
M^^^ kalender op poatgiro 517400 (of per postwissel)
DU
de Kalenderactie „Pro Juventute", Gooiergracht 145, Laren (N.H.)
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Eis bij aankoop van ■£
een wollen deken 'n
■ft 100°/owollen deken
Bs voorzien van het ge- r^Wk wevenAaße-etiket
en 't Aaßc-loodje.
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Cigarettes * 85 et ?tr pakje
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20% goedkoper
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Zij die menen op grond van bovenstaande In
aanmerking te komen, worden uitgenodigd een
volledige, eigenhandig geschreven sollicitatiebrief
met 2 recente pasfoto's, opgave van leeftijd en

referenties

1. -.^-Jfl" 1

op gelijk zetten.

