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Nog geen resolutie over N.-Guinea ?
ÜITG.

DAGBLAD, NOBELSTRAAT

’

’

—
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______
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Aanpassing van
pensioenen

Heden beslissing van
Djakarta verwacht
—

HEERLEN, 15 jan. (Eigen red.)
Zondagmorgen is een uit een weide

GENèVE, 1 5 jan.

sprongen

bestuurder werd
auto werd zeer
zwaar beschadigd, o.a. het voorfront en het dak weiden vernield.
Hït paard werd zodanig gewond,
dat men het ter plaatse moest af-

licht

De

gewond. De

maken.

Winkeldievegge

Wellicht zal, indien de Indonesche
regering tot ondertekening van de
voorlopige resultaten besluit, in de
loop van maandag het beslissende
d,"el van de Indonesische delegatie
Genève bereiken, in welk geval, indien van Nederlandse zijde geen bezwaren bestaan, eventueel dinsdag,
maar zeker woensdag de ministers
elkaar weer zullen kunnen ontmoe-

gearresteerd
MAASTRICHT, 15 jan. (Eig. corr.)
Door de recherche te Maastricht is
zaterdag aangehouden de 51 jarige

A. M D. S., die buiten Maastricht
woont e:, tijdens het winkelen in
de Grand Bazar te Maastricht zich
had schuldig gemaakt aan diefstal

ten.

van

17 paar nylons, 6 onderjurken
en twee nachthemden tot een gezamenlijke waarde van bijna 200
gulden. De winkeldievegge is ingesloten. De gestolen goederen werden in beslag genomen.

De protocollen en briefwisselingen
schijnen zo goed als klaar te zijn
voor ondertekening en voor beide
regeringen zal er weinig méér openstaan dan dc mogelijkheid van verwerpen of goedkeuren.

Dodelijk ongeluk

Van Indonesische zi.'io: maakt men
eon uil zondering voor wat betreft
Nieuw Guinea De formulering van
een afzonderlijke resolutie over

op de Emma
HEERLEN,

15 jan.

—

deze

de 34 jarige houwer J.W.C Driessen uit Heerlen, bij 't verwijderen
van een opstopping in de wentelkoker in een opbraak op de 700 meter
verdieping van staatsmijn Emma
met het hoofd bekneld geraakt
tussen losschietend materiaal en de
wand van de wentelkoker. Aan de
gevolgen van dit ongeluk is hij ter
plaatse overleden. Houwer Driessen was gehuwd en had 4 kinderen.

—

WASHINGTON, 15 jan.
De Amerikaanse senator William Knowland,
leider van de republikeinse minderheid in dc senaat, heeft op een persconferentie meegedeeld, dat hij minister Dulles heeft meegedeeld, dat
naar zün mening de regering een
fout zou begaan, indien zij het Congres zou verzoeken een plan goed
te keuren, volgens hetwelk de V.S.
gedurende tien jaar economische en
militaire hulp aan het buitenland"
zouden verlenen.
Knowland sprak zich hiermee, evenals de democratische senator Walter
George, uit tegen het voorstel van
president Eisenhower voor een hulpprogram op lange termijn voor het
buitenland. Hij wil, dat de regering
zich ieder jaar met een hulpprogram
tot het Congres richt. Hij voegde
er overigens aan toe, dat het hulpprogram in de toekomst door de parlementaire commissie zorgvuldig zou
worden „uitgeplozen" en dat het
dat
verzoek om 4.500 miljoen dollar,
de regering van plan zou zijn in te
dienen, hevige oppositie zou ontmoe-

uit Guttecoven. Dit bondsfeest zal

aanstaande

Muziekfeesten van
„De Maasgouw”

—

De
BORN, 15 jan. (Eig. corr.)
muziekfeesten van de verenigingen
aangesloten bij de federatie „De
Maasgouw", werden zaterdag als
volgt vastgesteld: „St. Cecilia", Grevenbicht 10 mei; Bom 27 mei; Dicteren 10 juni; Roosteren en Limbricht 17 juni; Einighausen en Susteren 15 juli; Nieuwstadt 22 juli;

en

Holturn

5 augustus;

Buchten 15 augustus en „Aurora
Grevenbicht 19 augustus.

Kind

Heerlen bij
oversteken gewond
te

ten.

De

15 jan. (Eigen red.)
Zaterdagmiddag is 't 6 jarig meisje
G. uit Heerlen op de Schaesberger*A'eg bij het oversteken van de weg

Prijswinnaars
Sus-2 loterij

gegrepen door een personenauto,

bestuurd door A.S. uit
Worms. Het kind liep

,

democratische senator Walter
George, voorzitter van de senaats-

—

HEERLE."",

Übach over

verwondinhanden op en
werd naar het ziekenhuis overgegen aan gezicht en

—

In

bracht.

HILVERSUM, 15 jan. (K.N.P.)

Buutte-reednerkampioenschappen

heid Miei I, prins Carnaval van
Roermond, vergezeld van vorst
Louis, van gevolg en hofkapel, heeft
zondagavond notaris Kropman uit
Delft voor de K.R.O. de voornaamste
prijzen bekend gsmaakt van de
SUS 2-liefdadigheidsloterU. Er volgen nog vier trekkingen.
De prijzen vielen als volgt: D 396968

tegenwoordigheid van

—

KERKRADE, 15 jan. (Eig. red.)
Het ere-comité van de provinciale

Buuttereedner

- kampioenschappen

in het Hubertushuis te Kerkrade
°P 18 en 19 januari is als volgt sa-

Smeets, Weert;

Minkenberg Beek;

dr P. H. v. Kempen Echt en dr J.C.P. Cats M'tricht.

Na motorongeluk
VENLO,

15 jan. (Eig

wiel tegen een vrachtauto waarna
hij met ernstige verwondingen in
het ziekenhuis te Eindhoven werd
opgenomen. Aan de gevolgen van
dit ongeval is hij bezweken.

’

—

—

door kostbaas

Viering tweede lustrum
Katholieke Volkspartij

neergestoken
—

bijeenkomst van de conferentie.
Er woi«dt geen schriftelijke verklaring verwacht over de voor ons
belangrijkste kwesties van de NeHELMOND, 15 jan.
Neer eerst
der'andse arrestanten in Indonesië thans is bekend geworden, is in de
en de repatriëring van de Ambonacht van vrijdag op zaterdag j.l.
nezen.
te Helmond de 47-jarige ongehuwVan Indonesische zijde verklaarde de grondwerker Van de L. neergemen. dat deze en' andere kwesties stoken door zijn kostbaar, de 53uitvoerig zijn toegelicht en dat de -jarlge gehuwde textielarbeider S.
Indonesische delegatie met haar toe- Toen
Van de L. in de nacht bezeggingen zo ver als mogelijk is geschonken
thuiskwam in zijn kosthuis
gaan.
Mierloseweg, kreeg hij wooraan
de
Op 'n massabijeenkomst, welke zOnden met S. Bij het hierbij ontstane
<*iag in Djakarta is gehouden, zijn rehandgemeen verwondde Van de L.
soluties aangenomen, waarbij onmid- met een bierflesje S. aan het hoofd
dellijke stopzetting van d e NederS. greep toen een broodmes en stak
lands-Indonesische besprekingen zijn Van de L.
neer. Het slachtoffer
geëist.
moet onmiddellijk dood zijn geweest.
Kort na het gebeuren werd S. gearresteerd. Hij legde een volledige
bekentenis af.
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in dit blad. Behalve de
reeds in bedoeld verslag genoemde
vele gasten, hebben nog vele andere
autoriteiten aan dc leestclijkc vievan eerste uur
ring van het tienjarig bestaan der
: KVP deelgenomen.
(Van onze parlementaire redacteur)
Namens de Anti-Revolutionaire par-)
Christelijk-Historische Unie
UTRECHT, 15 jan.
In de Stads- tij, de Partij
en de
van de Arbeid waren
schouwburg te L'trecht heeft de Katholieke Volkspartij zalrrdag in een ■resp. aanwezig de heren Schouten,
haar Tilanus en Vermeer. Van de kathodruk-bezochte bijeenkomst
lieke en protestantse werkgemeentweede lustrum herdacht. Ter her- schappen
in de P.v.d.A. waren als
denking van dit tienjarig bestaan
vertegenwoordigers naar de bijeenheeft prof. dr. L. Beel, minister van komst
gekomen de heren Ruygers en
Binnenlandse Zaken, een uitvoenge
Kleiwegt.
de
inhoud
uitgesproken,
voor
red>e
waarvan wij verwijzen naar elders
De voorzitter, mr. Van Doorn, riep
voorts een welkom toe aan de deken van Utrecht, Mgr. Wiegerink,
aan de Commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. ridder
De van der Schueren, aan het lid
van de Tweede Kamer, prof. Lemaire en aan de beide .rectores
magnifici van Nijmegen en Til-

Dank aan werkers

—

burg.

——

naar de voorzit-

ter meedeelde
tot zijn grote spijt
verhinderd, aangezien hij voor noodzakelijke besprekingen in het buitenland verbleef. Hij had echter een
telegram van gelukwens aan de jubilerende partij gezonden,aanwaarop
prof.
ook dank werd ge-bracht
Beel voor al hetgeen deze in de
afgelopen tien jaren voor de KVP

commissie van buitenlandse zaken,
had vrijdag bekend gemaakt dat hij
de minister van buitenlandse zaken,
Dulles, heeft meegedeeld, dat de regering-Eisenhower de samenwerking
tussen de republikeinen en democraten in gevaar dreigt te brengen als
het program voor hulp aan het buitenland niet handelbaarder wordt

heeft gepresteerd. Na de rede van

mr Van Doorn een
hartelijk woord van dank jegens alle
werkers van de partij, van wie hij
er om hun grote aantal slechts enkele wilde noemen. Zijn voorganger,
de heer Andriessen, secretaris dr.
prof. Beel sprak

gemaakt.

belangrijker een gezond
twee-partijen-beleid te volgen t.a.v.
de grote vraagstukken der buitenlandse politiek, dan vast te houden
aan een hulpprogram op lange ter-

Het is veel

en penningmeester Alberts,
allen werkers van het eerste uurgold dat bijzonder woord van dank.
mijn, aldus George. De senator legde Veel autoriteiten woonden in „Esplanade” te Utrecht zaterdag de herdenking
Na
de bijeenkomst maakten zeer veVolkspartij.
Hier
tien-jang
bestaan
der
Kaholieke
v.l.n.r
zijn
bij van het
er evenwel de nadruk op, dat
len
van de gelegenheid tot het aanj!
Mgr.
Moorman,
Thiel,
min. Van
min. Cals en
dr. B.
oppositie tegen het hulpprogram op staatssecretaris
bieden
van persoonlijke gelukwenlange termijn slechts een persoon- Alfrink, tic aartsbisschop, die applaudisseren voor de feestredenaar, prof. sen gebruik.
lijke opoositie is.
dr. Beel.
In een van de zalen van het Stadsschouwburggebouw werd voor het
eerst de nieuwe KVP-film „De Opdracht" vertoond.
Albering

Mgr. Cardijn tijdens nationale studiedagen:

Jonge arbeiders

zweren in

Rome

dat zij elkaar trouw zullen blijven
Bezinning op Rome-bedevaart
en de voorbereiding daarvan
—

VUGHT, 15 jan. (Eig. red).

In

Vught hebben de Kajotsters en
Kajotlers zondagmiddag hun nationale studiedagen, (welke de jongens
in Breda e n de meisjes in Vught
hadden gehouden), gezamenlijk be-

H. Vader ontving
Romeinse adel
VATICAANSTAD.
—
heeft
15 jan.

Prof. Romme was

sloten. Toen de nationale voorzitter
Gerard van Bakel de vertegenwoordiger van het episcopaat, mgr Bannenberg, verwelkomde
gaven de
jongens en meisjes een daverend
applaus weg. Maar toen dr naam
Cardön wsrd genoeml volgde er 'n
B 279032 televisie-toestel en antenne- donderende ovatie, welke nng tweeaanleg (<l*hr. Proef, Losser); C 42381 maal herhaald zou worden.
toon met gioot enthounaaimachine (nog onbekend) en Op bewogen
D 58034 scooter (mevr. Jordanus, siasme heeft de stichter van de internationale K.A.J. kannunik mgr
Den Haag).
Cardijn de leiders en leidsters verteld van de grote nood in de wereld.
Mgr Cardijn vertelde de jongens en
meisjes over de grpte ellende welke
hij tijdens zijn reizen in de wereld
had gezien. De mensen in oe landen
van Azië, Afrika en Zuid-Amerika
lETS KOUDER
zijn zich thans bewust van hun
|
)I
achterstelling en zij vragen zich af:
opklaringen
maar
-"-erioden met
waarom? De communisten zenden
) .ok enige buien.
Matige tot
hun propagandisten naai deze stre\ prachtige en lanss de kust af en
ken. Het grootste gevaar is de oni to e harde wind uit westelijke
wetendheid aan weerskanten. „Onze
1 richtingen. lets kouder.
beweging", aldus Cardijn. moet de
wereld bewust maken van de nood.
) Vandaag zon onder 17.00. maan
Ze moet de jonge arbeiders in die
Morgen zon op
\ inder 21.06.
landen de overtuiging geven, dat zij
onze gelijken zijn en kinderen Gods
( 1.42, maan op 10.00.
en dat wij ze willen helpen een
nieuwe wereld op te beuwen.

jde Bilt:

—

In
is vrijdagavond overleden de 20 jarige
dienstplichtige soldaat J. Breure, afkomstig uit Dinteloord die bij het
regiment
Venlo
Stoottroepen te
de voortgezette opleiding volgde.
Bij zijn terugkeer van nieuwjaarsverlof naar het garnizoen botste
soldaat Breure met zijn motorrij-

corr.)

bet ziekenhuis te Eindhoven

Hoog-

goederen t.w.v.
20.000
(winnaar dhr. Veldmeyer te Heemstede): C 11987 baby-uitzet (’ 300)
(dhr. J. Dijkstra Franeker): B 200161
onbekend):
(nog
radio-toestel
D 398146 bromfiets (mej. Sprenger,
Valkenswaard): B 307575 bontmantel (mevr. Groen, Bloemendaal):

F. Dohmen Heerlen; A. Laudy
Sittard; drs P. Heggen, Sittard; dr
W. Roukens, "Slijmegen; P. J H.

overleden

Zijne

woonhuis of

mengesteld: dr Jos Weyden, Maastricht; dr R. M. A. A. Geuljans,

Roermond, mr Stan

punt zal moeten blijken op de eerstvolgende
en vermoedelijk laatste

Onder veelzijdige belangstelling

Ike 's program

—

plaats hebben op zondag 1 of 8 juli

Obbicht

gebaseerd op de

Het definitieve Nederlandse stand-

Kostganger

Oppositie tegen

Op
1" jan. (Eigen corr.)
de zaterdag gehouden vergadering
van „De Maasgouw" werd het
bondsconcours (na loting) toegewezen aan de harmonie „St. Cecilia"

BORN.

—

—

punten
schijnt nog niet definitief te zijn
Dit punt schijnt de Nederlandse delegatie bewogen te hebben tot overleg met de regering in Den Haag.

Zaterdag is te Roermond de diocesane staf van de Katholieke Jeugd Beweging geïnstalleerd. Tijdens de rede
van Z.H. Exc. Mgr. dr. Hanssen. die de installatie verrichtte. (Voor verslag zie pagina 2).

Geen hulp op lange termijn?

te

Guttecoven

kwestie

tekst van de agenda van de conferentie, en de mogelijkheid openhoudend voor een gesprek in de
toekomst op basis van het voorbehoud van de wederzi.'ise stand-

Vrijdag j.l. is

Bondsconcours

—

De vergadering van 't Indonesische kabinet
die maandag (heden) wordt gehouden, zal naar algemeen wordt
verwacht de beslissing brengen van de Indonesische regering of
haar delegatie de bereikte voorlopige overeenkomsten zal kunnen
ondertekenen. Hoewel geen mededelingen zijn gedaan over het
Nederlandse standpunt na de kabinetszitting in Den Haag van
vorige week maandag, wordt in Genève aangenomen dat de
Nederlandse regering afwacht wat de houding van Djakarta zal
zijn. Hierover bestaat in Indonesische delegatiekringen weinig
zekerheid.

aan de Zandweg te Heerlen losgebroken paard op de Heesbergstraat
op een passerende personenauto,
bestuurd door D. uit Schaesberg ge-

—

HEERLEN, 15 jan. (Eigen red.)
üe nieuwe ouderdomsverzekeringswet zal eerst op 1 januari 1957 in
werking kunnen treden, zo deelde_ 't
Tweede Kamerlid de heer Jos Maenen zondagavond tijdens een forumbii.eenkonys' van de afd.. SJtiarderweg van de K.V.P. te Heerlen mede.
De aanpassing aan de bestaande pensioenen, zeer in het bijzonder aan de
pensioenen in het ntijnbedrijf, blijft
momenteel nog 'n nete'ig vraagstuk.
Hiervoor zal de reg.-r'ng nog een
modus moeten vinden.
De heer W. h_u"_era van de NKMB
deelde mede. dat de pensioencomrr.issie van het AMF zich reeds met
deze vraagstukken bezighoudt. Een
van de grootste moeilijkheden is, dat
honderden in het mijnbedrijf een
maximum-pensioen van 70 pCt. kun-»
nen halen, terwijl het wetsontwerp
in een lager maximum voorziet,
waardoor deze mensen wel zouden
moeten mes*be;alen. *ioch daarvan
oractisdh geen vruchten zouden h**"*)ben.
J

Geen verklaring over
Nederl. arrestanten

Paard besprong
een auto

Moeilijkheden voor
het mijnbedrijf

gevormd, dat tot doel heeft de deelname van een of meerdere jonge/
arbeiders en arbeidsters uit de myf
sielanden aan de Rome-bedeva&rt

STATENKRING K.V.P.
HEERLEN BIJEEN

Z.H. de

zaterdag ongeveer 300
Paus
leden van de Romeinse adel onder
leiding van prins Aspreno Colonna,
assistent van de pauselijke troon,
ontvangen.

Deze traditionele ontvangst, waarbij leden van die families, welke
hun titel aan hét Vaticaan hebben
te danken, de Paus hun nieuwjaarswensen aanbieden, was de afgelopen
drie jaar achterwege gebleven.
Bij de receptie in 1952 had de H.
Vader zijn toehoorders aangespoord
rekening te houden met de veranderingen in de maatscnappij. in het
bijzonder die welke voortvloeien uit
het feit dat de grondwet de adel
geen privileges meer toekent. Ook
drong de Paus er toen op aan, dat
de adel zich niet beperke tot een
onvruchtbare afzijdigheid, maar actief zou deelnemen aan het leven
van Kerk en staat.

Studie kortere
werkweek mijnen

—

HEERLEN, 15 jan. (Eigen red.)
Tijdens een door de aiü. Sittarderweg van de K.V.P. zondagavonu te
Heerlen belegd forum heeft de heer
W. Mulders, hoo.doesiuurslid van de
NKMB. op een uesoe.reffende vraag
medegedeeld, dat de huidige Industriële ontwikkeling une nuelgk zal
leieen tot verkorting van de weikweek. Bü de vraag of ook in het
mijnbedrijf moet worden overgegaan
tot verkorting van de werkweek,
moet als belangrijkste facior gelden
de vraag of de arbeid in het bedrijf
zo slopend is, dat het g.eluk van de
mensen in het gedrang komt.
De huidige ontwikkeling lijkt er op
te wijzen, dat de ondergrondse arbeid zwaar ongezond is. Reeds 3200
mensen zijn min of meer door arbeid
in onze mijnen ernstig of gedeeltelijk
in hun gezondheid geschaad. De verkorting van de werkweek in de Limburgse mijnen is thans in studie. Van
werkgevers, en van werknemerszijde zal, voordat de besprekingen
dienaangaande verder worden gevoerd, rapport aan de M.I.R. over
deze materie worden uitgebracht.
De gezondheM van één mens in het
mijnbedrijf, aldus de heer Mulder, is
belangrijker dan dit hele bedrijf.

Jhr. Roëll voorzitter
van de „Avro”

—

De Avro
HILVERSUM, 15 jan.
heeft een bijzondere algemene ver-

—

Op
HEERLEN, 15 jan. (eig. red)
28 januari a.s. houdt de KVP een
statenkring-vergadering
„Ons
in
Thuis" te Heerlen. Spreker is dr.

gadering gehouden met het doel 'n
nieuwe voorzitter te kiezen. Jhr

Roëll uit Bilthoven, die als eerste
op de voordracht stond werd gekozen. Als tweede stond op de vooruit
dracht de heer H. Kibbeling
L. A. H. Albering. partijsecretaris. Heerlen. Op hem werden 8 stemOp deze bijeenkomst zal de nieuwe men uitgebracht, op jhr Roëll 55
stiüfenkring-vla-g worden gewijd.
stemmen.

Krankzinnige cijfers genoemd

mogelijk te maken. Hieraan doen
ook de Kajotters mee, vertelde
Gerard van Bakel, die verslag uitbracht over de studiedagen der Kajotters. De Kajotters waren tot de
Niet in Moskou, maar in Rome ligt
gekomen, dat ei een voortconclusie
Dat
de
redding.
is
ook
betekede
durende bezorgdheid zal moeten zijn
komende
nis van de
Rome-bede- en een ernstig zoeken naar de juiste
vaart, 30.000 jonge arbeiders en K.A.J.-mentaliteit
en een gericht
arbeidsters komen uit alle delen apostolaatswerk. Grote
zal
van de wereld om aan de voeten worden besteed aan de aandacht
op 't levensvan de Paus te zweren, dat zij el- milieu afgestemde pionierswerking
kander zullen redden en trouw en een juiste taakverdeling
voor het
blijven. Dit feit moet een schok
kader.
over de wereld doen gaan.
verweert
De uitzending van offerbereide jonHet welslagen van de Rome-bedege arbeiders naar de missie van Tanvoorbereiding.
vaart hangt af van de
ganyika noemde Gerard van Bakel HEERLEN, 15 jan. (Eig. red.)
Touristen zullen niet mee gaan. Het
lid van de
historisch moment. Een defini- De heer Jos. Maenen. zondagavond
wordt een militante opmars van een
Tweede Kamer, stelde
tieve
selectie
onder
degenen,
die
apostelen en missionarissen, die gaan zich
slot van een door de KVP
voor deze uitzending hebben aan het
Sittarderweg te Heerlen belegnaar de bron van het apostolaat. Mgr bereidverklaard
afd.
nog
geschiemoet
Cardijn zei tot slot, dat hij er fier
de forum-bijeenkomst, als lid van
den.
op was. dat de eerste zes Nederlandhet forum aan zijn medeforumleden
vreugde
spreker
Met
kon
mededelen,
een, zoals hij het uitdrukte, „pikanse jonge arbeiders naar de missie
dat de minister voor P.8.0., A. C. te" vraag n.a.v. een uitlating, welva; Tanganyika vertrekken.
Bruyn
de
ongevraagd een bedrag ke, volgens het weekblad „De NieuBEZINNING heeft gestort in het fonds, dat deelEeuw", de Amsterdamse vrouname van een Kajoiter uit df missie we
welijke hoogleraar, prof. HazewinKajotters en Kajotsters hebben zich
de Rome-bede/aart moet moge- kel-Zuringa in de hoofdstad heeft
tijdens hun studiedagen ernstig be- aan
lijk maken.
gedaan over Limburgse mijnwerkers
op
zonnen
de komende Rome-bededie in België gaan werken. De
vaart en de voorbereiding ervan. Mgr Bannenberg, regent van het kwaadwillige
verlating van vrouw
het bisdom Den
Namens de Kajotsters bracht Rikie groot-seminarie van
categorie arvan Steen hierover verslag uit. De Bosch, de laatste spreker, verklaarde en gezin onder dezezijn,
dat de geV.K.A.J. moet een eigen gestalte namens het episcopaat, dat de kruis- beiders zou zo groot
krijgen, zei zij, en rekening houden tocht naar Rome door bet episcopaat meente Heerlen alleen reeds 50.000
met eigen noden der jonge arbeid- met belangstelling wordt gevolgd en gld. per dag zou moeten uitgeven
sters en de t?ak van dc vrouw in de dat de bisschoppen de bedevaart ter ondersteuning van de achtergein tenen. De heer Maenen had bewereld. De V.K A.J. gaat actief deel- vola^rne goedkeurer*. De slotver- cijferd,
na3r
zti<\*
en
voordracht
dat 'dit neerkwam op 15
zang
-ing,
onderzoek
de
waarin
het
nemen aan
miljoen
gulden
per jaar. Hij hoopte,
junge
prettige
afwisseling
zorgden,
voor
van
argodsdienstige toestand
beiders en arbeidsters, waarover de werd door Rikie van Steen, larflielijk | j dat het forum in zijn antwoord deen van LimPaus een rapport zal worden aange- voorzitster van de V.K.A.J. meraecn ze blaam van Heerlen
burg zou kunnen afwerpen.
gebed
gesloten.
fonds
dankwoord
I
inmiddels
een
en
en
er
is
boden

PROTEST tegen smet
op de mijnwerkers
KVP forum

zich

—

Ir. E. Dubois kon al direct verzekeren, dat deze cijfers schromelijk
overdreven waren en dat Heerlen

aan maatschappelijke
j het budget in totaal

zorg
t!)

volgens

f 640.000

Wethouder
Schutgens
noemde de in Amsterdam aangehaalde cijfers zonder meer krankzinnig, de heer W. Mulders van de
N.K.M.B. vroeg zich af of dit weer
stoutigheid" t.o.v. Limniet een
burg moest heten. Men kon hier
alleen maar een krachtig protest
laten horen tegen de smet welke
men op de mijnwerkers werpt. In
totaal werkten vorig jaar van beneden Roermond 3000 Limburgers
in de Belgische mijnen. In de meeste gevallen waren dit personen die
zich aan de noodzakelijke orde in
ons mijnbedrijf niet konden aanpasuitgeeft.

sen en die men dus hier niet meer

kon gebruiken.
Ook de heer P.
Crijns van het forum had geen goed
woord voor de uitlating van de
Amsterdamse hoogleraar, alhoewel
ook hij toegaf, dat er wel enkele
gevallen van kwaadwillige verlating
in bedoelde kringen zijn voorgekol*—**Tli.

jr

(Advertentie)

Samenbundeling van krachten

Mgr. Hanssen installeerde
diocesane staf van KJB
Nieuwe toekomst mannelijk
katholiek jeugdwerk

—

nieuwe toekomst. Dit gebeurde in het gemeentelijk museum te Roermond,
waar Z.H. Exc. mgr dr J. Hanssen, bisschop-coadjutor, tijdens een intieme
vergadering de diocesane staf van de K.J.B, installeerde. Deze staf bestaat
uit een diocesaan commissaris, een diocesaan aalmoezenier en drie leden.
als een overkoepeling
De K.J.B. (Katholieke Jeugd Beweging) is bedoeld
van alle momenteel reeds bestaande vormen van jeugdbeweging voor jongens, zoals verkennerij, Jong Nederland, jongensclubs en patronaten. De
nieuwe structuur, zoals die in de K.J.B, wordt verwezenlijkt, houdt uiterorganisatoaard een niet onaanzienlijke bundeling van krachten in, die
risch is hierin voorzien
elke vorm van onderlinge naijver uitsluit.

—

—

Mgr. Hanssen noemde het tot stand
komen van de nieuwe structuur een
belangrijk moment in de ontwikkeling van het mannelijk jeugdwerk.
„Wij hebben gezien", zeide de bisschop, „hoe na de oorlog zich twee
jeugdbewegingen hebben ontwikkeld, Jong Nederland en de verkennerij. Wij hebben deze ontwikkeling laten groeien en wij hebben
haar aangemoedigd", vervolgde hij
om vervolgens te constateren, dat

ca
MOET

houdt rekening met de psychologie

Mgr Hanssen wees er op, dat cen-

noodzakelijk
is,
„maar", zo zeide hij, „centralisatie
leidt tot de dood". De jeugdleiders
en de beweging moeten de jeugd
helpen zoeken. Klaarheid en vastheid moeten in hun program staan
geschreven en zij mogen de jeugd

trale

■
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„IJzeren gordijn”
grote hindernis
io

K.-.-.-.-LAUI-,

jan.

i-c-g.

—
van

icuj

nabijheid
aan de Nieuwhet z.g. ijzerstraat te Kerkrade
vond dezer dagen
en gordijn"
een breuk plaats
aan de Duitse kantwaterleiding.
Een
in de buis van de
kelder van een huis stond in korte
tijd onder water. De vrijwillige
brandweer van Herzogenrath rukte
aanstond uit. De draadversperring
bleek een grote hindernis te zijn
bij het leegpompen van de kelder.
Zoals men weet loopt vlak langs de
versperring de tram en slechts
door voortdurend te manoeuvreren
konden de Duitse brandweerlieden
voorkomen, dat deze een oponthoud
had. Het normale gebruik van een
injector was niet mogelijk, omdat
aan Nederlandse kant de leiding
van de waterhuis ligt.
In de onmiddellijke
de draadversperring

— —

mogelijkheden van alle betrokken

partijen. Zij laat voor de jeugd de
mogelijkheid open om te kiezen en

leiding

niet problematisch maken.
Aan het slot van zijn toespraak constateerde de bisschop, dat jeugdwerk
en jeugdbeweging de Limburger
„liggen". Mater Amabilis en Pater
Fortis waren Limburgse initiatieven.
Ook in het nieuwe Limburgse initiatief, dat K.J.B, heet, heeft de bisschop vertrouwen. Hij besloot met
de diocesane staf van de K.J.B, bestaande uit de heren mr G. M. Custers, commissaris, de zeereerw. heer
P. Bongaerts, aalmoezenier en H.
Jongmans (verkennerij), G. Houwen
(Jong Nederland) en drs Chris
Heyen (jongensclubs en patronaten)
als geïnstalleerd te verklaren en met
de leden van de respectievelijke
kaders in hun functie te bevestigen.
DAADWERKELIJKE
ééNWORDING

waren er twee schepen", zei
de diocesaan commissaris mr G. M.
„Eerst

Custers, „nu is er één

en dat is ruiAls voordeler*,

mer en krachtiger".
van de eenwording in de K.J.B.

Goede revue
te Valkenburg
Uitverkochte

en geest-

driftige Scala-saai
VALKENBURG, 15 jan (Eig. red.)

Zondagavond werd de première gegeven van de Valkenburgse revue

1956 „Aan de Geul zind veer gebaore". De Scalazaal was voor deze
luisterrijke Valkenburgse prestatie
geheel uitverkocht, wat nog geen
gezelschap wist klaar te spelen. En
ook voor de tweede uitvoering donderdag a.s. zijn de 800 plaatsen gro-

tendeels verkocht.
De auteurs Roep Lambriks en Leon
Pluymaekers hebben veel succes geoogst. Het was een kleurrijke en
geestige afwisseling van taferelen.
Geopend werd met de geboorte van
de Mirlitophilen, die door knappe
verpleegstertjes als zuigelingen uit
het donker van de gemeentegrot
naar buiten gedragen werden. Maar
dan veranderde het tafereel in 75
jaar later en verschenen de tegenwoordige Mirlitophilen in groot ornaat op het toneel. In deze geest
werd 't publiek onafgebroken bezig
gehouden, waarbij Marius en Liesbeth, de auteurs, het hoogtepunt
vormden. Op deze voortreffelijke
uitvoering komen we nog uitvoerig

.

terug.

Krijgt Margraten
raad
elf?

noemde deze spreker: 1. de eigen
methodiek, 2. de eigen verantwoordelijkheid en 3. de ruimte om over
te gaan in „andere vormen". Hij was
een
van
van mening dat door voortdurend
onderling contact en overleg, de MARGRATEN, 15 jan.
Omdat
beste resultaten zouden worden be- Margraten niet meer over een conreikt. De onderlinge rivaliteit moet certzaal beschikt, werd zondag in
naar
tot het verleden behoren en de éénhet gebouw van de veiling een
wording moet niet slechts organisa- feestavond
gehouden door een ontcorr.)
MAASTRICHT, 15 jan. (Eig.
torisch zijn doch daadwerkelijk.
spanningscomité. Verscheidene carOp de Brusselseweg te Maastricht is
uit Zuid-Limlburg
Voor de jeugdleiders, die deze ver- naval-prominenten
zondagmorgen het echtpaar M., reshieraan deel. Er is een voornamen
gadering
bijwoonden,
wohad
jaar
hg
oud,
twee lopig
pectievelijk 50 en 43
carnavals-comité opgericht, om
nende aan de Beiserbaan, aangere- taken en vier punten ter over- ook Margraten
een raad van elf en
den door een personenauto. Beiden weging. ZU luidden: 1. consequenties een prins-carnaval te bezorgen.
liepen een hersenschudding en lich- trekken uit de uitspraken van Paus
te verwondingen op. Zij zijn ter en bisschoppen en 2. de jeugd als
persoonlijkheid
tegemoet
verpleging opgenomen in het zietreden.
1.
kenhuis. Het ongeluk geschiedde Punten van overweging waren:
wat betekent het katholiek zijn in
toen het echtpaar van de kerk huisds moderne tijd? 2. heeft de jeugdwaarts keerde en nabij de Beiserbaan gekomen onoplettend de rij- beweging misschien een bijzondere
roeping in het licht van de beweg overstak.
weging (mouvement) ? 3. kunnen we
de jeugd winnen en bezielen? 4. wat
vraagt deze tijd. speciaal van de
katholieke jeugdbeweging?
van
De nationale hoofdaalmoezenier, de
zeereerwaarde heer Verhoeven had
woorden van hulde voor bisschop en
3RUNSSUM. 15 jan. (Eig. corr.)
Daags vóór de grote dag, dat het
ichtpaar Lei Theunissen en Martha
Wajewski, wonende aan de Venweg
io. 4, Langeberg-Brunssum, heden

Man en vrouw

—

ziekenhuis

De twee

Niets kan blijven hangen.
Uitsluitend garantie-kleding in onze opruiming met

KORTINGEN VAN
10 tot 8070

c4^enShii^

voor betere

>s

j
**^
keren en fonqenskleamcj I

KERKSTRAAT 76-78

-

bruid

ïalf acht plotseling overleden.

Dit

.lotseling heengaan is des te ontitellender, daar zij nooit ziek is geveest. Haar echtgenoot ligt reeds

Industrialisatie
Midden-Limburg

HEERLEN, 15 jan. (eigen corr.)

Open

Oud-burgemeester
Wolfs

-l-rt_-.T.

in het nieuwe industriegebied^

Donors te Kerkrade
onderscheiden

—

KERKRADE,

15 jan. (Eig. red.).
Zondagmorgen werd in het ziekenhuis St. Joseph te Kerkrade de
Landsteinerplakkette uitgereikt aan

heimS)

die
„BoV-:.""?'.''

gen smokkelwaar vervoerde. Naar
de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen vernemen, zullen er maatregelen getroffen worden
voor wat betreft dit nog onbewaakt
weggedeelte, die het verkeer zo min
mogelijk overlast zullen aandoen.
Er zal aan de Heijendahllaan ofwel
ofwel een
een draadversperring
slagboom komen.
wij. van

Dit gedeelte wordt gevormd door
een 3 ta 4 m. brede weg, de Heijendahllaan; deze mondt uit op de gro.
te weg en zet zich aan de overkant
van de weg voort. Deze weg volgde
de zwarte Mercedes. De bestuurder
maakte gebruik van het feit, dat de
Nederlandse douane juist bezig was
met een andere wagen. De Duitse
douane had geen gelegenheid op de
wagen te vuren, te meer daar deze
geen licht had. Zij schoot een lichtkogel af, maar deze had geen effect. 'Volgens een Duits dagblad is
het niet te betwijfelen, dat de wa-

Bromfietser maakte
zware val
KERKRADE, 15 jan. (Eig.

corr.).

—

Zondagmiddag slipte de bromfietser
N. uit Heerlen in de nieuwe Ehrensteinerberg te Kerkrade. Hij maakte
een zware val tussen twee betonnen
paaltjes. Hij liep een bloeduitstorting in het been en enkele gebroken
ribben op. Nadat een arts eerste
hulp had verleend, is het slachtoffer
per auto naar huis gebracht.
OUD-GEMEENTESECRETARIS
VAN VENLO OVERLEDEN

prins

van

„Groot

Fer I (Fer Manzaterdagavond in de
-:'* r's op*? Pee***!** 1

—

"3rd
vol;
De nieuwe prins deed zijn intrede
in de zaal geëscorteerd van een
eskadron heksen.
Foto Thomé, Heerlerheide

Prins

Ger

I

(Gerrit Boumans).

SIMPELVELD

kerte" te Brunssum

Morgenavond om 8 uur in de

werd

roepen.

Harmoniezaal

Vergadering

die

zondagavond tijdens een feestelijke
carnavalszitting tot hooglustig heerser over het rijk van „De Kwak-

i Advertentie)

Abonnementsconcert
hedenavond

van

van

uitge-

Het Limburgs Symphome-Orkest zal

heden op zijn eerste Abonnementsconcert van dit jaar in Heerlen een
belangrijk programma ten uitvoer
Mozart-jaar zal om te
brengen.
MAASTRICHT, 15 jan. (Eigen corr.) beginnen Dit
met een Mozart-Symphonie
Zondag hield de r.k. handelsreizi- geopend worden, namelijk de 29ste,
gersvereniging „St. Christoffel", te di
e door hem op 18-jarige leeftijd
jaarvergadering.
Maastricht, haar
gemaakt, en
werd
frisheid en
Om half 9 heeft pastoor Frissen, onbezorgdheid van alle
die jeugd uit.
geestelijk adviseur, een Heilige Mis De
beroemde Hongaarse pianiste
opgedragen in de kapel van de ZusAnnie
Fischer speelt het Derde
Maartenspoort.
Daarters aan de St.
van Bartok; dit was
Pianoconcert
na was er gezamenlijk ontbijt in ho- het laatste werk van deze moderne
tel Beaumont en daarbij aansluitend grootmeester en de orkestratie werd
de jaarvergadering..Voorzitter G. de door een
en leerling na BarHeus heette de aanwezigen" welkom tok's doodvriend
in 1945 voltooid.
over
zijn
vreugde
en uitte
de zeer Vervolgens zal een nieuwe ouverbevredigende opkomst. In het beture, opus 56, van de Nederlandse
stuur werd als nieuweling gekozen componist Marinus Flothuis worden
de heer Zijlstra. De andere bestuursuitgevoerd. Bij de conceptie van dit
leden werden herkozen. De secretagrote trekken 5-delige werk, dat
ris, de heer Mart. Daamen, kon een in
geen programmatische inhoud heeft,
jaarverslag
uitbrengen
gunstig
zeer
hield de componist rekening met de
en ook de penningmeester, Gerard bezetting van het LSO, waarvoor de
jaarverslag.
Bremer, had een gunstig
uitvoering gereserveerd bleef.
berde Tenslotte wordt deze avond
Er* werden al enige plannen tegouden
beslogebracht ter viering van het
ten met „Iberia" van Debussy, waarjubileum-in 1959. De geestelijk adin land én volk van Spanje in 3
viseur sprak een opwekkend woord orkeststukken impressionistisch en
aanwezigen.
tot de
buitengewoon
fascinerend worden

handelsreizigers

-

"eschilderd.

Bestuurslid NFF
ARNHEM, IS* jan: (Eig.

Tijdens een

red.).

vergadering van

'—

Geslaagde

kanarietentoonstelling

de

15 jan. (Eig. corr.>
zondag 15 jan. organiseerde de vogelvereniging Natuur
HOENSBROEK,

Zaterdag 14

en

stuurslid van de federatie gekozen. in huis
uit Hoensbroek in de zaal
van de heer Kockelkoren aan de
Kouvenderstraat een zeer geslaagde kanarietentoonstelling. De expositie van de jonge vereniging, welke precies een jaar geleden werd
opgericht en met een voortvarende
hand door de voorzitter, de heer A.
J. Vaessen wordt geleid, heeft een

der gemeente Venlo

Diamanten metaalbewerkers
te

Maastricht gehuldigd

uitstekende indruk achter gelaten
bij de vele bezoekers. Ook de plaat-

H. van de Akker. Op deze bijeenkomst heeft de heer G. Mathijssen,
districtsbestuurder van de bond een
overzicht gegeven van de geschiedenis der diamanten afdeling, die in
een tijd van grote moeilijkheden is
ontstaan.
Meer dan ooit, aldus spreker, is
het thans nodig het katholiek zijn
ook tot een noodzaak te maken in
de bedrijven.
volgde
Na het gezamenlijk ontbijt
een feestelijke bijeenkomst in de Hierna reikte de heer P. v. Brussel,
I Stuers, onder leiding van de heer tweede voorzitter
de nationale
bond, de zilveren bondsinsigne uit
aan de jubilarissen P. v. Golde, L.
Kool en J. Krouse.
Telegrammen met gelukwensen waren binnengekomen van de Commissaris der Koningin, mgr Lemmens,
deken Beel en de '.andsaalmoezenier
pater Strijbos. Tot besluit van deze
MAASTRICHT, 15 jan. (Eig.

corr.)

L.

Zondag herdacht de afd. Maastricht
van de r.k. metaalbewerkersbond
„St. Eloys" haar 60-Jarig bestaan.
Volgens goed katholiek
gebruik
werd deze jubileumdag ingezet met
een H. Mis, opgedragen door aalmoezenier Feyten in de kapel van de
Beyart, waaronder de aalmoezenier
tevens een toespraak hield.

Als inzet daverden de kamerschoten

Burgemeester J. W. Janssen werd
te Ulestraten groots gehuldigd
Ook in jaren van tegenslag gemeente
van
op rustige wijze bestuurd
Spreker somde de vele tot standge-

<jp, o.a. aanleg van de
stimulering van de
particuliere woningbouw, uitbreiding van het wegen- en electriciteitsnet enz. Na een driewerf hoera
sprak wethouder van Hinsberg. die
vooral de aandacht vroeg van de in
behandeling zijnde ontwerpen, zoals
de twee uitbreidingsplannen, aanleg
van een nieuw sportterrein, etc.
bloedtransfusiedienst, dokter Snoek, hun vaandels vertegenwoordigd wa"Namens de gemeenteraad werd een
op
31 december ren, om
gaf enkele cijfers:
begeleiding yan de cadeau overhandigd.
onder
1955 stonden bij de dienst 745 donors
„Concordia" burgemeester Gemeente-ontvanger B. Schouteten
ingeschreven; van dit aantal behoor- fanfare
aan zijn woning af te haleri sprak in naam van het gemeenteJanssen
den 349 tot bloedgroep 0, 292 tot en te vergezellen naar de St. Catha- personeel en de politie.
bloedgroep A, 21 tot bloedgroep A B rina -k* rk, waar pastoor van Eys met Hij bracht naar voren dat de
er. 83 tot bloedgroep B. In het zieeen plechtige hoogmis tot zilveren jubilaris zijn dagtaak altijd
kenhuis werden gedurende het af- assistente
begint met steun te zoeken bij God
dankzegging opdroeg.
jaar 539 bloedtransfusies
gelopen
daar hij iedere morgen trouw de
toegediend. De leiding van de bloed- Kapelaan de Soiv e hield de feest- H. Mis bijwoont.. Ook de heer
transfusiedienst streeft naar het ge- predikatie, Na de hoogmis werd de Schouteten bood een geschenk aan.
tal van 1000 donors. De heer W. E. burgemeester van Ulestraten toege- Mevr. Janssen werd met bloemen
Scheelen. loco-burgemeester, sproken door bruidjes die bloemen vereerd.
A.
reikte de onderscheidingen uit.
aanboden. Toen volgde 'n huldiging Jhr. P. van Meeuwen vertegenwooraan het gemeentehuis, waar de fan- digde het comité en de burgerij.
BENOEMINGEN BIJ DE PTT
fare het Wilhelmus ten gehore Spreker wees er op dat het gezag
bracht.
over een gemeente er is om het alMA .STRICHT, 15 jan.
techTot
raadsvergadering gemeen b .lang te dienen en niet om
feestelijke
n _-'vhoofdarrubtenaar voor bijzonde- De
re dien: ten der P.T.T. zijn benoemd werd geopend dror wrth. Ramakers, zich zelf te verheffen. In tijden van
de teohnisch-hoofdamtotenaren der die de vple'verdien_ten en het zacht- voorspoed is het gemakkelijk zeilen
PTT de heren H. Polman en J. Wesmoedig karakter van de jubilaris maar burgemeester Janssen heeft
jaren van tegenslag zijn
tendorp, beide te Maastricht (telememoreerde. Hij prees vooral diens ook in de op
rustige wipt» door de
oorlogsjaren. gemeente
tijdens
foomdiseri-e*»»
beleid
de

—

door het muzikaal kunnen mede te
werken aan dc groei en opbouw
daarvan. In zijn dankwoord gaf dc

In Nederlandse Federatie van Filmzaterdagmiddag in
het ziekenhuis is zaterdagavond op kringen, welkegehouden,
is mej. J.
ruim 88-jarige leeftijd overleden de Arnhem werd
heer H. J. Nouwen, oud-secretaris van Grunsven uit Heerlen tot be-

VENLO, 15 jan. (Eigen corr.)

De jubilerende burgemeester J. W. Janssen van Ulestraten werd als
geschenk van de burgerij een televisietoestel aangeboden

ULESTRATEN, 15 jan. (Eig. corr.)
Ki el Ulestraten daverde zaterdag en
zondag op zUn grondvesten als gevolg van de vele kamerschoten die
de heer Otermans, donor van de het ogenblik aankondigde dat de
bloedtransfusiedienst Kerkrade.
burgerij burgemeester J. W. Janssen
Deze heeft 15 malen zijn bloed afge- in
in verde bloemen ging zetten
staan. Vijftig donors kregen de band
zijn zilveren ambtsjubimet
Landsteinerpenning uitgereikt; deze leum als hoofd der gemeente. Zonhebben minstens 5 maal hun bloed dagmorgen formeerde zich een grote
afgestaan. De medische le der van de stoet waarin alle verenigingen met

Genhei', prins

grens

wordt afgesloten

KERKRADE, 15 januari (Eig. corr.)
De vorige week dinsdagavond tegen 7 uur vloog bg de grensovereen
gang Herzogenrath-Kerkrade
zwarte Mercedes-Llmouslne voorby
vanuit het Nederlandse gebied naar
het Duitse, om te verdwynen in 'n
zijstraat. Dit huzarenstukje vond
de
plaats aan het gedeelte van
grens, van af het Nederlandse douanekantoor; dat nog geen draadversperring bezit.

punten was hiervan een duidelijk
bewijs". Hij verzocht het bestuur
trouw aan dc federatie te blijven en

DE SPEELGROEP LIMBURG met
IS U MISSCHIEN HAAR MAN?
van A. de Benedetti

..e

\.

Dit is de nieuwe

van

stuK

—

Dinsdag 17 januari a.s. zal de Regionale Omroep Zuid, om 18.10 uur, 'n
uitzending verzorgen, gewijd aan 't
18 w_ken od het ziekbed.
geïndustrialiseerde Mldden-Limburg.
In deze uitzending zal de Ned. Kath.
Mijnwerkersbomi zijn standpunt bepalen met 'betrekking tot de ontwikkeling' van Midden-Limbuirg in het
begraven
kader van de nieuwe mijn Beatrix
Bondsvoorzitter Frans Dohmen en
ST. GEERTRUID, 15 jan. (Eig. corr.) secretaris Hans Palmen zullen hun
Zaterdagmorgen had de begrafenis visie geven op de ontwikkeling van
plaats van oud-burgemeester Wolfs. het huisvestingsprobleem rond de
Vele geestelijke en wereldlijke auto- Beatrix, het arbeidersvervoer, de
riteiten woonden de lijkdienst en de omschakeling naar en verhouding
teraardebestelling bij. De fanfare
de agrarische en industriële
„St.
Gertrudis" begeleidde haar tussen
bevolking,
het ontstaan van dorpen,
overleden oud-voorzitter naar zijn de ontwikkeling
van bevolking en
graf
Aan
werd
rustplaats
het
laatste
werkgelegenheid en tenslotte tic ontgesproken door burgemeester Becwikkeling van de mijn Beatrix zelf.
kers van Mheer en St. Geertruid. Bondsvoorzitter M. Weyers vraagt de
de baar. PasVeel kransen dekten
prrirV. ttn
ahsnutp.
Pnvnon
aandacht voor de vrije tijdsbesteding

-

—

hieraan volkomen beantwoord en
het behalen van het hoogste aantal

BRUNSSUM

Zwarte Mercedes raasde voorbij

—

naandag 16 jan. zijn gouden huweijksfeest zouden vieren, is de gouien bruid zondagmorgen omstreeks

TEL 524

voorzitter

hoogtijdagen

alles weg wegens verbouwing in Februari a.s.

i/an

van de kon. Philharmorue
de heer A. Mols, de verzekering, dat
de federatie steeds op de Phil kan
rekenen en dat zij met trots deze
wimpel aan het vaandel zal meevoeren.
BOCHOLTZ, 15 jan. (Eig. corr.)
Het toneelgedeelte van de avond
Het was sprankelende, levende mu- werd zaterdag verzorgd door het
ziek van dc koninklijke Philharmo- Zuid-Limburgs Toneel en zondag
nie, welke beide dagen gedurende door „Ons Toneel" uit Simpelveld.
'het weekeinde een volle zaal boeide Er werd beide avonden uitstekend
en tussen dc muzikanten stond dc spel vertoond.
figuur van directeur Jessnitz, die al
dc partijen tot een harmonisch geheel wist samen te smelten. Dc evenwichtigheid va n klank was prachtig
en dc technische mogelijkheden van
het houtre?ister werden volkomen
bij
Reeds
dc
uitgebalanceerd.
openingsmars „L'Attaque" van Blankenburg kwamen dc goede hoedanigheden van het corps tot uiting,
hetgeen vvel zijn hoogtepunt vond in
dc vertolking van het slotnummer
„Le carnaval romain" van Berlioz.
Tijdens dc uitvoering van zondag
reikte dc voorzitter van dc r.k. federatie van muziekbonden in Nederland, dr Sweens, dc kampioenswimpel uit, welke dc Phil had behaald
op dc nationale Kampioenschappen
van dc federatie te Leiden. ..Door
uw prestaties op het internationaal
concours te Kerkrade", aldus dr
Sweens, „waren dc verwachtingen
in Leiden hoog gespannen. U heeft

Twee muzikale

laatste weken van de balansopruiming moet

Plotselinge dood
gouden

De Phil van Bocholtz
ontving de wimpel

-¥*

een vader en een moeder die meerdere zonen hebben. In deze toestand
ging de voorkeur van net verstand
uit naar de verkennerij, die van het mej.
G. Paulissen (vrouwelijk
hart naar Jong Nederland. Sprekend jeugdwerk) en rector Joosten uit
over het belang van een overkoepePosterholt (Jonge Boeren en Boerinnen).
ling, zoals die in de K.J.B, is bereikt, wees de bisschop er op, dat
de K.J.B, aansluit aan de bestaans-

van de jeugd.

\^ock

ELS

zich geleidelijk aan een toestand
ging voordoen, analoog aan die van

de nieuwe structuur in het diocees
Roermond is gestart. Bijzondere
dankwoorden richtte hij tot aalmoezenier Henderikx, die zich met opoffering van eigen gezondheid grote
verdiensten voor het mannelijk
jeugdwerk had verworven. Diocesaan aalmoezenier P. Bongaerts, die
in de toekomst met de heer Custers
ons diocees in de nationale raad zal
vertegenwoordigen, sprak in gelijke
geest en wees in l^et bijzonder op de
teamgeest. Ook hij nad woorden van
lof voor aalmoezenier Henderikx.
Namens de vergadering sprak dokter Rutgers een kort en krachtig
woord, waarin hij Jong Nederland
vna harte welkom heette in de
K.J.B. De vergadering werd bijgewoond door een groot aantal jeugdleiders en leidsters van verkennerij.
Jong Nederland en jongensclubs en
patronaten. Bij de genodigden zagen
we o.a. de zeereerwiarde heer Meys.

Kroon op luisterrijk concert

LET OP ONZE
ETALAGES

jeugdbeweging, omdat met de K.J.B,

De katholieke mannelijke jeugdbeweging in Limburg heeft zaterdagmiddag de weg ingeslagen naar een

ROERMOND, 15 januari (Limb.pers)
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komen werken

waterleiding,

moeilijkheden heen geholpen. De
heer-Smeets sprak in gelijke geest.
Als blijk van waardering werd een
de modernste televisietoestellen
als geschenk der burgerij aangeboden.
Pastoor van Eys schetste de magistraat als een ambtenaar van een zeer

voorzichtig beleid. Hij vond het
mooiste geschenk: aanhankelijkheid,
eerbied en vertrouwen in de burgervader als hoofd der gemeente.
Tot slot dankte burgemeester Janssen alle sprekers en verenigingen
voor hun gewaardeerde woorden en

geschenken. De jonkheid dankte hij
vooral omdat zij deze dag voor hem
tot een onvergetelijke gemaakt hebben.. Hierna bracht de fanfare de
jubilaris naar zijn ambtswoning
waar om 15 uur een receptie werd
Vele autoriteiten en hoge
unctionarissen kwamen fêteren,
waarbij we o.a. opmerkten: overste
Oor van de rijkspolitie, de burgemeesters van Maastricht, Sittard en
Heerlen, Jhr. P. van Meeuwen en
echtgenote en Jhr. H. van Meeuwen
met mevrouw. Gedurende deze receptie maakte de fanfare een rondgang door het dorp om de feeststemming te verhogen.

fehouden.

's Avonds was Ulestraten feeëriek
verlicht. In alle café's heerste een
gezellige feeststemming.'
Maandag 16 januari zal

er in het
rectoraat Waalsen een huldiging volgen. Heden en Dinsdag is het in de
zalen Jaco-bs-Bennehbroek en
wü Hirwwin

eobs-MtaytM-.

Ja-

feestvergadering volgde een receptie, waarop zeer velen hun gelukwensen kwamen aanbieden.

Prins-carnaval te

Vaals

selijke

middenstand heeft hieraan
minder dan
van allerlei

meegewerkt, door niet
140 prachtige prijzen

aard te schenken.
In de expositiezaal, waarin ons de
lente als het ware reeds toewuifde,
waren niet minder dan 230 kanaries
van diverse pluimage waarbij de
ene zangvogel de andere trachtte te
overtreffen.
Na de keuring door keurmeester

Nieuwold uit Leeuwarden werd d«

kampioensprijs gewonnen door de
heer Vaessen met de rood-bronzen
kanarie, die ook de eerste prijs
heeft behaald op de jongste internationale kanarietentoonstelling in
de open klasse te Spekholzerheide.
De organiserende vereniging Natuur
in huis, aangesloten bij de Bond

van Ned.

Vogelliefhebbers,

menteel zestig leden.

telt mo-

Vlam sloeg in de
friture-ketel
SCHAESBERG, 13 jan. (Eigen corr.)

brak in de friturede kerk te SchaesIn berg brand uit, doordat de vlam in
de overvolle zaal Gilissen is zaterde fritureketel sloeg. De brandweer
dagavond tijdens een zeer geslaagde van
Schaesberg, die spoedig ter
zitting van de Ule de nieuwe prinsplaatse was, bestreed het vuur met
carnaval in de persoon van M. schuimblusapparaten
en was het
Adang ten troon geheven. De avond spoedig meester
liep
Het
opgeluisterd
werd
door kostelijke vooral glasschade op. interieur
buutte-reedner, het bekende Mundharmonika-trio" uit Kohlscheid en
DIAMANTEN BRUILOFT
het Vaalser trio
de Haane".
TE VENLO

VAALS, 15 jan. (Eig. corr.)

Zaterdagavond
zaak tegenover

—

—

Concert in de Vroedvrouwenschool

VENLO, 15 jan. (eigen corr.)
Oudere vele en hartelijke blijken van

—

J. Groot-Swenker in de van Pontstraat te Venlo zondag zijn diamanten echtverbintenis gevierd Er waren ruim 60 kinderen, kleinkinderen

HEERLEN, 15 jan. (Eig. corr.).
Het mannenkoor „Polyhymnia" te
Heerlerbaan geeft dinsdag a.s., des
avonds om 8.30 uur, een concert in
de aula van de Vroedvrouwenschool

belangstelling

heeft

echtpaar

het

en achterkleinkinderen.

AGENDA

voor het personeel van deze inrichting. Het concert dat twee volle HEERLEN. — Heden maandagavond
uren zal duren, zal werken omvatom 8 uur in prand Hotel bijeenten van verscheidene bekende comkomst Kath. Vrouwengilde. Pater
ponisten.
Peetcis S.J. spreekt over Graham
Green e
DOKTER E. DUBOIS OVERLEDEN KERKRADE.
Maandagavond 8
VENLO, 15 jan. (eigen corr.)
uur jaarvergadering van de r.k.
Na
kapperspatroonsbond „St. Franciseen kortstondige ziekte is zaterdagmiddag overleden dr. E. J. J. H. Ducus" in lokaal Chermin aan de
bois, de nestor van het Venlose artMarkt.
senkorps. De overledene studeerde
'.RSSEN.
In het jeugdhuis
aan de universiteit te Amsterdam en
.vordt heden- maandagavond een
kwam na zijn promotie in de pi-pkludcrsavond gehouden, welke van
'ijk van zijn vader dr V. Dubois.
1e plaatselijke geestelijkheid uitNa *de dood van zijn vader nam de
baat. Met de ouders der schoolthans overleden arts diens praktijk
gaande kinderen zal de beste regeover. Hij genoot een grote sympathie | ling voor het zondagse bezoek aan

—

—

—

"ls arts en had een drukke praktijk.

de

H. Missen

besproken

worden.

Maandag

16 januari 1956
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De balans na 18 Zondagen

Voor slechts twee Limburgse clubs
volle winst Rodasport nam
—

jan. (eig. red.)
Ook na d,e 18e competitie-zondag hebben
ploegen Fortuna en Ellnkwjjk zich weten te handhaven
al moesten de Stichtenaren tegen E.D.O. een veer
laten. Maar in de omgeving van hun onmiddellijke concurrentie zijn er toch wel schokkende dinSen gebeurd. Zo ging Sparta tegen Roda-sport ten onder, verloor
V.V.V.
van D.O.S. en kwam Ajax tegen Noad tot **a «bril" (0-0). Opvallend
was
ook op deze zondag dat de A-klassers minder scoringslnst vertoonden dan
hun collega's in de B-afdeling. Van de 9 wedstrijden in waren er 3 met
* met de cijfers
het resultaat 1-1, eveneens 3
de cijfers 1-0 en een match
o-O. In B waren er sprekender
cüfers. Slechts een keer 0-0 en de meeste
eindstanden met 4 of 3 doelpunten. In A werden 17 doelpunten gescoord.
B precies twee keer zoveel n.l. 34. Slechts twee Limburgse ploegen n.l.
Kodasport en Fortuna kwamen tot volle winst Een ploeg, Sittardia behaalde de halve buit en de vier overige ploegen
few. Limburgia, WV, MW en
*tapid verloren.

de beide leidende

J*

punt

weken

heeft

moest leider Elinkwijk tegen alle prognoses in een puntje afstaan
«an EDO. Er werd helemaal niet gescoord in deze match
Da t was anders
oij Enschede-P.S.V. waar de netten
liefst zeven maal hebben getrild in
"e verhouding 4-3 ten gunste van Abc's club. Maar
Enschede kon dank zij
aeze overwinning en door het feit da t Rapid van Feyenoord
naar
Plaats stijgen. GVAV schijnt er een beetje uit te zijn naverloor
de opmars
_! enkele
van
weken geleden. Nu werd van DFC met 2-1 verloren. Pech
3
Slttardia dat na een 3-1 voorsprong uiteindelijk tegen de
CV Jü.6?
(Vam onze verslaggever)
met een 3-3 gelijk spel genoegen moest nemen. Weinig geluk
graafschap
was er ook voor MW weggelegd dat na een overwegende meerderheid
egen Alkmaar toch nog ten
Er barstte een bom in de 88e minuut van het eneronder ging omdat de Kaasstadhewoners in KERKRADE, 15 jan.Rodasport
precies drie minuten drie treffers
verend duel tussen
en Sparta. Tenminste het geluid leek er iets
plaatsten. De ontmoedigde Maastrichteiaren vonden toen nog maar een keer
net. SW won zoals verwacht op. Duizenden Rodasport-supporters hieven ineens als op commando een
het
van Volew -Jokei*s en BW versloeg het geplukte Emma. Willem II juichkreet aan. Kleine linksbuiten OUsohlagers, die meer dan 80 minuten
Wtf
lang op de loer had gelegen om doelman van Dijk een kool te stoven kreeg
"""JeKte een normale zege op Scheve-ingen^Hollandsport 4-1
zijn kans. Aanvoerder Schreurs had in edn niet te stuiten rush het bruine
3-1
0.V.V.-Volewückers
Een
techUit
een
monster van diep uit het middenveld naar voren gedirigeerd en er ontpass
verre
van
Gans
maakte
ni sch enige klassen beter SW heeft
Rijnvis 1-0 waarna Nederhand met stond op de rechterwing een soepele combinatie. Rinus Terlouw had er
de nodige geestdrift in de ploeg *n ver schot de Haagse
doelman vol- geen kijk op, kon er geen kijk op hebben trouwens want het was allemaal
te leggen een duidelijke overwinning
komen verraste. De strijd welke verdeeld in fracties van seconden. En voordat van Dijk, die even tevoren
°P staai-tclub Volewijckers behaald. hierop volgde voor het zegebrengen- een fantastisch schot van Rutten op wonderbaarlijke wijze uit zijn doel
"Hoor Malta en een trap van Weenink de doelpunt bleef onbeslist.
had gehouden, ook maar iets van betekenis had kunnen doen was
leder
in eigen doel ging de
van de rechterwing naar de linkerwing verhuisd via een preciese het
met een
rust
combina«-0 voorsprong in. Na rust werd het Eindhoven-EBOH 1-1
op
die linkerflank stond OlLschlagers. Meteen was
Ondanks 'n tie. En
het raak, kalm
"-0 door Köhneman waarna de Vries overwicht op alle fronten
en beheerst. De stand was 3-2 voor Rodasport.
is
Eindvoor
het moedig doorvechtend Vole- hoven er niet in geslaagd het rowijckers de eer redde.
buuste EBOH een nederlaag toe te De 200 seconden die voor Sparta
brengen. In de eerste helft beperkte nog overbleven werden enerverend.
Willem 11-SHS 4-1
Het krachtsoverwicht zich tot een doelpunt Maar Roda metselde alles dicht. De
verschil was niet zo groot als de uit- "dit
slag aangeeft. SHS speelde een aan- van de Hertog. Na de hervatting zag Rotterdammers wilden met alle geer doorheen. Het lukte niet.
trekkelijk spel maar' de afwerking Schoon de kans schoon om de gelijk- weld
fluitje van arbiter
de Boer
bleef ver onder de maat. M-et drie maker te bewerkstelligen en hoe Het
maakte aan alle onzekerheid een
doelpunten van de Jong, Dickmans breed Eindhoven hierna ook nog uit- einde. Een
ovatie voor de
en v. Roessel zat Willem H bij rust haalde de zege bleef een droombeeld, Kerkraadse daverende
ploeg golfde over het
a_ op fluweel. Pas nadat de Jong na v. Rooy werd wegens wangedrag uit veld.
de score had opgevoerd tot 4-0 het veld gestuurd.
HOOG TEMPO
fust
fcon v. Geen uit een strafschop -we- Excelsior-Rigtersbleek
1-1
gens unfair spel van v. Luytgaarden
Toen Deze in hoog tempo gespeelde
oe Haagse-Sdheveningse eer redden. Rigtersbleek na een doelpunt van match is gedurende de volle 90 miKelder in de 2e minuut zich geheel nuten boeiend geweest. Hier streging toeleggen was 'n den» twee ploegen die zich tot het
Üi-C-GVAV 2-1
Ondanks dat de op verdedigen
thuisclub over alle linies sterker was minder fraaie wedstrijd daarvan het uiterste inspanden om de begeerKon slechts een moeizame overwin- regelrechte gevolg. Alle geklop aan de zegepalm weg te kapen. Grotere
de Rigterhl eek-poort bleef onbeant- fighting spirit en meer doortastendning worden behaald omdat de anwoord. Na de hervatting was Excel- heid zyn tenslotte doorslaggevend
zo befaamde Dordtse schutters sior
wel voortdurend aan bod doch geworden. Rodasport liep vanaf de
hopeloos faalden.
Collomtoon
Nadat
Dl c üe leiding gegeven had scoorde vijf minuten voor het einde moest eerste minuut enorm hard van staKruger al gauw de gelijkmaker. In de ver opgedrongen rechtsback Veld- pel. Natuurlyk sprak ook de sterk
öe tweede helft weer een overwe- huizen er aan te pas komen om de waaiende wind hier een woordje
mee, maar een cornerverhouding
kRÉykaMP
gend sterker DFC dat echter pas nederlaag nog te kunnen afwenden. voor
J
de rust van 7—2 zegt toch wel
Kort voor het einde zijn loon kreeg Stormvogels-Amsterdam 0-1
Sparta
periode
iets.
is
in
deze
voorDe
toen de voor Collomibon ingevallen
Oud-internationaai v. Geel, ditmaal namelijk in de verdediging geweest achter Essers 1—2. Nu ging het bev- Es eindelijk de roos raakte.
opgesteld
als 1. binnen
zo nu en dan verras- ginnen.
heeft op deze al kwamen ergevaarlijke
uitvallen,
en
Nog zonder wedstrijd wel duidelijk zijn stempel sende
Enschede-PSV 4-3
gedrukt Hij betekende een voortdurechterwing waar Een verraderlijke trekbal van Dameestal
over
de
°illen heeft PSV in het v. Heetpark rend gevaar voor
vergde van Essers het uiterste
van Ede onophoudelijk zijn sprin- niëls
het met veel bra- terscapaciteiten
zodanig weerstand geboden dat hiereen
schot van v.d. Waal suisde langs
toonde.
Het
uitstedoor doelman de Graaf verde■JJt zich een echt hoofdklas-duel ont- vour
de paal, een knal van v.d. Gijp ging
digde doel. Na zes minuten kwam 't kende spel van de beide backs Eswikkelde. Lenstra het voetbalbrein enige
de lat. Nogmaals kwam
de
over
doelpunt van Amsterdam, dat ser en Weber was er oorzaak van Waal aan bod. Weer naast. Maar
°Pende de score, maar Brusselers in
elegant
uitgevoerde
dat
deze
Rotopzichten
alle
zich
de
meerdere
niet die Rotterdamse
Jegde na 4 mun de gelijkmaker in
terdamse escapades voorlopig zon- het baatte „Jonge
het net. Na de hervatting was het toonde, door Geel tot stand.
kannonade.
hoat poal" klonk
der
resultaat
bleven.
Trouwens
ook
het
over
het veld en de jongens
Enschede de leiding Ajax-Noad 0-0
in
de
aantal
meerdere
aanvallen
'hergaf
■ d. Wel die Buenen
een technische
waarna
weer prompt superioriteit heeftMet
Ajax met de op der Rodasporters leverden voorlopig hielden inderdaad stand, nog be■d* gelijkmaker aantekende. Ensche- een
na beste Nederlandse voorhoede geen gevaar op voor Terlouw en zijn
de schakelde met nog twee doelpun- tevergeefs
storm gelopen op d« van mannen.
ten over op een hogere versnelling
ge- Een eerste serieuse poging om de
en PSV bleef in het laatste offensief begin af aan op oorlogssterkte
te treffen ondernam rechtsbuiNoad-defensie. Zoals ook in roos Steinbusch,
"ij het ene doelpunt van Franssen brachte
die in volle ren de
voorgaande wedstrijden besteedde ten
«teken.
Noad enkel aandacht aan de verde- bal op zijn schoen nam. De bal
ging net naast. Sparta kwam tot 'n
EDO-Elinkwijk 0-0
Een tegenval- diging. Het spel van de Amsterdam- tegenaanval met als besluit een
doorzichtig
se
aanval
bleef
te
en
lend Elinkwijk heeft tegen EDO be- steeds wist de Noad defensie onder kopbal van Wim v.d. Gijp. Essers
slist meer gekregen dan het verdienop zijn post. Een enorme kovan Walhout en Rom- was
de. De Haarlemmers waren over het aanvoering grijpen
gel
Rutten, precies over de lat
van
voor dat men tot werd onmiddellijk
alg_m_en sterker en terwijl de ver- bouts in te
gevolgd door een
Zo
bleef
onAjax
kwam.
dediging de Elinkwijksohutters in een schot
tegenactie van de Rotterdammers.
bij
geweldige
meerderheid
hield koen EDO het overwicht danks een
teom
Verhoeven zond een listige kopbal
Wegens gebrek aan sohotvaardigheid een puntloos gelijk spel steken.
(Van onze verslaggever)
in. Maar ook nu kwam Essers goed
hiet effectief maken. Een doelpunt
uit de hoek. Rodasport behield na BRUNSSUM,
15 jan.
De reputatie
Werd wel door Prins gemaakt maar
deze wisselende aanvallen voorlopig van NAC
en de daverende zege van
'""an tevoren had Roodselaar de bal
het initiatief. Een fraaie combina- Limburgia
op Sparta van de vorige
tie tussen Ederveen, Rutten en Jon- week,
■het de hand aangeraakt.
waren oorzaak, dat een kleine
gen werd door deze laatste met een
Emma-BVV 1-3 Een slechte wedfraai schot besloten. Van Dijk kon 5000 toeschouwers de miezerige motwinter
strijd met BW als de minst slechte
er nog net bij om het leder corner regen van de Nederlandse
1956 ootmoedig als pure stoïcijnen
Ploeg die pas het schot ging hante- DEN HAAG, 15 jan. (Eig. corr.)
te tippen. Een plotselinge uitval van langs
zondagse kleren en hun
na een kwar- Door het Bestuur van de Algemene Sparta werd Rodasport bijna nood- zondagshungezicht
ren toen v. d. Schraag
Heten striemen.
want op het motier Emma de leiding gegeven had. Nederlandse Voetbalver. De Zwa- lottig. Bijna
in het nauw gedreven Maar na afloop was dat stoïcisme
Quaedvliet zorgde voor de gelijkma- luwen" is de heer Marius Koolhaas ment dat de
teleurstelling.
Niet omin eigen doel schoot beging veranderd in
ker en na de rust was het Heijmans tot dusverre vice-voorzitter van De Pauels
dat Limburgia op het kantje af ver""üe in geheide budtenspelpositie er Zwaluwen" candidaat gesteld voor van Ede een overtreding en zodoen- loren
had (1-2), maar omdat de wed1-2 van maakte waarna v. Overbeke de functie van Algemeen voorzitter. de werd het doelpunt afgekeurd.
gebeur, strijd bijna geen enkel ogenblik een
Sparta
Toch
werd
na
deze
benog
Koolhaas,
de zege
eens
De
heer
Bossenaren
de bekende voor-

Uiterst boeiend duel met
een sensationeel slot

—

—

—

—

■ goede shag I

—

—

ders

*

■

■

—

—

—

—

Koolhaas voorzitter
Zwaluwen

—

—

der

zitter van Ajax, welke functie hij tenis iets agressiever. Een door v.
machtigde.
reeds tientallen jaren bekleedt, zal Ede scherp genomen corner stichtGeen mooie als Zwaluwen-voorzitter Mr. A. van te nog al wat verwarring maar de
A-D.0.-H.V.C 1-1
die bal kon met kunst en vliegwerk
jhaar wel spannende wedstrijd waar- der Wilde uit Rijswijk opvolgen,
Pij ondanks vele kansen de rust met het voorzitterschap heeft neerge- worden weggewerkt. In de 39e min.
namen de Rotterdammers de lei■Subbeiiblanke stand bereikt werd. legd.
ding, toen Verhoeven een pass van

—

De stand is nu
HOOFDKLASSE A
Fortuna '54 18 9 7 525 34—15
Ajax
18 9 6 324 36—25
18 11 2 524 28—22
NAC

Limburgia
ADO
Noad
Amsterdam
Roda Sport
Excelsior
EBOH
Rietersbl.
HVC
Vitesse

18
18
18
17
18
18
17
17
18

. 88

6
5
7 7
9 2
6 6

422 37—24
421 47—37
321 31-23

620 31—19
618 32-30

6 618 31-35
4 816 29-29
6 716 28-35
1 915 29-30
5 8 15 34—4"
558 15 23-33
2 9 6 13 Tl- :
5 210 12 30-46
3 6 912 22—35

6
6
5
7
5

18 4

rende spanning heeft echter veel
vergoed. Dat de Utrechtenaren met
de oneven goal wonnen, was zeker
verdiend, want zij vormden deze
middag toch wel de betere ploeg.
Het spel van de Noordlimburgers
nieuwe gasten voor de Domstad
is de Utrechtenaren niet meegevallen. Behoudens een periode van ongeveer tien minuten tamelijk in 't
begin van de 2e helft, toen de gasten in het offensief waren, is het
woord het meest aan de thuisclub
geweest. Dit blijkt overigens ook
wel uit de cornerverhouding; vóór
ten zal maken.
de rust 6—2 en na de hervatting v
-J
9—4. De Kanaries Rebben bovendien verreweg de meeste kansen ge.
had. Zij wisten er overigens —nadat
even tevoren Schatorjé de bal tegen de kruising had gezonden
slechts één van te benutten en nog
wel uit een strafschop, ontstaan wegens hands door v.d. Hurk. Temming gaf toen Swinkels, die een
prachtige wedstrijd heeft gekeept,
met een hard schot maar heel weinig'kans I—o.1—0.
Na de hervatting liet Koopal enkeDOETINCHEM, 15 jan. (Eig. corr.)
le malen zien. dat hij een gevaarlijke schutter is, maar voor
het Sittardia, dat voor de rust tegen
overige was de Venlose voorhoede de Graafschap met de sterke wind
in de rug speelde, scheen in die
toch wel erg tam.
periode regelrecht op een overwinning af te stevenen. De Limburgers
oefenden een sterke druk uit op het
Graafschap-doel,
zonder dat zij
daarbij echter zeer gevaarlijk voor
het doel van Gerritsen kwamen opduiken. Zij hadden zelfs pech, dat
de Graafschap reeds na 5 minuten
op vrij fortuinlijke wijze de leiding
DEN HAAG, 15 jan.
Er zullen kon nemen. Bosveld kreeg een onenkele wijzigingen worden aange- verwachte kans en hij maakte er
bracht in het wedstrijdprogramma dankbaar gebruik van. Nog in devoor het Nederlands elftal. Voor 30 zelfde minuut kwam Sittardia teseptember was vastgesteld Zwit- rug, al ging doelman Gerritsen niet
in- helemaal vrij uit, bij een lange trap
serland-Nederland. Bij nader
zien komt die datum de Zwitsers van de helemaal naar voren gekoniet gelegen. Het zelfde is met de men rechtsback. Met een boogje
Belgen het geval met betrekking kwam de bal in het doel terecht.
tot de ontmoeting België-Nederland I—l. 1—1.. Nog voor de rust liepen de
op 4 november. De Belgen willen gasten ui; tot I—2, welk wapenfeit
liever eind .September spelen. Dit v.d. Heuvel op zijn naam bracht.
komt dus weer goed uit. De Denen, In de tweede helft kreeg de Graaftegenstanders schap het windvoordeel, zonder dat
die oorspronkelijk
voor Oranje zouden zijn op 26 mei de Achterhoekers daar direct raad
1957, prefereren waarschijnlijk no- mee wisten. Sittardia kon eerst nog
Ederveen in duel met doelman
vember
Nederland moet nu als door Schils uitlopen tot I—3, maar
van Dijk. Rutten kijkt gespannen het ware1956.
„switchen" met Zwitser- vanaf toen nam de thuisclub 't heft
toe.
land, België en Denemarken. Als in handen. Ongeveer een kwartier
de Denen aceoord gaan, zal Dene- voor tijd schoot midvoor Selderhuis
1
J
marken-Nederland
in
november binnen één minuut tweemaal raak
worden gespeeld en België-Neder- (3—3) en in de resterende tijd moest
land in september. Met de Zwitsers Sittardia met de rug tegen de muur
ter, zij namen de touwtjes in hande „switch" nog worden be- om de Graafschap van de zege af te
den. Het tempo ging omhoog als moet
houden.
het kwik op een zomerse dag. Er sproken.
ontstond een onweerstaanbare rush
naar de gelijkmaker, die prompt
kwam toen Rutten een wel zeer
fraaie combinatie nauwkeurig afrondde 2—2. Weer kwam er een
Rotterdamse kannonade.
Maar ook nu gingen de schoten niet
in de juiste richting. De eindfase
van de strijd was spannend en beslissend want nadat Rutten
een
fantastisch schot had afgevuurd dat
door van Dgk met een zweefsprong

——

....

Sittardia

gelijk met
Graafschap

Gasten protesteerden tegen doelpunt

Krappe Fortuna-zege

onschadelijk

was

gemaakt,

op defensief Vitesse

joeg

Schreurs het leder vanaf het middenveld weer retour. En toen kwam
dan het moment waarop Olischlagers had geloerd. Hy schoot raak. GELEEN, 15 januari. (Eig. corr.)
nnaar daarom niet de minste actieve
Rodasport nam revanche op Spar- Ook tegen Vitesse heeft koploper)] figuur in de
Geleense oanual de
ta. 3—2.
Fortuna in eigen huis de ca 5000 toe- irecHtsbutten Ho/man die in de 85ste
schouwers niet kunnen bevredigen iminuut Mn de strijd een snelle commet .Agenent en Dingena rebinatie
1
t
■*■ en ook zondag bleef wederom vooral de voorhoede na de zoveelste wij- * soluut afwerkte.
Doelman FAmie, „verloor zijn ziging beneden de verwachtingen. Dat was tevens de enige keer
hoofd" bij een aanval op het ViHet enige doelpunt werd nog gescoord
door de minst opvallende, ]van de gehele speeltijd dat de Arntesse-doel
hemse defensie niet paraat was en
wel omdat men voor vermeend buitenspel bleef staan. Na afloop hebben de geel-zwarten dan ook geprotesteerd tegen dit doelpunt en heeft
dus nog het
de protestcommissie
laatste woord. Hoe het mogelijk is,
dat scherpschutters als Appel en An.
genent zo volkomen hun schot kwijt
zijn is onbegrijpelijk en als daar dan
zondag nog-bij kwam dat de Vitessedefensie met Beekman als uitblinker
van opruimen wist, dan verklaarde
dit te samen het teleurstellend resultaat van de thuisclub. De geelzwarte verdedigers lieten de Geleen.
se aanvallers geen moment vrij, maar
desondanks kregen de Fortunezen zo.
veel doelrijpe kansen dat er nog een
royale zege had ingezeten. Nu waren alle schoten practisch slecht gericht en misten het doel.
ENIGE GOAL
De aanvallen of beter de uitvallen
der gasten waren numeriek minder,
maar hielden steeds een gevaar in
temeer omdat v. d. Hart het wel eens
wat al te mooi wilde doen waardoor
de Munck soms voor onnodige moeiwelke hij
lijkheden werd geplaatst
echter steeds bekeken pareerde
Bij 't rustsignaal noteerden wij zelfs
een 5-3 cornerstand in het voordeel
van Vitesse maar treffers waren er
in die eerste helft niet bij. Ook na
de thee trok Fortuna het meest ten
aanval maar de afwerking bleef het
zwakke punt. Appel, Angenent, Ra-

—

—

.

LIMBURGIA trok tegen
NAC aan het kortste eind

—

18
17
DOS
Eintfhoven 17
VVV '03
17
Stormvogels 18

Achter de sportverslaggevers op
de Rodasport-tribune heeft een
jonge dame haar vaste zetel. Deze jongedame legt meer geestdrift aan de dag dan alle Rodaspelers en aanhangers tesamen.
Het eerste doelpunt leverde uu>
ï*ersl**t*7*7ei*er een onvervalste omhelzing op Bij het tweede vloog
zijn alpino-petje de lucht in en
bij het derde raakte het Rodablondje zo in extase dat des collega's sigaar het moest ontgelden. Zij beloo/de de pers met
een hele doos schadeloos te zullen stellen. En wij
maar hopen, dat Rodasport veel doelpun-

DOSschouwers bij de
Sp. VW zeker niet aan hun trek
gekomen. De tot het eindsignaal du-

—

In B

Sparta

—

zijn de toeWat kwaliteit betreft
wedstrijd

Ned. elftal

GVAV's opmars gestuit

Jhet

een sigaar

Wedstr. programma

geen goede herinneringen aan Limburg. Zij verloren in twee
tijd twee keer in omze provincie. Rodasport zorgde nu voor dit
,
huzarenstuk j e na een Spannen
en spectaculaire strijd. Amsterdam kwam
weer eens tot een verrassendededaad
door Stormvogels op eigen veld met
de oneven goal te kloppen. VW verloor de uitwedstrijd tegen D.O.S. met
*■-», terwijl Limburgia, na haar fraai gevecht in de sneeuw, nu
zonder
sneeuw het onderspit delfde tegen N.A.C., Fortuna versloeg Vitesse
met
magere cijfers. Maar de puntjes zijn binnen en zodonde tronen de Limöurgers met 1 punt voorsprong op Ajax dat zioh
door Noad een puntje zag
ontfutseld, aan de kop. Voor de rest waren het gelijke spelen die uit
°e bus kwamen n.l. Eindhoven-EBOH 1-1, Excelsior-Rigtersbleek
1-1 en
öparta

15

corr.)

Er sneuvelde

—

niet

Vjax verspeelde een

UTRECHT,

jan. (Eig.

op Sparta
uitstekend revanche (3-2)

Elinkwijk liet bij
Edo kostbare veer

HEERLEN, 15

VVV verloor
van DOS

311 11 26—38

HOOFDKLASSE B
1» 12 3 327
Elinkwijk
Sp. Ensch. 18 11 3 425
Rapid JC
18 10 5 325
18 11 2 524
BW
18 9 5 423
Alkmaar
Willem U 17 9 42 620
620
Feyenoord 18 8
18 8 4 620
GVAV

DFC
MW
SVV

18

8 3 719 37-33

17 8 2 718 31-22
18 7 3 817 3*>-29

18 7 2 916
18 5 6 7 16
18 558
Sittardia
Holland Sp. 17 6 2 9 14
18 4 311 11
EDO
17 2 312 7
Emma
18 1 116 3
Volew.

PSV

Graafschap

44—18
57—33
42—33
44-26
29—26
41-32
39—31
42—39

Ja

40-37

27—36

34-49

29—40
17-39

17—50
23—65

van Ede dankbaar benutte. o—l.
Niet lang hadden zij plezier van hun
voorsprong, want vlak voor de thee
kwam Rutten zegevierend uit een
doel met Rinus Terlouw te voorschijn en in een ommezien had hij
de bal achter van Dijk geplaatst.
Feilloos en secuur.

TWEEDE HELFT

Het zou

zwaar

worden voor de thuis-

club in de tweede helft. Dat wist
iedereen en toen Wim v.d. Gijp al
direct na de hervatting een scherpe
kopbal inzond die de paal aan de
verkeerde kant millimeterde, toen
bleek duidelijk dat Sparta boze plannen smeedde. De Rotterdammers
wilden er een soort knock out van
maken. In enkele minuten een serie
doelpunten en dan verdedigen. Drie
minuten later begonnen zij met de
uitvoering
van hun voornemens.
De voor Schop ingevallen Daniëls
plaatste bii een wijfeling der Rodasport-defensie de bal
beheerst

reactie

van

de

plofte de bal in het net, I een corner van Mollnar ineens op
1-1. Een doelpunt om van te wazijn schoen nam. Nu ketste de bal

Goedhart

tertanden.

De schoonheid van dit doelpunt intimideerde NAC echter helemaal
niet. Snel laveerden de Bredanaars
keer op keer door de Brunssumse
defensie. Vooral de Bredase rechtsbuiten v. Overbeeke was oorzaak
dat er heel wat modder aan de witte
Limburgia-broekjes kwam. Maar de
talrijke slidings van de Brunssumse
verdediging konden niet verhinderen, dat deze v. Overbeeke in de
of ander voetbalhart sneller had 22e minuut NAC weer aan de leiding
doen kloppen.
hielp en aan het winnende doelNAC draaide deze keer ook niet zo punt. Hij deed dit helemaal alleen.
daverend, maar enkele uitblinkers Diverse Limburgia-verdedigers die
en vooral de snelheid in de Bredase zijn rush wilden stuiten, lagen in de
de winst. modder en de bal in het net, 1-2.
ploeg rechtvaardigden
Door een keelontsteking van Jacobs Ofschoon het spel daarna verdeeld
werd, bleef NAC toch de betere
stond reserve-doelman Franken in Dloee
het Brunssumse doel. Het debuut
'
TWEEMAAL
van Franken was aanvankelijk onzeker. Het ging dan ook de eerste Vooral het open spel over de snelle
keer om de lieve duiten. Dat is een Bredase vleugels, veroorzaakte heel
excuus. Na de rust was zijn „goal- wat gevaar voor Limburgia. NAC
koorts" over. Na 8 min. reeds kreeg scoorde nog twee doelpunten, die de
Franken het eerste hoofdklasse- straf optredende arbiter Aussems
doelpunt langs zijn oren. Van wel 30 annuleerde
Eerst doelpuntte v.
meter schoot de Bredase rechtsbinnen Overbeeke in buitenspelpositie en
Stopper
op
doel.
Hoogenhuizen hard
daarna kopte midvoor Canjels hoog
Bruist veranderde met zijn lange be- over Franken heenhangend in. Hij
nen de bal van richting. Heel even had echter te ver „gehangen". Na
maar, doch te veel voor Franken. de rust scheen het wel, dat het zwaJUWEELTJE

Toen hanteerde Limburgia haar
enthousiasme
sterkste wapen:
Vijf minuten later was het gelijk
De Oostenrijkse rechtsbuiten var
Limburgia, Mollnar
haakjes werkelijk 'n

—

die tussen

—

off day had
mocht een corner nemen Stephan
(voor de rust in prima vorm en
dP beste Limburgiaam nam het
leer ineens op zijn slof en zonder

venstein

NAC-doelman

re modderige veld in de voetballende knieën was geslagen. Het tempo
was diep. gezakt en het wedstrijdpeil nog dieper. Na 5 minuten kwam
Godding Moonen vervangen en meteen was het met de hegemonie van
v. Overbeeke afgelopen. Toch kwam
Limburgia in deze tweede helft tot
enkele verrassende schoten. Zo
schoot Feijen oerhard in. maar recht
in de armen van Goedhart.. Stephan

had

bijna

zijn

huzarenstukje

van

echter tegen de paal. Voor de rest
kon de NAC-defensie het wel redden.

Old horse stopper Lussenburg, linkshalf v.d. Braak, maar vooral de internationale back Kees Kuijs hebben wel hardere noten moeten kraken. Vooral Kuijs toonde, waarom
de T.C. van de KNVB haar oog op
hem liet vallen. Stoer maar solied.
Misschien wel een uitvluchtje voor
de Oostenrijkse Limburgiaan Mollnar, die beslist geen Oostenrijks
voetbal liet zien en hopelijk geen
„Kuijse"

nachtmerries

en

Dingena, zij proboeerden

het allemaal maar zrj zochten allen
helaas het doel steeds op de verkeerde plaats. Trouwens tijd om te
richten gaf de Arnhemse defensie in
het geheel niet en een verrassend
schot kwam er behoudens de treffer van Hofman niet uit de bus. Het
enige doelpunt kwam uit een snelle
combinatie tussen Angenent en Hof.
man tot stand en in de 5 minuten
welke ons toen nog van het eindsignaal scheidden kwam 't Geleense doel
wel hevig onder druk te staan maar
er waren zoveel verdedigers aanwe.
zig dat voor een schot op doel geen
ruimte over bleef.

krügt....

Piet Bruist weert

een

felle aanval op het Limburgia-doel af

Maandag 16 januari 1956

Alkmaar

Kansen werden niet benut

met

U rookt de lekkerste cigaret van

ALKMAAR,

lö

januari,

(üig

corr.j

Drie fatale minuten in de tweede
helft zijn er oorzaak van geworden
iat MW tegen Alkmaar een nederlaag

heef', geleden.

De Limburgers

waren in de eerste helft overwegend
en hun beide
n de meerderheid
i-leuaelspelers Vroemen en Toenaer
waren de lange backs Kabel en Peg?eman steeds te vlug af. Slechts twee
Kaasstad-achterwaaitsen hadden iets
in de melk te brokkelen n.l. stopper
dan
aanzienlijk minder ..gretig
bij
zijn entree van verleden week en Kuiper en doelman Snabilie en zij
4
had tegen stopper Smeets weinig hebben er voor gezorgd dat het over.
de
Maasweldigende
helft,
beoverwicht van
succes. Zo was die twe. '?
trichtenaren niet op het score-bord
houdens enkele gevaarlijke Rotterdamse uitvallen, bijna geheel voor tot uiting kwam. De stand bleef dub.
belblank in de eerste helft. Maar 15
Rapid (corners 6-1), maar de Heerminuten na de thee gingen alle Maas.
lense voorhoede had te veel tijd nodig om doelrijpe kansen behoorlijk
trichtse illusies in rook oop. De deaf te werken. Van Melis joeg een opfensie aaszelde bij een Alkmaar-uitgelegde kans vlak voor 'n open doel val met Ingrijpen toen v d. Sluis 'n
hoog over, een directe vrije trap Van voorzet lanceerde. Van Vliet kon toen
Coerver ***orong van de lat terug en op zijn gemak gaan kijk.n waar hij
voor het overige wisten Osterholt en een gaatje ontdekte en Weyzen werd
Steenbergen steeds nog op het nipkansloos geslagen. 1-0. Nog geen 60
pertje de bressen te dichten. En "dus seconden later herhaalde zich dit
0 doelpunten voor Rapid.
?pellet.ie alleen in omgekeerde volg.
EERSTE HELFT
orde. Nu gaf van Vliet v. d. Sluis 'n
kans en Weyzen werd voor de 2e maal
Feijenoord had nog juist voor dat geslagen. Precies een minuut later
Rapid-overwioht losbarstte, in de le werd het 3-0 toen v. d Sluis even
c ts«.
minuut -na de rust nog gauw een 2e buiten het beruchte gebied werd gedoelpunt gescoord, toen invallerlaakt. De toegekende vrije trap werd
rechtsbuiten Den Bleijker door een loor Los langs het bekende muurtje
misser van Mommertz vrij kwam en
n de touwen gejaagd. MW heeft
ineens inschoot Dat was 2-0 en op lierna nog van alles geprobeerd en de
dat moment we' verdiend. Want op __mburgers waren in hun veldspel
hun beurt hadtien de in het blauw
mbetwist beter.
Toch konden zij
gestoken Rotterdammers in de eerjuichen; tien minuten
naar
een
keer
geraffiste helft gedomineerd. Zoaanvallen, "oor
het einde toen Couwenbergh
neerd was de opzet van de
goed veldspe'.er, het allesen
zeer
dat
aanrolden,
ap
Cox' doel
die toen
verdiende
tegenpvlnt feilloos
ins
verdedigen
Rapid alleen maar aan
coorde.
toekwam (en toen was de corner-verBROEK3ITTARD. 15 jan. (Eig. corr.)
houding 8-3). Na een oppermachtig
twee maal toe wist Almania 'n
Tot
Feijenooi-d-kwartier scoorde Den
achterstand in te lopen en daardoor
Bleijker het eerste doelpunt, aldus
nog een verdiend gelijk spel in
toch
overwinde basis leggend voor een
te slepen. Het begin was
de
wacht
pauning die hij onmiddellijk na de
allesbehalve hoop.
thuisclub
voor de
ze zelf consolideerde.
vol. Binnen een kwartier hadden
de gasten een 0-2 voorsprrfng door
resoluut enkele fouten in de Almastraffen met
niaverdediging af te
doelpunten van v. d. Schraaf en Cla.
risse welke beiden voor Meulenberg

'(e*

*v~wJ*ï sr\F~~^~

\l%

Limburgers (in 2e helft sterker)
verloren

(Advertentie)

MVV 3-1

Rapid's offensief tegen
Feijenoord baatte niet
2-0

—

Feijenoord heeft opnieuw zijn kwa15 jan. (eigen corr.)
liteiten getoond, maar toch is er in de tweede helft van de revanchethuiswedstrijd tegen Rapid JC maar weinig van de wonderglans van het
Rotterdamse sterren-ieam over gebleven. Die tweede helft was namelijk
wel /eer sterk voor de Limburgers, die met de kanthalves Caerver en
Schaffrath en de binnenspelers Janssen en Bisschops een ijzeren regiem
over hei middenveld uitoefenden en vandaar herhaaldelijk de zwakke plek
in Feijeneord defensie aftastten.

ROTTERDAM.
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Voetbal in buitenland

Almania deelde buit

Vlissingen

met

Haan-Plantaz

herstel.
onhoudbaar waren. Almania
de zich en maakte deze voorsprong
nog voor de rust ongedaan. Beide
doelpunten doorfA. en M. Ehlen onhoudbaar ingeschoten ontstonden uil
voorzetten van linksbuiten Wetzels
het

te Antwerpen

Doelman Cox in duel met Cor
t. d. Gyp

Spel. Emma
nam op VSV
revanche
VALKENSWAARD,

15 jan. (Eigen
corr.)
Ondanks het gladde veld,
stond het spel in de wedstrijd VSV
'34-Sportclub Emma, die voor het
merendeel in een stromende regen
werd gespeeld, op een alleszins ac-

—

De spelers pasten
zich wonderwel aan de moeilijke
terrein- en weersomstandigheden
aan en in het bijzonder de Limburgers gaven een partij*voetbal ten

Die zwakke plek was er invallerrechtsback Kooien; en daardoor
speeWe de gehele Rotterdamse verdediging, stopper Kerkum en keeper
Van der Bijl incluis, opmerkelijk onrustig. Zó onrustig, dat twee onbeheerste corner-trappen van Kooien
en Kerkum bijna evenveel doelpunten hebben opgeleverd! Alleen links.
back Osterholt speelde een waterdichte partij, m-aar dat was niet genoeg. Steenbergen en Bak moesten
dus herhaaldelijk de verdediging assisteren, terwijl de binnenspelers
Bosselaar en Schouten genoodzaakt
waren om ver op eigen helft terug
te komen t?neinde daar nog wat
speelbare ballen op te halen. Het
gevolg daarvan was weer dat Feijenoord's dubbele middenvoor werd gehalveerd; en Cor van der Gijp. die
nu

in

zn

eentje

overbleef, speelde

! ANTWEIIPEN.

15 jan.

—

ln net spon.

werden interpaleis te
waar
nationale wedstrijden gehouden,
deelaan
renners
enkele Nederlandse
afvalnamen: De uitslagen waren:
wedstrijd le manche: 1 Schulte, Ned.
sec; 2. van
de 7 km in 9 min. 13,6
Dld
4.
Zehnder
(B.
Est Ned. 3. Acou
5 de Paepe B 6. Haan Ned 7. van
Vliet Ned. 2e manche: 1. T. Peeters2.
sec;
B de 7 km in 9 min. 14.4
It.; 4. van Est
Lauwers. B.; 3. Forlini
Koppelwedstrijd
Ned 5 Plantaz. NForlini-Sennftleben,
1.
over' 60 km.:
Frankrijk 1 uur 12 min. 0.8 sec. nieuw
Daele B.;
baanrecord. 2 Accou-van Ryckaert4.
Ned.;
3 Schulte-Peters
Lauwers, B.; 5. Haan-Plantaz Ned.;
6. Janssens-Buyst B.; 7. op een ronde, van Vliet-Oscar von Buren NedAntwerpen

Zwitserland.

beste, die van alle kanten bekeken
mocht worden. Behoudens in het le
kwartier toen onder meer het leder eenmaal door Didden tegen de
gelat van het Emma-doel werd
knald, heeft Emma doorlopend een
vrij duidelijk veldoverwicht aan de
dag gelegd. Aan de overwinning van
de gasten valt dan ook niets af te
dingen. Integendeel, met wat meer
geluk zouden de Treebeekers ongetwijfeld een zege met wat meer
overtuigende cijfers in de wacht
de
hebben gesleept. Het ontbrak
voorwaartsen echter op de beslissende momenten veelal aan de nodige schotvaardigheid en bovendien
greep de in een uitstekende vorm
verkerende VSV-verdediging telkenmale resoluut in. De score bleef
zodoende beperkt tot één treffer.
die in de derde minuut van de 2e
helft met een mooie omhaal werd
geplaatst door Keeris. o—l.0—1.

Ritmische kampioenschappen

Velocitas veroverde het

kringkampioenschap
—

HEERLEN, 15 jan. (Eig. corr.l
Ter gelegenheid van haar 40-jarig
bestaan organiseerde de R.K. SportVelocitas, Heerlen, op
vereniging
zondag 15 jan. ritmische kampioenschappen voor dames van de kring
Heerlen.
Het is de eerste keer dat iets dergelijks op het gebied van ritmische
gymnastiek in de Kring werd gehouden. Na de openingsmars door
de deelnemende verenigingen sprak
de voorzitter der organiserende

Monte Carlo-rallye
begint vandaag
bestudeerd

dan wordt deze 26e Rallye Monte
Carlo de zwaarste van na de oorlog.
B, goed weer zol bö». het stuk van
Parps naar Chambery al heel tcat

rijvaardigheid en ook een behoorlvke dosis geluk vergen wü men aan
de gestelde eisen kunnen voldoen.
wegen
B» mitt of meeuw, of gladde
wordt de opgaaf zeer veel lastiger.
Maar da* begint het bergtraject met
een paar eenvrnige col» pas, en moeten de grootste moeilijkheden overwonnen worden.
Uit de zeven startplaatsen Athene,

Rome,

Parijs, Lissabon, Glasgow,
en Stockholm leiden gril-

Muenchen

lige trajecten, elk ruim drieduizend
Reims en van
kilometer lang, naar
daar naar Parijs verzamelplaats voor

de

gemeenschappelijke route.

Men

pleegt de aanlooproutes als een promenade te beschouwen. In de loop
van donderdag 19 januari komen de
rijders te Monte Carlo aan waar hun
wagens 's avonds onderworpen wor.

den aan een zeer

strenge

technische

tegenovercontrole waarbij men hetzijn
als het
gestelde van zuinig zal
op sancties aankomt. De volgende
dag mogen de rijders uitrusten, behalve dan de wedstrijdleiding. die de
handen vol zal hebben met het op-

maken van het voorlopig klassement

De 90. best geplaatsten worden de
volgende dag, dus zaterdag 21 janu.
bergproef
toegelaten tot een
art,

ovar een afstand van 250 tot 300 kilometer Te Monte Carlo zal zoals
altijd de sportcommissie van de KN
AC, de heer J. H. van Haa.en de
Nederlanders met raad en daad bijstaan. Hij zal pa» in d« laatste fase
van o* Rally» in voll* **cti« behoe-is
ven t« komen want Monte Carlo
geen startplaats. Acht Nederlandse
equipes: Dassen-Hertzdahl, Heiden.

Hulsker-Duyzings.
dahl-Boekhout,
Lammeren-van
Koks-Goris,
van
Voorden, Tak-van der Vlugt, Verzijl
-vaa den Bergh en van Zyll jr-Blae-

maandagmorgen nit
tweec Maa*fa»nd-S)ote.

kar vertrekken
Stoafk-betm. "»

Bokswedstrijden
Maastricht

MAASTRICHT, 15 jan. (Eig. corr.)
Na lange tijd van de bokswedstrijden
gespeend te zijn geweest, had zaterdagavond in Maastricht wederom een

plaats De belangstelling
bleek nog niet getaand want de Dominicanerkerk was goed gevuld toen
scheidsrechter Brill de wedstrijden
opende tussen de Rotterdamse bokwedstrijd

school Huizenaar en MSS Maastricht,
aangevuld met Kerkraadse boksers
van BVS Over het algemeen werd
goede bokssport vertoond al vielen
enige partijen uit de toon door te
veel klemwerk. De uitslagen waren:
Middengewicht: de Neef R'dam-Gruter MSS onbeslist; Leenheer R'damMommers w.0.p.;
Mommers MSS,
Kerkrade
R'dam-Janssen
Pantekoek
Lichtwelter:
Pantekoek w.o.p
Berkhof MSS w.o.p. van Maneke
Welter: Bouvrie MSS wR'dam.
o.p. van Verhagen R'dam; v. d. Berg
R'dam w.o.p. van Dreesen MSS.
Zwaar-welter: Lenders Kerkrade w.
o.p. van Schuurman R'dam; Janssen
R'dam wint van Lieshout MSS door
Halfzwaar:
k.o. in de le ronde.
Jongencel R'dam w.o.p. van v. Dam.
Zwaargewicht: Ge.
me Kerkrade.
rards MSS wint door interventie van
de «cheidsrechter m de 2e ronde ran

—

—

—

—

gebruik om alle medewerstimukenden te bedanken en enige
lerende woorden tot de aanwezige
sportvrienden te richten.
Na de
pauze volgden oefeningen met handgereedschap (hoepel), die bij alle
toeschouwers bijzonder goed in de
smaak vielen. Om half vijf was het
hele programma afgewerkt.
In afwachting van de resultaten der
telcommissie, welke was samengesteld uit mevr. Frenken. dhr. Savelsberg en dhr. van der Mühlen,
traeteerden de dames van de gymnastiekver. Marathon de aanwezigen nog op gracieuse wijze uitgevoerde ritmische oefeningen op
gramofoonmuziek. Wegens ziekte
van de kringvoorzitter, dhr. van
Workum, geschiedde de bekendmaking van de uitslagen door diens
plaatsvervanger de heer van Berlo.
gereedBij de oefeningen zonder
schap wisten de dames van Velocitas met liefst 35 punten de eerste
prijs in de wacht te slepen. Daarna
volgden Vlug en Lenig van Chevremont onder leiding van mej. Cloodt,
met 24 punten en Marathon Heerlerpauze

volgens
hele Stockholm-groep moet
jchema in de nacht van dinsdag op
woensdag Amsterdam en den Haag
passeren. Voor deze rallye hadden
oorspronkelijk 351 equipes ingeschre.
ven waarvan er evenwel al voor 't
vertrek enige tientallen zijn afgevallen. Toch mag men spreken van
een sterke bezetting want de lijst
vermeldt de namen van vele bekende
azen van het stuur en specialisten in
het ralleyrijden wier kansen hoog
worden aangeslagen.

—

L.

handgereedschap.
Boymans, nationaal sportde korte
adviseur, maakte van

Lissabon tot beginpunt gekozen. De

te

Konsten,
leider, de heer
sportleider van Velocitas. De dames
der organiserende vereniging waren
deze kambij gelegenheid van

J.

zonder
Rector

chen. Onze grote crack Gatsonides
MOttTE CARLO, 15 jan —.Als men
met de Fransman Becsommige ervaren ri)ders die het hele rijdt wederom
gemeenschappelijke traject zorgvul- «;uart en heeft evenals het vorig jaar
dig hebben

het bijzonder een
voor de wedstrijd-

pioenschappen in spiksplinternieuwe
die door de
uniformen gestoken,vervaardigd.
dames zelf werden
Het eerste gedeelte der wedstrijden
oefeningen
bestond uit ritmische

In 7 Europese steden wordt gestart

mag geloven,

schoteld, terwijl het organisatietalent van Velocitas ook niets te wen-

sen overliet. In

.

-

-.

-

-

-

-

baan onder leiding van sportleider
W. Menten met 21 punten.
Velocitas Heerlen toonde zich tevens de sterkste bij de ritmische

oefeningen met hoepel e.i behaalde
hierbij 32 punten, terwijl Marathon
met 25 punten de 2e prijs veroverde, waarna Vlug en Lenig volgde
met 20 punten. Als jury-leden fungeerden mej. Nijskens, mej. Janssen, de heer Folkers en de heer

Willems.
Met het organiseren dezer wedstrijden heeft Velocitas alle eer behaald
De gymnastiek in Kring Heerlen
mag dan ook trots gaan een hoogstaand peil bereikt te hebben op het
terrein van ritmische gymnastiek,
als
waarbij vooral de dynamiek
zwaartepunt van de moderne methode op de voorgrond treedt. '
Bij deze moderne methode wordt
vooral aandacht geschonken aan de
totaliteit der bewegingen, waardoor
't geheel 'n levendig en harmonieus
karakter krijgt, zuiver afgestemd
op het wisselwerk tussen muziek en
wedstrijdleider,
gymnasten, aldus
de heer J. L Konsten. De pianomuziek bij de oefeningen werd verI zorgd
door pater Smeets en mej.
v.d. Venne. Tot slot van de wedstrijden zongen de leden van Velocitas hun eigen clublied Dat Heerlen ook wat kan", door de geestelijk adviseur der vereniging, pater
SimOémmm S-_-»U O.FJM.
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-
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.
sen (Munster)

- Rotweiss
-

(Essen)
Bayer (Lever-

0-2, SV Sodingen
kussen) 2-0.

2e klasse A

corr.l

. .

Borussia ;

De belangrijkste

wedstrijd
resp. nr. 1 en
.deFortuna,
ranglijst, eindigde in

Goede beurt van ONS

RKONS-Heksenberg
0-0

nr. 2 op
een gelijk |
spel. Borussia houdt hierdoor 3 punten voorsprong en heeft nu 27 punten uit 17 wedstrijden; Fortuna 24
uit 17. De laatste plaats wordt gedeeld door Hamborn 07 en Bayer.
Beide clubs vergaarden 8 punten uit

SCHAESBERG, 15 jan. (Eig. corr ) 17 wedstrijden. (Hannover)
Hamspeelde Noord: Arminia
Ondanks twee invallers het
de burger SV 0-0, Eimsbüttel
HanONS zeer agressief en is
gelukt om leider nover 96 3-3, Eintracht (Nordhorn)
Schaesbergers

.

-

Heksenberg

een

punt af te dwingen.

-

1-1, Werder (Bremen)
Bremerhaven 93 3-2. VFR
Neumünster
VFL Wolfsburg 4-3,
Holstein (Kiel)

.

Het eerste gevaarlijke schot kwam
van de kant van Heksenberg en wel Eintracht (Brunswijk)
VFL Osnate van Leunissen. Het had echter geen
Brabantia-keeper het nakijken
Altona
ondergingen brück 2-2, Goettingen 05
Ditzelfde
lot
succes.
geven. I—o.
ook schoten van Withag en M. Sen- 95 5-1, FC S Pauli VFB Oldenburg
Nauwelijks was de tweede helft beden. Linksbuiten N. Senden sloeg 2-1.
gonnen of Brabantia ging flink do- met een felle rush een diepe bres De leidende clubs speelden alle gemineren, waaruit in de 6e minuut in de Heksenberg-verdediging en lijk. Hamburger SV blijft op de eergelijk, zijn
plaats met 27 punten. Tweede
Mulkens met een kopbal deminuten
daverend schot kwam buiten ste
Jonkers tegen is Hannover 96 met 22 punten, derde
maker scoorde I—l. Zes
doelman
bereik
van
later ging dezelfde speler door al- de paal. Na de rust lanceerde Hek- Holstein met 21 punten. Eimsbüttel
sluit de rij met 11 punten.
les heen en met een diagonaal schot senberg een serie gevaarlijke aanSC SPVG Furth
liet hij v. Sebille voor de 2e maal vallen op de ONS-veste, maar er Zuid: Karlsruher
(Frankfort)
voor
Kickers
1-1,
toen
zag
Keeper
er
Eintracht
I—2.
Het
aan.
geen
vissen
doorkomen
was
rooskleurig
(Stuttgart) 4-2, Schweinfurt 05
in topvorm en verKimbria allesbehalve spel
was
Stufkcns
volko- richtte daverende safes in het ONSVFR Mannheim 4-1, VFB Stuttgart
uit. Brabantia had het
Bij een schot van doel. De gevaarlijke uitvallen van Viktoria (Aschaffenburg) 1-1, 1 FC
men in handen.
Schwaben (Augstourg)
Munten was keeper v. Sebille reeds ONS eisten alle aandacht van de Nurnberg
SSV Reuttlingepasseerd, doch back Op de Camp Heksenberg-verdedigers op. Naar- 5-0, BC Augsburg
Munbal van de doellijn mate de tijd verstreek groeide het gen 4-1, Jahn (Regensburg)
wist nog net de Plotseling
NIEUW WERELDRECORD
kwam er spel van de in het wit gestoken chen 0-0.
weg te werken.
door een neTijdens interBRUSSEL, 15 jan.
een agressieve geest in de KimONS-ers. In de laatste fase van de VFR Mannheim raakte
de leiding kwijt aan Karlsnationale wedstrijden te Brussel bria-geleden. Zij wist Brabantia ge- strijd stond ONS met de rug te- derlaagSC,
te dringen en een voldat 24 punten heeft.
succes: ruher
gen de muur, maar met
heeft de Belgische renner Julien van ' leidelijk terug
gasten
der
Mannheim
nu de tweede
op
het
doel
o—o.
bezet
ledig
beleg
vlieOostende de 1 kilometer met
plaats met 1 punt achterstand. Mungende start voor amateurs afgelegd te slaan. In de 25e minuut scoorde
chen blijft drager van de rode lanWynands de gelijkmaker 2—2 en
in 1 min. 58 sec. Dit is een verbetetaarn met 11 punten.
in de 30e minuut stelde Roosen P.
ring van het officiële wereldrecord,
1 FC
op 3—2
Zuidwest: VFR Frankenthal
waarvan hij zelf met 1 min. 6.4 sec. Rondagh in staat de stand
0-2,
Kaiserslautern
TUS
Neundorf
brengen.
te
houder is sinds 7 november j.l.
Voor de rust beslist
1 FC Saarbruecken 3-1, Borussia
(Neunkirchen)
FK Pirmasens 1-2.
Phoeni»
Saar 05 (Saarbrücken)
(Lud wigshafen)
1-2, Mainz 05
(Trier) 1-0, VTR KaisersDe Eintracht
HEER, 15 jan. (Eig. corr.)
lautern
Wormatia (Worms) 3-1
eerste helft werd een zeer aantrek- Eintracht (Kreuznach)
SPVG AnDe
gespeeld.
partij
voetbal
kelijke
2-1, Tura (Ludwigshafen)
dernach
tempo
aanvallen wisselden in snel
FV Engers 6-0.
af, maar het beslissende schot man1 FC Kaiserslautern behield de eerkeerde. In de 22e minuut speelde ste plaats en heeft 7 punten voorslordig
op
J.
zeer
back
Coenders
sprong op Tus, dat met 25 punten
keeper v. Boven terug en hiervan tweede
staat. FV Engers, nummer
om
na
flink
profiteerde Rosenbeek
laatst, ging kansloos ten onder tegen
beleiding
te
doorzetten Heer de
het één plaats hoger geklasseerde
ontstond Tura
zorgen. I—o. Even later
uit Ludwigshafen.
wederom zon gevaarlijke situatie
ITALIE
gasten,
doch
het
doel
der
voor
thans bracht G. Coenders redding. ROME, 15 jan.
uitslagen
vaö
De
De bezoekers zaten echter niet stil, de gespeelde wedstrijden voor d*"
doch v. Gemert wist een voorzet Italiaanse competitie luiden: Fiorenvan Timmermans fraai te onderLazio
Sampdoria 0-0, Genoa
tina
scheppen. In de 35e minuut deed 3-3,
Triestina 0-0.
Inlernazionale
Hoffman een halve uittrap. De bal
geen Lanarossi " Napoli 0-0, Novara '
kwam bij v. Soest, die zich
Juventu*
2-1, Pro Patria
ogenblik bedacht en de bal in het Atalanta
2-0,
Bologna
2-2,
Roma
Torino
'
Vier
Heer-doel deponeerde I—l.
1-1, Spal Padova 2-0.
minuten voor rust lanceerde Heer Milan
Alle clubs hebben nu 15 wedstrijeen snelle aanval. Dauphin gaf af- den
gespeeld. Fiorentina heeft de leigemeten voor en Rosenbeek stond
ding
met 24 punten, gevolgd doof
kopbal
pracht
klaar om met een
Torino
en Milan, elk met 18 punten*
de stand op 2—l te brengen.
Patria sluit de rij met 8 punDe 2e helft was nog geen schaduw Pro
ten.
van de eerste helft. Beide elftallen
hadden een volkomen inzinking,
FRANKRIJK
waardoor het spel het aanzien niet PARUS, 15 jan.
D e uitslagen vafl
waard was. De resp. achterhoeden
gespeeld voor dt
rammelden geweldig, maar door de wedstrijden,
gebrek aan een doorzetter in de Franse competitie, luiden: Eerste diReims 2-3, Strasvoorhoeden, kon van de kansen niet visie: Bordeaux
1-2,
Len*
bour
Metz
Doelman Weteels bracht redding
Toulouse
HEERLEN, 15 januari. (Eig. corr.)
geprofiteerd worden.
2-3, Nice
Sochaux 1-2, Marseille '
geel-blauwe
bij een gevaarlijike aanval.
stelden de
Opnieuw
10- 9 Saint Etienne 2-2, Troyes
Racini?
Wilhelmina 10-17 Standaard
Heerlenaren haar aanhangers te leur
Paris 0-2, Lille Lyon 4-1, Sedan '
11-14
Blerick
109
Sp.
v
Irene
sportieve
mjjnen
-» Venray
in deze spannende
Monaco 6-2.
11-13 Reuver
11- 9 Nancy 1-0, Nimes
streek-derbt. die door de technisch
Na
20
wedstrijden
118
bezetten Nice.
Heer
10-11
Wit
Zwart
speuitstekende en vlot spelende MauriU- registers open en na 5 minuten
11-11 Wittenhorst 11- 5 Reims en Lens de eerste tot en me»
RKDEV
A.
Maurits
dc
leigaf
werd.
len
Halderiet
gewonnen
ploeg verdiend
derde plaats met 26 punten. Troye'
10-10
RKWL
ding door een voorzet van Kerckstaat onderaan met 11 punten.
Bij WH liet het combineren en pohoffs keurig in te koppen 0-1. Een
ter
over,
wensen
te
BELGIE
sitiekiezen alles
tweede Mauritsgoal uit een voorzet
wijl bovendien de vleugels verwaar. van J. Muyris door Kerckhoffs met HEERLEN-DEN BOSCH voorl. 4—4 BRUSSEL,
15 jan.
De uitslagen
loosd werden. Het spel van Maunts 'n prima kopbal gescoord, annuleer, HEERLEN, 15 jan. (Eig. corr.)
van de wedstrijden gespeeld voor d*
Met
uit.
af.
vlot
gunstig
hierbij
stak
Wel kwam De uitslag van de zondag gespeel- Belgische competitie luiden: Tilleurdc dc scheidsrechter.
gevoerde combinaties belaagden de VVH na een wijziging in le opstel- de schaakwedstrijd tussen Heerlen Gantoise 2-1, Beerschot Watersch»
VVH-doel ling
bezoekers steeds hetschotvaardigmede door fcet defensiet op- en den Bosch is voorlopig 4—4. De 2-1, FC Luik
Malinois 1-1, LierS*
en alleen gebrek aan
SC Charleroi 3-2, Beringen '
gedetailleerde uitslagen waren: A. SK
Maurits
in dc meertreden
van
uitblijzege
heid deed een grotere
P. v. Anderlecht 2-2, Union St. Gillis
derheid doch dc twee kansen die Vinken-L. Versfeld Vz-Vz;
ven. Het offensief dat Maur:ts in de zich voordeden werden door A. Vran. Kroonenburgh-dr. E. Schimmel 0-1. Antwerp FC 2-1, Daring Berchenj*
eerste helft inzette en behieln kon ken en J. Bosten onbenut gslaten M. Hersten-J. Ligthart afgebr. F. Sport 0-2, Rac. Mechelen Standard
de VVH-defensie met keepe: Bnltus
Baburek-B. v.d. Krogt 0-1. A. v.d. 3-3.
10-11 Put-N. v.d. Ven 1-0; R. Hendriks- SC Anderlecht heeft de leiding in
Vlissingen
12-16 Alliance
san het hoofd met kunst en vlieg12-11 G. Bruyn 0-1; G. Hendriks-G. Boe- het klassement met 23 punten. Stan12-15 Roermono
werk pareren maar VVri had met TSC
13-11 laars 1-0. J. v.d. Veen-R. Crom- dard en Beerschot volgen met el"
13-15 VVH 16
haar minder talrijke aanvallen ook VSV 34
die
Kimbria
12-13
Maurits
12-10 voirt Vi-Vz. M. v. Gerwen-P. v. d. 21 punen. Malinois slui de rij m*
keeper
Wetzels
bij
succes
4een
12-12 "Almania
12-1* Krogt 1-9. J. Sehl*ypen-W. Hille- 21 pooten. Malinois sluit de rij m*9**er goed het oog ep had. In de Zde Brabantia
1_KMa TUtdfclilil
M* me:mm. am i_T-_im mmm tmm» [', acv. _m_ia
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vereniging, de heer Rentenaar het
openingswoord. In de overvolle zaal
van het Pancratiushuis heerste van
het begin tot het einde der wedstrijden een gezellige en spannende
sfeer. De circa 300 toeschouwers
kregen dan ook een waarlijk op hoog
peil staand programma voorge-

pluim op de hoed

-

-

In de eerste helft was Kimbria sterker en gevaarlijker. De Brabantiaachterhoede bleek echter volkomen
zijn en
voor haar taak berekend tebleek
de
van
Elderen
spil
vooral
Kimgrote struikelblok voor de
bria-aanvallen. Hierdoor ontstonden
niet veel scoringskansen, ondanks
het feit dat Kimbria bijna een half
in handen
uur het heft volkomen kwam
dan
had. In de 40e minuut
eindelijk succes voor de thuisclub.
en
B. Rondagh gaf goed voor doel
de nieuwe rechtsbinnen van Kimbria Wynands was present op de

ceptabel peil.

wedstrijden
Engelse league,

—

Brabantia
(Eig.

De uitslagen

gespeeld voor
luiden: Eerste
de
divisie: Arsenal
Tottenham HotBurnspur 0-1, Birmingham City
Blackpool
Aston Villa 6-0,
ven waardoor de druk op het Al- ley 1-2, Wanderers
Portsmouth 4-0,
maniadoel sterker werd. Toen er 8 Bolton City Manchester
City 4-1,
Cardiff
Ottergespeeld
plaatste
was
minuten
2-3,
Everton
Chelsea
Sunderland
loo scherp voor doel waarna v d.
Athletic 3-2, Huddersfield
Schraaf mogelijk in buitenspelpositie Charlton
Wolverhampton Wanderers
Town
2-3.
Uit
een
onhoudbaar inschoot.
1-3, Manchester United
Sheffield
vrije trap schoot Weststraten hard teLuUnited 3-1, Newcastle United
handig
gen de paal. Toen Clarisse
ton Town 4-0, West Bromwicht Aldoorgebroken was zette Meulenberg. bion
Preston Northend 3-2
in de laatste instantie hem de voet Tweede divisie: Barnsley
Leieester
Plydwars. Aan de overzijde suisde een City 0-1, Blackburn Rovers
naast
rakelings
Nol
Ehlen
Argyle
2-1,
Bristol City
schot van
mouth
Bury
terwijl een boogba! van Wagner op Fulham 2-1, Middlesfbrough
Bristol
de lat belandde. In de 34e minuut 1-3, Nottingham Forrest
werd een vrije trap op het gasten- Rovers 1-1, Port Vale Notts CounDondoel genomen waarna het leer ten- ty 3-1, Sheffield Wednesday
slotte voor de voelen van M. Ehlen easter Rovers 5-2, West Ham United
Leeds United 1-1.
belandde welke laatste met een laag
M.
op 3-3 bracht
DUITSLAND
?chot de stand
Ehlen schoot nog een keer oerhard BONN,
jan.
uitslagen
15
De
van
in doch deze kogel werd resoluut gevan de de wedstrijden gespeeld voor de
keerd met een fikse kopstoot
Duitse competitie luiden: West: Bode Waal. De Nooyer kreeg nog in de russia (Dortmund)
Fortuna (Düskans
een
mooie
ogenblikken
laatste
seldorp) 2-2, Hamborn 07
Alemanmee
naar
Vlissinom de hele buit
Wupnia (Aken) 3-3, Schalke 04
wist
gen te nemen doch zijn schot
pertaler SV 4-0, Schwarzweiss (EsMeulenberg met een been te keren. sen)
1 FC Köln 0-0, Duisburger
SV Westfalia (Herne) 3-1, Preus- |

van de

-

Kimbria
versloeg
15 jan.

—

ENGELAND

-

In de 2e helft moest Almania gemiddenveld al vrij spoedig prijs

MAASTRICHT,

14 jan.

LONDEN,

-
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-
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2e klasse B

.

Heer-RKDEV 2-1

Een goal besliste de
derby

.

—

VVH-Maurits

.

.

-

—

-

-

-
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Prof.

Beel constateert van tienjarige KVP

Besluit tot heroprichting van kath.
politieke organisatie was juist
(Van

onze

(Advertentie)

tEGEN HOESt
EN HEESHEID

UTRECHT, 14 jan.
Een volmondig bevestigend antwoord op de vraag, of het tien jaar geleden genomen besluit tot (her)oprichting van een eigen katholieke politieke organisatie een juiste
en verantwoorde beslissing is geweest, was de kern van een herdenkingsrede die prof. dr. L. J.
M. Beel, vice minister-president, zaterdagmiddag heeft uitgesproken op de feestelijke lustrum-bijeenkomst van de Katholieke Volksparty in het Utrechtse Stadsschouwburggebouw.
Aan deze bijeenkomst werd grote luister verleen d door de aanwezigheid van de aartsbisschop,
Z.H. Exc. Mgr. dr. B. J. Alfrink, van de kath o lieke ministers en staatssecretarissen, enkele katholieke oud-ministers en vele geestelijke en we reldlijke autoriteiten, o.w. tal van Kamerleden.

—

Bezinning op
principiële
zaken nodig

Voor de naaste toekomst zie ik ook
geen reële kansen voor een doorbraak naar een socialistische partij
in ons land, noch voor een doorbraak
naar een christelijke partij, al is het
verheugend te kunnen constateren,
dat tussen protestanten en katholieken een constructief en vertrouwvol
gesprek mogelijk is, dat de samenwerking en ontmoeting op politiek

terrein vergemakkelijkt.
In een terugblik op de voorbije
tien jaren ging minister Beel uit
van zijn erkentelijkheid en van die
van velen over het feit dat de leiaing van de r.k. Staatspartij ter-

stond na de bevrijding niet zonder
meer tot restauratie van toet oude
is overgegaan, dooh dat men ernstig heeft willen onderzoeken, welke (nieuwe) weg moest worden ingeslagen.

——

Er vielen wei
katholieken

zeker ook onder de

GEEN „DOORBRAAK”

—

zijn.

Ik veroordeel zelfverheerlijking, elke arrogantie, elke krachttaai. Maar
ik veroordeel eveneens 'n overtrekken der realiteit, als helaas in onze
dagen nogal eens valt te constateren.
Met betrekking tot de gewijzigde internationale verhoudingen is een
hechte sanmenwerking niet minder
noodzakelijk, zo zei prof. Beel. In 'n
groeiend
supra-nationaal-democratisch systeem zullen zonder twijfel
nieuwe politieke orgnisaties ontstaan
en öoor welke geest zullen die worden bezield? De christelijke geest
politiek.
moet heersen in de samenwerking
Ons aaneensluiten op de basis van de voor het behoud van vrijheid en van
onize geestelijke waarden. Wij kathochristelijke beginselen betekent immers allerminst een overheveling lieken hebben daarbij onze plicht te
van eigen politieke verantwoortie- verstaan tegenover de noden van de

OP SOCIAAL TERREIN
Prof. Beel vergeleek terloops "de hernieuwing van de ene katholieke politieke organisatie met het ontbreken van een „doorbraak ook op sociaal terrein, waartoe de beginselverklaring van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging in 1945 hem
mede aanleiding gaf. Al deze aaneensluitingen binnen de eigen gelederen
staan
zo herhaalde hij
niet het minst in de weg aan samenwerking met anderen, sociaal noch

—

—

Zweedse koninklijke familie

aanzienlijke mentaliconstateren,
teitsveranderingen
te
maar zij tiie de onderscheidene groepen elkaar zo dicht genaderd achtten, dat zulks in een staatkundige organisatie zijn uitdrukking zou kun-

—

houdingen dienen

te

verdwijnen.

landse Volksbeweging" in 1945 tot

een Terzet

tegen

koninklijke familie werd gemaakt vóór de
plechtige opening van het Zweedse parlement
die door de leden van
in de Bernadotte galerij
de koninklijke familie werd bijgewoond
Stockholm.
V.l.n.r. koningin Louise. koning Gustaf
van het paleis
Adolf etn'de prinsessen Sybilla, Marga.etha en Brigitte.

Deze foto van de Zweedse

te^

—

——

een aamenbunde-

organisatorisch verband
vae allen, die _i-h als gelovigen
de KVP
één gevoelen? Méér doet duidelijk
niet Men vindt dat ook
in de omschrijving van haar weüng

in

VERZET DER SOCIALISTEN
Men stelt zich ook de vraag, waarom er vaa de zijde der socialisten
dat verzet is tegen de confessionele
party, terw«l z« zelf zeggen het
nauwe verband tussen levensovertuiging en politiek inzicht te erkennen.
De P.v.d.A. laat wel afzonde.-HJke
„Werkgemeenschappen" toe, maar
dat gedogen geschiedt dan onder de
restrictie, dat alle activiteiten alleen
mogen «trekken „tot verdieping en
verrijking van de socialist-»-* getochte".
In de wordingsgeschiedenis van de
P.vd.A. treft men het praevaleren
van de socialistische gedachte trouwens ook duidelijk aan, zo stelde de
heer Beel aan de hand van geschied-

Hall en

Zij durfde hem nauwelijks aankijken toen ze
hem zat. Zijn kalmte verbaasde haar
en ze dacht dat de ernst van het geval niet
tot hem doordrong. Anderzijds kalmeerde ze
door de rust, die van hem uitging en ze zei:
Ik weet eigenlijk niets zeker en wat er is
gebeurd is gauw verteld. Malcorde belde mij
bezig het briefje te
en toen ik kwam was hij
schrijven. Hij zag er verschrikkelijk uit. Hij
kon nauwelijks het geld in de envelop steken.
Hij schreeuwde me toe: ..Breng deze brief
tegenover

onmiddellijk naar meneer Hall!"
Ik zei dat je ziek was, doch dat scheen hij niet
te horen. „Bel het vliegveld op", riep hij, ..en
reserveer twee plaatsen in het vliegtuig dat

NCUICN MOCNSMOCK GELCEN-MAHIUCHI

te

minder ontwikkelde gebieden en
daarmee tegenover de strijd tegen de

communistische ïtieologie.
Dit dwingt ons tot bezinning op de
principiële zaken die hierbij in het
geding zijn.

TERUGBLIK
In het begin va n zijn rede wijdde
minister Beel voornamelijk aandacht
aan de wordingsgeschiedenis van de
KVP. zoals die haar oorsprong vond
in het bekende besluit van de partijraadsvergadering van 22 december
19_5. Ook op grond vam een bredere

en diepere historische terugblik naar
de eerste dagen van de katholieke
politieke organisatie komt men thans
tot de conclusie, daf haar verheven
waarden dienen te worden gehandhaafd, aldus een samenvatting van
prof. Beel's betoog, waarin hij hulde
bradht aan de grote voormaninen in

vez.
Minister Beel ontleedde nog-eens het
complex van overwegingen, dat tot

het besluit van 32 december leidde
en memoreerde de houding von de
katholieken t.o.v. de „Nederlandse
Volksbeweging", waaraan zij van
meet af aan hadden laten weten tot
samenwenking bereid te zijn.

Maar toen de SDAP toch tot een
partij
wilde terugkeren,
zwenkte de NVB om en werkte _cnieuwe
tief aan de oprichting van de
PvdA mee. Dat was wel in letterlijke
zin partij kiezen...».
De feestredenaar bracht de onderscheidene activiteiten van de KVP
in de voorbije jaren in herinnering
en somde nog eens de achtereenvol-

—

Arme?"

„Ja", zei ze aarzelend, „ik heb gehoord dat e;
op de zaak gefluisterd wordt dat Babette mevrouw Malcorde en jou betrapt heeft op haai
slaapkamer".

Hefferley
door

,Wie heeft dat verteld?" vroeg hij in grote

spanning.

..Dat weet ik niet. Francis, ik hoorde het van
de telefoniste. Waarschijnlijk heeft een van de
chauffeurs het gerucht op de zaak gebracht".
Even was het heel stil tussen hen beiden. Ben
stilte vol moeheid en verdriet, doch niet
naargeestig of beklemmend. Toen zei Arme
Shepherd: „Jij berust toch niet in je ontslag.
Francis?"

.Neen". zei hij gedecideerd. „Ik moet er eens
over nadenken en ik zal het geval bespreken
met Frank Hefferley. Hij weet wel bij welke
instanties ik terecht moet als ik met Malcorde
niet klaar kom. Maar ik zal moeten wachten
tot zij terug zijn".

Weer was het even stil.
Hij stond op en gaf haar een hand: „Ik dank
je. Arme", zei hij eenvoudig.
Als er iets gebeurt dat voor jou van belang
is zal ik je opbellen", zei ze. „En als ik je er

.

mee helpen kan..."
wachtte even en zei dan: „Wil

gens

Hij

VCS-Rapiditas

je meneei

Prost vragen of ik de auto mag houden tot na
nieuwjaar?" Hij bedacht zich en voegde er
snel aan toe: „Ik geloof dat het beter is dat
ik de auto niet afgeef". Weer bedacht hij zich:
..Ach neen, laat ik het Prost niet moeilijk
maken. Wij hebben de wagen van Hefferley
leze week. Ik zal mijn vrouw zeggen dat mijr
luto moet worden nagezien".
■"
lij liep naar de deur. opende die. doch zie)
kor-**'*ze
hij
"edenkend
terug in de kamer en
met een trieste gümlach: „Het gerucht dat op
de zaak rondgaat is niet helemaal onjuist, An-

Sportclub '25-Gulpen

RKWH-Marsana
Vierde klasse C

Mheerd 8.-Geulse B. De Ster 4-Urmondia 2
Marsana 2-Berg 2
Maurits 4-SVE
Schimmert-RKUVC
Caesar 3-Geleen 3

Bunde-lASON

OVCS 2-Dieteren

Wylre-RKMVC

Zwart W. 2-VTV 2
Vylen-Lemirsia
Huls-Nijswiller B.

Huskense 8.-SVK
Amstenrade-RKDFC

DVO 2-GVCG 2
Susteren 2-FCRIA 2
RKSNA 2-Sust. B 2
RKWB-Koningsb. 2
Rios 3-St. Joost 2

Derde klas

Egge-RKSNE

RKWM 3-Maastr. B 3
DBSV-St. Pieter 3
Celios 2-Cabergse B. 3
Dem
Raven-VCT
Spartaan-DWV
Vitesse-Eindhoven
De
Armada-IVS
Kimbria 5-SCG 3
4
RKWH
2-Limb.
EBOH-Excelsior
Susterseel-Stadbroek Kolonia 3-RKHBS 2 RKWL 4-Maasv. 3
Eerste klasse B
Rigtersbleek-ADO
Sneek-Hengelo
Steenb. Boys-OVCS
Heer 4-SVME 3
RKONS 3-Minor 2
HVC-Ajax
'20
SVM-Havantia
Achilles-Quiok
Keer 3-Willem I 3
Lindenh. 2-Adveo
Noad-Storm vogels
Zw.w.einde-Muntend. Urmondia-Tutidern
Havantia 2-Obbicht 2 Banholtia 2-DBSV 2
Hoofdklasse B
WVC-Veelerveen
klasse F
St. Piet. 2-Geertr. B 2
Vierde
Geleen 2-GSV '28
Rob. et Vel.-Arnh. B.
Volewijckers-Emma
Slekker Boys-RKSVW Sanderb. 2-Haslou 2 RKASV 3-RKVW
BVV-Willem II
Arnmeke 3-Soharnw 2
Eerste klasse C
Neerbeek-Sweiit "
Vesta-Susteren
Sch.-H. Sp.-Alkm. '54 Alliance-Almania
Valkenb. B 2-Str B. 2
St. Joost-Schil'befg
Koningsbosch-MHD
Vlissingen-VVH '16
RKUVC 2-SCKR 2
MVV-Enschede
Limbr.-Maasbr. 2
Maasbracht-SHH
3-Schimm. 3
PSV-Graafschap
Maurits-TSC
Susterse B-Roosteren RKSVB
Laar-Heel
Sittardia-Feyenoord
2-Drivo 2
Schijndel-VSV *34
Vilt
Stevensw.-Born
Res. tweede klasse A
Rapid JC-DFC
Sp. Emma-Kimbria
Berg 3-Berg 4
Nijsw. B. 2-RKSVG 3
GVAV-EDO
Roermond-Brabantia Kimbria 2-MVV 3
Tweede
klas
Elinkwijk-SVV
Standaard 2-De Ster 2
RKSVG 2-Huls 2
Tweede klasse A
'28 2-Caesar 2
Lemirsia 2-Parthij 2
Eerste klasse A
Waubach-Chevremont WW
Almania 2-Maurits 2 Kimb. 4-Maastr. B. 2 W. Groen 2-Wah)w. 2
KEV-RKONS
Boys-AGOW
Ensch.
Ammelie 2-Wh. Star 2 RKIW-Vijlen 2
Heksenberg-Gr. Ster Heer 2-Maurits 3
VSV-Velocitas
RKVCL 2-RKVVL 3 VTV 3-RKIW 2
B
Lindenheuvel-RKBSV Res. tweede klasse
De Valk-NEC
SVME 2-Sp WW '28 4 SVN 3-Hopel 2
Schuttersveld-RKTSV
Veendam-RCH
RKHSV 2-Mheerd B 2 Heilust 2-N. Einde 4
2-Rapid
RKONS
JC
3
PEC-Xerxes
Tweede klasse B
Grachter B. 2-Sylvia 2
Simp. Boys 2-Laura 2 Maasv. 2-RHC 2
Go Ahead-DWS
Reuver-Heer
RKTSV
2-Waubach 2 RKDFC 2-RKASV 2 Svlvia 3-Heerlen 3
Heerenveen-RBC
RKDEV-Standaard
Chevremont 2-SV.N 2 Geertr. 8.-Eijsden 2 RKHBS 3-RKSVL 2
Eerste klasse B
Wittenhorst-Blerick
RKSNE 2-De Lelie
Res. tweede klasse C Scharn-Standaard 3
Haarlem-Leeuwarden Wit Zwart '32-RKVVL Limb. 3-Schuttersv. 2 Rapid 3-VNB 2
RKFCH 3-De Leeuw 2
Derde klasse A
Herrn DVS-Be Quick
Schutt.v 4-De Leeuw 3
RKBSV 2-Sp. Emma 2 lASON 2-Aalb. B.
't Gooi-Zwolse Boys Geleen-SVME
Passart 2-Langeb. 3
Heerlen 2-RK Kol. 2 DRIVO-Bunde 2
Caesar-WW
'23
Helmond-Baronie
Swokh. B 2-RKWD 2
WH '16 2-Sittardia 3 Marsana 3-RVU 2
Heracles-Blauw Wit Leonidas W.-Ammelie Hoensbroek 2-KEV 2 Wahlwiller-Eperheide Sustersct, 2-Hillensb.
RKSVG-Simp. B. 3
Willem I-Minor
ONA-Wageningen
Bingelrade-VCT 3
Sportcl 25 2-RKVVM 2
Schinnen-Maastr. B.
Eerste klasse C
Dem Rav. 3-Wynandia
Derde
B
klasse
RKMVC
2-Zwart
W.
3
Fortuna (Vl.)-Oosterp. Laura-Hoensbroek
Steenb.
B. 3-Spaub. 3
B
RKTSV 3-Gracht.
Dosko-KFC
SVN-Simpelv. Boys
4-Waubach
3
Rapid
JC
Haslou
3-Neerbeek
2
Volendam-Helmondia VTV-RKHBS
Roda Sport 4-Vruss. 2 GSV '28 2-Haslou 4
Oldenzaal-Zwartemeer RK Kolnia-Zwart
Wit
Haanrade 2-KEV 3
DHC-UVS
Thien B. 8.-SVM 2
Derrte klasse C
Palemig-RKFCH 2
Tubantia-Hilversum Spaubeek-DVO
Voerendaal
2-Helios SVE 2-Limbricht 2
ZFC-TOP
EVV-FCRIA
Kak. B. 2-Bekkerv. 2 Bom 2-Tuddern 2
Zeist-Wilhelmina
GVCG-PSV '35
Gr. Ster 3-Weltania 2
Eerste klas
Semi-Prof Res. kl. F Obbicht-Swift '36
Hoensbr. 3-RKBSV 4 Roost. 2-Thien 8.8. 2
Sp WW '28 3-Leonid. N. Einde 3-Voerend. 3 Holturn 2-Armada 2
Wilhelmina 2-Sitt. 2 RIOS '31-Linne
Willem I 2-Heer 3
Eindhoven 2-Helm. 2
Vierde klasse A
Langeber-** 2-Schinv 2 Putbroek-RKWB 2
Helmondia ?-De Valk 2 VNB-SCG
Celios-Keer
Minor 3-VCT 2
Schalbruch 2-EW 3
Rapid 2-Cabergse B. RKBSV 3-Egge 2
MW 2-Fortuna '54 2 RVU-RKHSV
Schilberg 2-Hoengen 2
2
Sport
Oranje
Boys-Rapid
Roda
2-VW
White Star-Kimbria 3 Passart-RKDFC 2
Limlburgia 2-BVV 2 RHC-RKVCL
SCG 2-St Pieter
Mariar. 2-Schinnen 2 Maasbracht 3-RIOS 4

Schinveld-Kakertse B. De

CVV-RFC

Vierde klasse D

HRC-Quick

Leeuw-Sylvia
Langeberg-RKSVL

K.N.V.B.

afd. Limburg

(Advertentie.)

„Air Austria” kan vleugels uitslaan

Oostenrijkse

luchtvaartmaatschaapij

startklaar
Strijd tussen volks
en social.-partij
(Van

onze red. in

midden-Europa)

—

WENEN, 13 jan.
Geen enkele
vliegende Hollander zal het ooit hebben gedroomd, In het jaar 1956 nog
eens te worden verwikkeld in een
strijd van binnenlandse politiek tussen de twee grote regeringspartijen

Prof. Beei maakte ook met dank- van Oostenrijk. Nauwelijks had Oosbaarheid gewag van de succesvolle tenrijk zijn souvereiniteit herkregen,
besprekingen om de KNP weer binof er werd onder voorzitterschap
nen de gelederen van de ene katho- van dr Bock, de staatssecretaris in
lieke partij te brengen en wenste
vrorts onder de politici, die hy een het ministerie van handel, een maatbijzonder woord van dank en erken- schappy ln het leven geroepen ter
ning wilde wijden, zeer in het bijvoorbereiding van een luchtvaartzonder prof. Romme te betrekken, maatschappij. Deze koos toen de
aan wie de KVP zeer veel ls ver- K.L.M,
tot partner, aangezien een
schuldigd, aldus dr. Beel.
samenwerking
met de vliegende HolHe» slot van prof Beel's rede hield
gunstigst
landers
bleek te zijn.
getuigenis"
persoonlijka
„strikt
het
een
in, waarin voornamelijk teleurstelministerraad beling tot uiting kwam over het gebrek Inmiddels had de
sloten, een commissie in het leven
aan belangstelling voor de grote poroepen, onder leiding van minister
litieke vraagstukken bij een deel van te
VValdbrunner, d,e sccalistische miniszoveel
nog
ons katholiek volk. dat
en genationaliseerd*,
krachten zou kunnen leveren voor ter van verkeer
bestudering van luchtter
bednjven.
arbeid,
al zal dat '"aartvragen.
de noodzakelijke
menigeen offers kosten.
Met een bede om Gods zegen, ook , Op 5 december liet staatssecretaris
over het koninklijk huis, besloot dr. Bock aan minister Waldbrunner
prof. Beel zijn rede. waarvoor öe walen, dat hij een gunstig contract
voorzitter en vergadering hem har- met de K L.M wilde sluiten en vroeg
telijk dank en bijval betuigden.
om een onderhoud, dat op 17 dcc.

ne. Het

Berg-Walram

Haanrade-Hopel
RKFCH-Rimburg

Velox-Gouda

eigen

op.

RKSVB-Voerendaal

Helios H.-Heilust

Eerste klasse A

Amsterdam-DOS

onze katholieke politiek als Sohaepman, Verschuur en Geseling en later
Huysmans, Van Maareeveen en Fiè-

WALTER BREEDVELD

vanavond naar het Zuiden vertrekt".

imnu\ui\\Tm\i-«s£ili

mdhmm^ELmkma\m

steeds een doosje Wybert bij U
hebben.

Vierde klasse B
Partij-Wit Groen

Weltania-Vrueschetnig SCKR-Banholtia

Hoofdklasse A

mmmmv iMmiimß- iFrnviTm i^a**^ ( jsssfflWiviSßasK'ï:)

Geen tien minuten later kwam Prost bij mij.
Hij was totaal van streek en vroeg wel driemaal wat er was gebeurd. Wat betekent dit
allemaal? Meneer Hall is op staande voet ontslagen en jij moet hem de noodlotstijding brengen. Vanavond nog vertrekt meneer Malcorkundige gegevens duidelijk vast.
de met zijn vrouw".
Ik zei dat ik het niet wist en vroeg of meEen politieke organisatie van katho- neer
hem dan niet had ingelicht.
lieken is geen kwestie van beginsel „Hij Malcorde
mij gezegd dat Hall ontslagen is
heeft
het
ln de eigenlijke zin van
*"**"»""■*"
uit en dat hij nog diezelfde avond met zijn vrouw
zo voegde h« daaraan toe. Een
zou vertrekken en waarschijnlijk verscheidene
't katholiek-ztjn rechtstreeks voort- weken zou wegblijven. Malcorde weifelde of
gevloeide verplichting om zich ta een hij nog iets meer zou zeggen en omdat hij
electoraal verband te verenigen, er- blijkbaar zag dat ik er niets van begreep, voegkennen wü niet. Wij kennen trou- de hij er aan toe: Hall heeft zich ernstig mis
wens geen kerkelijke partij en even- dragen. Hij heeft mijn vrouw en mij dodelijk
min een leerstellig program.
beledigd. Bijzonderheden kan ik je niet verHij is thans ziek en zodra hij hersteld
Maar geeien de feitelijke situatie en tellen. juffrouw
Shepherd hem zijn ontslagbrief
zal
verhoudingen op staatkundig gebied is
overhandigen. Dan moet jij ook zorgen dat zijn
historische
de
gezien
land,
in ons
ontwikkeling van het partijwezen, auto wordt teruggehaald".
Meneer Prost wil niet geloven dat ik niet meer
gezien de problemen, dde in eigen
de zaak afweet", zei Arme Shepherd. En
van
land en in de wereld om ons heen
begon zij te schreien.
een oplossing en wel een oplossing weer
„Hoe is het verder gegaan?" vroeg Hall.
„Eergister heeft meneer Prost de heren oj
zijn kamer geroepen en hen met de feiten op
(Advertentie)
de hoogte gebracht. Hij heeft hen woordelijk
ik je nu heb verteld"
hetzelfde gezegd watop?"
vroeg hij.
„Hoe namen ze het
„Dat weet ik niet, Francis", snikte Arme Shep
herd. „Meneer Prost stuurde mij weg".
„Wordt er onder het personeel over gespreken

SJOENKELWALS

en gebruik bij guur weer Wybert,
het beproefde middel tegen hoest,
heesheid en keelpi*n. Zorg ervoor

(Advertentie)

zen en doestelling geformuleerd,
aldus minister Beel met een citaat
uit het beginselprogram van de
partij.

DAGELIJKS VOO»
STEM EN KEEL

Neem geen risico

—

Daartoe moet men uiteraard dit
vraagstuk plaatsen tegen de achtergrond van de problematiek van onze
dagen en het is daarbij duidelijk, dat
ook in het staatkundig leven neutraliteit tegenover de hogere beginselen
is uitgesloten.
„Prof. Beel haalde een getuigenis
aan uit een oproep, die de „Neder-

vea-heerlijken, hetgeen dus
ook voor de arbeid op het staatkundig terrein moet gelden. Wanneer da* onze taak is, waarom dan

If

Het ledental /van de KVP bedraagt
op dit ogenblik ruim 450.000, de
partij geeft op velerlei wijzen een
grote bloei te zien, die de inzinkingen
in het bijtzonöer die van
verre
het verkiezingsjaar 1962
te boven is.

—

ons volk richtte, waarin die neutr_üteit reeds als „het ongelukkigst* begrip, dat men kan hanteren",
werd gekenmerkt Men stelde in
di* oproep verder, dat de mens
naar de normen van het Evangelie
„in a-te rei-banden" God dient te
stellig

***^,

gende verkieeingsreeultaten

nen vinden, hebben zich toch vergist, aldus minister BeeL. Zij hebben
de typisch Nederlandse verhoudingen, zoals deze geestelijk en sociaal
zich in de loop van de laatste halve
eeuw hebben ontwikkeld miskend.
De feestredenaar wilde de vraag nader 'beantwoorden, of er kt onze dagen nog steeds plaats is voor chrisgelijk
telijke partijen, of dat zij
sommigen beweren
als een onzuiver element in de staatkundige ver-

SEMI-PROF- AMATEUR
Competitie Competitie

Sparta-Fortuna 54

parlementaire redacteur)

Uit zün primaire stelling trok prof. Beel uiteraard de conclusie, dat de lijkheid, een schuilgaan in een groedoorbraak-gedachte, die in de voorbije tien jaren -zo veelvuldig aan de pering, die
het etiket christelijk
orde is geweest, onverminderd dient te worden afgewezen, maar dat vanuit draagt.
politieke
de katholieke
eenheid en terwille van 'n constructief staatkundig
beleid in het algemeen belang van ons volk een hechte samenwerking met
Ik meen een beduchtheid hiervoor
anderen mogelijk en noodzakelijk moet worden geacht, gelijk zulks steeds
ik druk mij gematigd uit
te
aan het beleid van de KVP ten grondslag heeft gelegen.
moeten beluisteren in het herderlijk schrijven van de generale syin christelijke zin vragen, gezien de
node der Nederlandse Hervormde
noodizaaik van een opnieuw doordrinkerk van 29 Maart 1955. Deze aangen van het openbare leven met de
eensluiting betekent ook niet, dat
beginselen, ontleend aan de natuurwij, hetgeen ik onlangs las, „ons
lijke zedenleer en de openbaring,
zo graag op de bonst slaan bij de
zijn er redenen te over, neen acht ik
fiere uitspraak, dat wij er trots op
gaan volgelingen van Christus en
het een plicht ook voort te bouwen
op de principiële grondslag, door onuit dien hoofde de enig betrouwze voormannen gelegd
bare leider van de samenleving te

PROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG

VW-Limburgia
NAC-Rodasport

De „doorbraak-gedachte dient
onverminderd te worden afgewezen
—
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.

plaats vond. De minister beloofde
d« zaak in overweging te nemen.
Op 22 december echter liet minister Waldbrunner plotseling telefonisch dr Bock op de hoogte stellen, dat hg geen interesse had in
enige
samenwerking. Diezelfde
middag publiceerde het socialistisch persburepu, dat minister
WalCbrunner een eigen staatsluchtvaartmaatschappij in het leven had geroepen in samenwerking met de „S.A.S." Daarop publivee4T.de de. studiemaat-Kbappü 't
verdrag met de K.L.M.
Het verkeersministerie bleek dus 'n
eigen luchtvaartmaatschappij uit de
grond te villen stampen, hoewel de
vooi-bceidingtn nog niet voltooid
waren
Thans is de strijd tussen de beide
luchtvaartmaatschappijen een „poli-

een strijd
volkspartij en socialistische

ticum"

geworden,

tussen
partij.
die met de

Want de maatschappy,
K.L.M samenwerkt, is een particuliere onderneming, een N.V. waarvan de K.L.M. voor 26 procent deelgenoot is. Op 9 januari werd de
..Alr-Austria" in samenwerking met
de K.L.M. tijdens een algemene vergadering van de aandeelhouders in
het leven geroepen. De „Vliegende
Hollanders" hebben zich bereid verklaard, om een eventueel deficit de
eerste 3 jaar zelf te dragen.
De eerste vier piloten doen nu al
tJienst als tweede piloot op K.L.M.Het overige personeel
-machines.
gaat binnen kort naar Nederland,
om daar te worden opgeleid. De eerrte vliegtuigen worden door de
K.L.M, ter beschikking gesteld en de
K.L.M, zal ook met creckieten helpen bij de aankoop van de moderne

Vickers-Viscoun t-machines.
Alles is nu in orde en d« „Air-Austria** kan binnen enkele maanden
haar vleugels uitslaan, indien
het verkeersrministerie tenminste de
officiële „vergunning" geeft. Tijdens

Eet gerust eens
anders don „gewoon"

...

zwaarder, pikanter, wat te veel
spijs en drank
zelfs van
ongeregeld eten raakt uw spijsvertering al in dc war. De gevolgen
blijven niet uit. IJ ontwaakt katterig,
met zon kleffe smaak, verstopt en
opgeblazen. U hebt te veel gevergd
van maag en ingewanden. Nu moet
u ze dus een handje helpen.
Gun u geregeld voor u naar bed
gaat of 's ochtends direct bij het
opstaan een heerlijk bruisend glat
Andrews Gezondheidszout. Twee
lepeltjes op een glas water, datsmaakt
en tintelt, verfrist de tong, brengt de
maag tot rust en zuivert de ingewanden van onverteerde voedselresten. Zon sprankelend glas Andrews spoelt uw ochtendhumeurweg.
Het geeft u dat opgeluchte, frisse en
vrije gevoel dat van binnen alles
weer in orde is. Fijn om zo uw dagtaak te beginnen! f. 1.65 per bus,
dubbele maat f. 2.70.

.

var,

Andrews ®ïfe>
V.
Cl IO NOMIIOt 2 OUI

HQPHIHHH9

ma^m*mmaaM^^

*

.^.

Utajgftl

k^l

niet geven dan zal „Airhaar
toevlucht te nemer, tot het hoogste
gerecfh-tóhof dat competent is in deze
zaken een oordeel te vellen, ook tegen beslissingen van een minister.
Ti>iens de eerste algemene vergadering werd ook de raad van bestuur
gekozen. Van de vijftien leden zün
drie Nederlanders, nl. dr L. H. Slotemaker, als vice-president en de
heren dr A. H. van Gelder en dr
gunning

Austria

' niet aarzelen terstond

E. van

Konijnenburg.

'n Ogenblik Puzzelen
OPLOSSING

„Hoe slechter de man,
„hoe beter de soldaat".
(Napoleon I keizer der Fransen)

is waar dat mevrouw Malcorde mij op
haar slaapkamer heeft ontvangen; het is niet 'n persconferentie verklaarde staatswaar dat de huishoudster ons op heterdaad secretaris dr Bock. dat de vergunHet gelegde zat verborgen in
betrapt heeft. Er is daar niets gebeurd waar ning al werd aangevraagd Alle
de volgende huipwoorden:
ik mij voor te schamen heb, althans ik hoef mij
voorwaarden voor 't verkrijgen van
Keizer, soldaat, Fransen, slechter
niet te schamen voor mijn persoonlijk gedrag. deze vsreunning zijn vervuld.
man. P.8.0., boer, hela!, heer,
mij
misdragen".
Ik heb
niet
Mocht dus" ze verklaarde dr Bock.
Veede. doen, tod.
Zij keek hem recht in de ogen en zei zachtjes
..de minister van verkeer deze ver..Ik geloof je Francis". Hall pakte haar hand
en hield die een ogenblik in de zijne, er schoot
een brok in zijn keel en zijn ogen werden vochtig Hij zei niets meer en liep met langzame
passen naar de buitendeur.
Hefferley zag de strakke ernst in zijn ogen toen
hij in de wagen stapte. Maar hij vroeg niets
en begon te mopperen dat het zo lang geduurd
had
Hall reageerde niet. „Laten we hard rijden om
vlug thuis te zijn, dan kunnen wij nog een lanHilversum l 402 m
R.O.Z.
189 m
ge prettige avond hebben", zei hij.
Zelf voelde hij het dwaze van zijn opmerking, AVRO: 7.00 Nw,. 7.10 Gym.
1800 Nieuws. 18.10 „Glilek
want hij begreep dat Hefferley al gezien had 7.20 Gram. VPRO: 7.50 DagAuf'' een serie klankbeeldez
VARA: $.00 N»-».
opening.
gewijd aan de Mtinen en de
dat het niet goed met hem gesteld was. Tel8.15 Gram. 9.00 Gym. v. d.
Mijnwerkers. 7. Het ontstaan
kens tijdens de terugtocht stond hij op het purft vrouw.
9.10 V. d. huisvr. 9.15
_an een nieuw Mijngebled. 18.30
Hefferley altans de belangrijkste feiten te vertellen, hij kon er bijna niet over zwijgen. Toch Gram. 9.35 Watcrst. 9.40 Mor- Hilversum II 298 Concert door bet Limburgs
genwrjding. 10.00 Gram. 10.50
Svmphonie Orkest 0.1.v. Anbeheerste hij zich en zij reden stil verder.
V. d kMm
11.00 Gram.
dré Rieu m.m.v. Piet Kingma,
Frank was te impulsief, hij zou zich in zn op10.50 V. d. kleuter,.
11.00 KRO* 7.00 Nws. 7.10 Gram. ru-.be en Paul Paulussen. fagot*
gewondenheid misschien verraden en die avond
Morgengebed
en lit.kal.
Gram. 11.30 Pianorecital. 12.00 7.45
19.00 Sluiting.
wilde hij niet verstoren. Zijn plan van verOrgel en rang. 12.30 Land- en 8-00 Nws. en weerber. 8.15
Gram.
V.
9.00
d. huisvrouw.
weer begon al vorm te krijgen. De volgende tuinb.meded. 12.35 Gram. 13.00
morgen wilde hij. Hefferley vragen met hem Nws. 13.15 Meded. of gram. 9.40 Lichtbaken. 10.00 V. d.
kleuters.
10.15
Gram.
1030
13.20 Lichte mv:. 13.55 Beursmee te gaan naar pastoor Ingwood. Daar zou ber.
1400 .Une
education Franse ch-n*on>. 11.00 Voor de NEDERLAND (kanaal 4)
hij alles opbiechten en zij zouden samen beoperette.
20.00 Journ. en w pe_*r>\ erzteht.
m_.nn.uee ".
14.4C ".rouw. 11.30 Schoolradio
spreken wat er gedaan moest worden. Even
20.15 Progr. over het wegverSchoolradio. 15.00 V. d. vrouw. Als'de Ziele luistert. 12.00 Angelus.
12.03 Gram. 12-15 Voor keer in Nederland. 20.18 ..Met
had hij het moeilijk toen Ethel-Rose hem met 15.30 Cello en piano 16.00
boeren
en
tuinders.
12-30 lacques Cousteau onder water",
angstige ogen aankeek. Glimlachend zei hij
Gram. 16.30 V. d jeugd. 17.20 Land- en
tuinb.meded.
12.33 film. 20.35 ..De vreemde werdat de boodschap van Arme Shepherd niets te ..De dierenwereld en wri".
Zonnewijzer.
kelijkheid.
12.55
TV-spel. 21.50
betekenen had Die ganse week was hij vrij eau». 17.30 Ja;:tnu_. 18.00 Pianoduo.
en
nws.
13.00
Nws.
kath.
13.20
Dagsluiting.
en ze zouden er een prettige huiselijke vacanpro(kanaal 11)
Amus.
mur.
13.50
Gevar.
DUITSLAND
1830 gramma.
tie van maken, met nu en dan een autotochtje Nws. 18.15 Pianospel1500 Schoolradio. 16.30 V. d. kind. 17.00-17.30
Lichte muz. 18.55 ..Paris vous »5.30 Gram. 15.45 V. d. plat- V. d. vrouw en progr.overz.
in de omstreken.
Toen Hall de volgende morgen Hefferley vroeg parle 19.00 V. d. kleuters. telandsvrouw. 1600 Voor de 2000 Cabaret. 20.45 Sportprogr,
16 30 Ziefcenlof. 17.00 21.15-22.00 Documentaire.
ïcm te vergezellen naar pastoor Ingwood, be19.05 ..Hoe komt een lied tot zieken.
V d ieugd.
17.40 Beursber. BELGIe (kanaal 8)
greep de politieman dat de affaire van de vostand', klankb.
19.35 Gram. 17.45 Regeringsmtz.: Rijksdelen Vlaamse televisie
rige avond besproken zou worden, doch hij had
19.45 Filmpraat'e. 20.00 Nws. overzee. De ingenieur in de 19.00 Testbeeld. 19.15 Gram.
er geen vermoeden van hoe rampzalig de
Nederlandse Antillen" door Dr. 19.30 Openingsbeeld.
kwestie was. Wel keek hij vreemd op toen zijn 20.05 Gevar. progr. 21-45 ..Mag Ir. P. C. Henriquez. 18.00 V. Culturele en educatieve 19.3!
trftr.
ik my even voorstellen? Mijn de feugd. 18.20 Sportpraatje. 20.00 Nws.. journ. en act.
geoefende oren de weemoedige klnak in Hali's
Viool
hoorsp.
hammondorgel.
Speelfilm.
stem opvingen, toen deze bij het weggaan zei, naam is Cor!".
22.15 18.30
en
2035
22.05 Vergeet
lat tijdens hun afwezigheid wellicht een chauf"_e;_o-.sopr. en piano.
22.40 18.45 Gram. 19.00 Nws. 19 10 niet te lezen. 22.35 Nws.
Gram.
19.15
Uit
het
Boek
der
Franse
televisie
feur van de zaak zou komen om zijn auto te ' De Antwnordman- 22.55
Ik Boeken 19.30 Gram. JÖ-20 Act
18.45 Te-rtfcteM 10.00 V. d.
■■alen. Hij had opdracht gegeven de wagen
23.00 10.35 Pc af» mw outn *0 4" ->tiod 10 V Ber 20.00 Act.
teloof dat
caus.
Trond'g na te zien en dat kon het best nu ge
PrfiT«4»~*r_t-avMl.
T> " f.r*w -* |« v- , -v. _n A v*u- Ton_
Mw_ 23.15 Ne« Vorl calling
"euren.
>n 4* Gevar.
progr.
9W
45
IvO-U.'-f-fcH
n lit kal
: 23 20 Act. of gram. 23.30-24.00
23 00 Nw». 23.15-24.00 Nieu- ""? 00 LiUerair progr.
23.00
(Wordt vervolgd)
gram.
l Gram.
we
Nws.

WEG WIJS in de AE THER
Dinsdag

m

Televisie

.
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Alle

bekende merken RA-

wasmachines,

DIO'S,

stof-

zuigers, wisselaars, enz. bij

___W*

____________E___Hlf

■■

M

Te k. kl. HONDJE 5 mnd.
oud. Nusterweg 34, Sittard
Mooie Welsh TERRIËR, reu
te k. van kamp. afst., oud 1
jaar. Tilly Busch, Putstraat
50, Sittard
Te k. zuiver ras DWERGPINCHERTJE, 10 wkn oud,
reu. Wolfhoofdplein no. 6,

WÊ^^^^^wWaW

Hoensbroek.

_________________^^9__m4__7-'*IkSJ

*■

Weggel.

GROENENDALER,

Asta. Emmastr. 40, Nieuwenhagen.

Dierenbesch.

BBBBBHBHHHBBBBBHBBBBBHB^^BH|^^ff -^-^B "^^9S^^*9^H^______HBHEk..- JJ

(_^r wordt wel eens gezegd, dat de Marine „een wereldje op zichzelf"
is. Dat zit 'm niet alleen in het uniform, waarmee de marineman zich
van „de burger" onderscheidt. Maar ook in het werk, de omstandigheden waaronder en de omgeving waarin er gewerkt wordt. Het is er
allemaal anders dan in wat men noemt „de burgermaatschappij".

-instrumentmaker)

en;.

ongev. 1 jr
kind. Kant.

—

no. 2169.
Te k. AUSTIN, 4

pers. luxe
wagen, billijk te koop, bwj.
1949. Kampstr. 180, H'heide.
Morris BESTELWAG. 1952
A.
te koop, goed onderh.
Willemsen. Dautzenbergstr.

no. 30. Heerlen.
VOLKSWAG. te koop van
partic, i^.st. Te bevragen:
Vijverstr. 29. Brunssum, na
2 uur.
Voor nieuwe motoren, scooters en bromfietsen; ook

I

keuze in gebruikte
machines. Garage SMEETS,
Geleen, telef. 3666, hoofdB.S.A.
agenten van: A.J.S.
B.M.W. D.K.W. Jawa
Norton
Horex
N.S.U.
grote

-- T e k. gevr. AUTO
.

Zend

voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon io oh beter nog, kom eens praten op een van de volgende
adressen: Heerlen. Gemeentehuis, ingang Geleenstraat via linker zudeur. Woensd. v. 19.00—20.00 uur, Vrijd.
▼. 16.00—18.00 uur. Brunssum. Gemeentehuis. Markt, le en le Vrijd. v. d. maand v. 12.00—14.00 uur.
Kerkrade. G.A.8., Gruppelostraat 8. ingang via lirker zijdeur a?d. Jeugdbemiddelinct. 2e en 4e Vrijd. v. d.
maand v. 12.00—14.00 uur. Sittard. G.A.B. Rosmolen straat 1 Maand. v. 12.00—14.00 uur en te 's-Grivrnhage.
Hoofd Marinewerving. Bezuidenhoutseweg 123.

f.f..!M*j:*l*-l*-tJ:IJ!.!4
uUl^M______Bß-_-__-----_l
JONGEN gevr. om met be-

stelwagen mee te gaan. niet
ben. 16 jaar. Past. Hagenstr.

i

j Wintgens,

Honigmanstr.

Sanatorium. Heerlen, vraagt
een TUINMAN-BLOEMIST
Gevr. MEISJE of vrouw v.d. I Aanmelden na 7 uur: Voskuilenweg
avonduren in friture.

—

Ganzeweide 46
Heerlerheide.

M.

te

Gevr. v. d. 3 Carnavalsdagen
1 KELLNER. M. Beaujean,
Ganzeweide 46, Heerlerheide.
Enige WÊ-KMEISJÉS gevr.
Hotel Centraal, Stationstr.

no. 25. Heerlen.
Net DAGMEISJE gevr. geh.
zelfst. Stoffenzaak A. Ritzen
Or. Nassaustr. 41. Heerlen.
Net DAGMEISJE gevr.
M. Lindelauf, Kerkplein 1,
Heerlen.
MEISJE gevr. voor hele
of halve dgn, v.g.g.v., was
buitensh. Eikenderweg 123,

—

Heerlen.

gevraagd
DIENSTBODE v. d. en n. in
Wegens

huwelijk

doktersgezin zonder kinderen
hoog loon. Mevr. J. DolsHaan, Rijksweg Nrd. 17, Ge-

leen.
Gevr. net, beschaafd, handig
MEISJE. 15-16 jaar. voor

lichte

11900 bur. dez.

—

’

29,

Heerlen.

no. 20. Brunssum

Beaujean.

--

Zündapp Goggo
Sparta
Mobylette.
Progress
(middenklasse), niet ouder dan '53.
B_.. m. prijsopg. enz. ond. no.

*__
AUTOHANDEL Key en v.d.
Vliet, Rijksweg Nrd. 11, Sittard, tel. 3144, b.g.g. 3451.
Opel Kapt. '54; Opel Kapt.
1950; Opel Olympia 1952;
BENCO voor kofferschrijfTaunus 12 M '53: MorFord
machines,
alle ris Minor 1952: Skoda roadpractisch
voorkom, merken uit voorstar cabr. '49: Oldsmobile
raad leverbaar, gebr. ma- '48; Renault stationcar '53;
150; stalen Verkoop onder garantie.
chines vanaf
en houten kantoormeubelen, Ruilen en financ. mogelijk.
ruime sortering. Het nieuwste op het gebied van electr. tel-, reken- en schrijfmachines. Benco, Lage Barakken 25, Wijk-Maastricht,
NEEMT NU JSS bij B.E.A.
tel. K 4400—3691.
Autorijschool „Modern". Erk.

Net MEISJE gevr. p. 1 Febr.
in kl. gezin van 3 volw. personen, liefst voor d. en n.,
meerdere hulp aanw. Mevr.

2.
Net MEISJE gevr. voor d- en
n. in kl. gezin, hoog loon,
voor 1 Febr. Mevr. Timmerman. Caumerbeeklaan 80 te
Heerlen.
HULP in de friture gevr.
Akerstraat i2, Heerlen.
Fl. DAGMEISJE gevr., niet
ben. 17 jaar. Akerstraat 12,
Heerlen.
Orkest vr. ZANGER, liefst
m. instrument. Te bevr. A.
van Laar, Nic. Beetsstraat 50

..MOTOR-UNIE" voor sport- gedipl. instructeur. Voorderijwielen z.g.a.n., dames en lig lessen in 56 Opel Rekord
heren, ingeruild op bromJ Cobben, Hommert 1, Am-

mers.
stenrade. Gem. Nuth. Telef.
'
..MOTOR-UNIE" voor alles K 4492-202.
op het gebied van bromfiet- NEEM LES
sen, speciaal
Westendorp.
adres■- voor Autorijschool
zelf-reparateurs
Schrijf Postbus 15, Brunssum
„MOTOR-UNIE" ruimt thans of bel K 4449-517. Wij halen
een partijtje gebruikte, ech- en brengen U.
ter betrouvhare bromfietsen DANSEN in 8 privé-lessen.
vanaf f 95.
Gelegenheid in Heerlen en
Heerlen.
Mobylette
BROMSittard. Voor afspraken:
Kaotein
Net WERKMEISJE gevr. FIETS als nw. Hoofdstr. 113 Dansinst. Ad Kok, St. Rosavoor 3 dgn p. w. Paarden- Hoensbroek.
straat 24, Sittard, telef. 3159.
straat 41. Sittard.
Januari nieuwe clubs.
HERENRIJWIEDames- en
Nette WERKSTER gevraagd LEN te k„ in pr. st. Hoofd- Betere
AUTO-RIJLESSËN
voor Vrijdagsmorgens. Adr.: straat 113. H'broek.
instructeur.
erkend
door
Schreuder, Rijksweg C. 64,
3479,
W. LemBel
A.N.W.B.
Bilonct
BROMBatavus
Geleen.
FIETS, als nw. Hoofdstr. 113 mens, Geerstr. 117. Heerlen
MEISJE gevr. voo r de huish. | Hoensbroek.
Voor AUTORIJLES naar
voor hele dgn of 3 dgn per "
de erkende KNAC-rijschool
ligg.
k.,
BOUWTERREIN
te
week De Spar. Eikenderweg
Kruisstraat 9. tel.
„Succes",
in gem. Kerkrade. Briev. no.
no. 99. Heerlen.
K 5047 bijk. L.D. Kerkrade. no. 3183. Heerlen.
-"

—

binderi.i-werkzaamh..

flink loon, prettige werkkr.
Smeets,
Drukkerij
Aanm
Plaarstraat 11, Heerlen, tel.
K 4440—3934.
Gevr. geroutin. NAAISTERS
en leerlingen. H. v. Dijk en
Zn., Sittarderweg 58. Hrln.
Nette MEISJES gevraagd.

2 Jongeheren in bezit rijbew
i
pi. wag. z. BIJVERDIENSTE
voor 2 a 3 d. p. wk. Br. ond.
j no. K 5043 Bijk.
L.D. K'rade
B.z.a. BUFFETJUFFR. in
Heerlen. Kerkrade of omg.,
vele jaren ervaring. Br. no.
CV.,
Stoomwasserij Sittard
K 5046 bijk. L.D. Kerkrade.

Te k. gevr. PIANO of vleu- INCASSO'S en dubieus ingel van partic. Brieven met casso's gevr. Br. Postbus 31,
opgave van prijs, kleur en Kerkrade
merk ond. no. 8050 bur. dez. HYPOTHEKEN 3.5.- Zeer
Te k. gevr. MEUBELS, het- gunstige voorw. Bemelmans
zelfde wat, wit fornuis en Singelweg 64, Terwinselen;
haard. Br. met prijs aan S. Bernhardstraat 2, Geleen,
Hubert, Gladiolensingel 52, Grote en kleine KAPITAPutstraat 93, Sittard.
Geleen. telefoon 2760.
LEN aangeb. op sol. eerste
Gevr. net zelfst. DAGMEIS- i
hyp. vanaf 3*.% rente; ook
JE. was buitensh. M. J.
auto-financ. Inl.: Kengen,
Wijshoff,
Weustenraedtstr.
Heerlen, Valkenburgerweg 3
aangeb. GASRADIAk.
835.
Te
Tel.
35. Hoensbroek.
TEUR lengte 1,25 m, gesch. HOOVER wasmachines. Ver- telefoon 3289.
Garage Juliana. Kruisstraat v. lokaal, prijs
„FUREN70. Kokelehuurbureau Piccolo, Loker. Advies Bureau
telef. straat 94, Bl'heide
no. 46-51. Stem (L.),
30, tel. 1131 (K 4448), THELA". Verzekeringen etc.
straat
Lloyd-deaK 4495—214, off.
k. prima Philips RADIO Heerlerheitje.
Telef. Heerlen 4182, b.g.g.
ler voor de Mijnstreek, Vr. Te ingeb. pick-up combin.,
Voerendaal 444
voor zo spoedig mogel. een met
Pracht,
toestel.
type
907
A.
allround le AUTO-MONTEUR, een hulp-monteur. Te bevr. Geerstr. 34 Heerlen.
te k. meisjes- Werkend echtpaar zond. kineen bromfietsen-monteur en Zeer voordelig
deren zoekt gemeub. KAM. Verl. br. leren her.-HANDeen fl. kracht voor smeer- MANTEL, 15 jr, tevens rol- i met
of z. pension. Br. ond. SCHOEN van Putherberg n.
Nummer
llharde
werkers
schaatsen.
Bevr.
Voor
station.
667 L.D. Hoensbroek.
Kerkrade.
no.
H'broek. Vrijdagavond tuss.
gegaransalaris
straat
23.
prima
een
7 en 8 uur. Teg. bel. ter. bez.
deerd en vast werk.
T e koop lichte PLATEAU-- Jongeman zoekt KOSTHUIS Cremers,
Jongmansweg 37 te
WAGEN m. overdek., in pr. te Amstenrade of omgeving. Heerlerheide.
Wegens zieste nette WERKH—24
bur.
dez.
st.,
Gebr.
Br.
ond.
no.
morgens
teg.
spotpr.
Hanen,
STER gevr. voor 3
Wij geven
100.— aan hem
per wk. Parfumerie José, Smederij, Terwinselen.
Akerstr. 228. Hoensbroek.
die ons aan een WONING
Te k. Victoria Eland BROMGevr. MEISJE voor Ma., Wo. FIETS. Tunnelweg 21, Ter- helpt van tenm. 3 kamers.
R.K. MEISJE, 23
Br. ond. no. G—23 bur. dez. Welk net
en Vrij. van 8-5 uur, Zat. winselen.
tot 28 jaar (geen uitgespr.
2
zoekt
eenvoudig
uur
in
van
gezin
juffr.
van 8-1
BOEKENKAST te koop met Eenv.
danstype) kan in dit schrikpers., zelfst* kunn. werken. ± 140 boeken, w.o. R.K. En. SLPKAMERTJE te Heerlen. keljaar
de moed opbrengen
cyclopaedie en werken van Br. ond. no. A—26 bur. dez.
Bekkerveld 28. Heerlen.
te schrijven aan een
eens
Gevr. MEISJE. 1 dag P- wk- Vondel. Olderdissenstraat 8,
jongeman (28 jr, R.K., eerAmstenraderweg no. Ï09 te Geleen.
lijk en goed karakter, zeer
Hoensbroek.
goede positie) om tot een
Te k. GA3FORNUIS met
nadere kennismaking te koSpoed ! Gevraagd geroutin. bakoven. Marijkestraat 20 te
Br. m. foto. liefst met
DRUMMER. accordeonnist, Nieuwenhagen.
zes-kamer woning op men.
correspond.-adres (b.v. poste
sax-clar en bassist-guit., vol- Te k. DIVAN z.g.a.n., weg. Ruime
j
goede
stand
te
Roosendaal
no.
op werk. gage f 20 per dag, plaatsgebr. Bergplein
12A, jtegen vrije middenst.-won. restante adres) ond.
S 6547 L.D. Sittard. Terugwerkzaamh. direct te aanv. Hoensbroek.
j
Heerlen. Huur tot
75
zending brieven en foto's op
Br. ond. no. J—24 bur. dez. Te koop nw compl. rotan te
geen bezwaar. Briev. onder
erewoord verzekerd.
dagen
MEISJE ge-r. voor 2
BANKSTEL. Te bez. tussen i no. 11100 bur. dez.
pc- week. Irenelaan 14, GeI—s uur Casimirstraat 39.
| WONINGRUIL Den Haagleen.
Hoensbroek-Station.
Heerlen. Aangeb. Den Haag:
Fl. R.K. DIENSTBODE of Diverse KANTOORMACHIwerkster >-oor enige dagen NES, kantoormeubelen. Sup- \ woning, bev. kamer en suite. ü en H ,-n M.\Ül__\Kl u
per wk gevr. A. Willemsen. plies, het beste op dit ge- 3 slpkamers. badkamer en maat en conf. op zeer gem
Dautzenbergstr. 30. Heerlen. bied en voordeliger levert keuken; gevr. te Heerlen of bet., ook linneng. en tricoop tages. U schrijft, wij bezoeKantoor- ' omgev. 6 kamer-woning
MEISJE gevr. voor 1 of 2 Leufkens-Dubois,
goede stand. Briev. ond. no. ken U vrijbl. aan huis.
j
Klompstraat
1.
dsn per wk. Aanm. na 6 uur mach.handel.
Kersten en Co., KouvenderHeerlen. De oudste zaak ; 730 bur. van dit blad.
Meteoorstr. 3. Treebeek.
1FLATWONING te Ch'mont, straat 112 tel. 907, H'broek
en
|
met
de
beste
service
MEISJE,
lief
Gevr. actief
vakkundige reparatie- ! 5 kam., keuken, stal, tuin en Voor SCHOORSTEENMANvoor kinderen, op de hoo"te meest
inrichting in Limburg.
1kelder te ruil teg. benedenTELS onbrandbaar bricoiite
van de keuken of van r
woning te Bl'heide of SpekMout,,arde"nnaise
:
!
niet meer Geerstraat maar
beetje
Frans
Proeft
liefst
en.
een
„Jagima de enige echte holzerheide. Br. onder no. Honigmanstraat 98, Heerlen,
snrekend, huisel. verkeer.
L.D.
Kerkrade
bijk.
K 5048
telefoon 4555.
Briev. aan Juge. de Paix, „elite" Producten. M'tricht. ]
| Te k. nwe rotan WIEG, kinSoignies (België).
BLAAS- en NIERTHEE bevordert reiniging der nieren,
MEISJE gevr. voor 3 dgn derstoel en wandelwagentje,
geneest
en voorkomt ontper wk. G. Linssen. Paters- , alles i.g.st. Rotterdamstr. 92,
1.85.
weg 69. Hoensbroek
Schaesb.veld. Heerlen.
] HUIS te k. gevr., direct leeg stekingen. Per pak
Gebr. Eyck. Or Na5Net DAGMEISJE WVT., gr 1 HAARDEN en haardkachels 1te aanv. in gem. Kerkrade. Drog
..,c.'..-,f 3 Keerlen
was bui+en*l*' T*»ir*»-*f "ftij-*!**'*»-' in de prachtitfst* uitvoerin- 1Br. ond. no S 721 hulpkant
'J f r
5.50,
-ia-s. P't- 7en va-iaf f 10.— per mnd. '. L.D. Spek'heide
OLIE-PERMANENT
Post-adres Math. J. Eggen. Te k. een voor de sloop beonder volle garantie, ook
Lindeplein 7. Brunssum.
Kapsalon
stemd solied PAND. gel. te 's Zaterdags.
Gevr. ROOKSTER ot een
* Vacrarie. Br. nnd. no. F—23
Bautscherweg
44,
Modern.
HAARD
te
k
25
de
Lindelauf,
StaJoh.
kok. Hofe!
Heerlerbaan. telefoon 5455
Groot. Talmastr. 24 Heerlen I bur. van dit blad.
■'-aat 15, Heerlen.

’

___

’

WONINGRUIL

.

’

—

*

'

—

—

'

’

spierpijnen, gewrichtspijnen,
jicht. Per pak
1.85. Alleen
Drog Gebr. Eyck. Or. Nas-

’ —

no. 5265.
LEDEREN JASSEN, man-

goed als nieuwe '54 Simca,
iets speciaals. Autobedrijf
De Valk, Valkenburg, telef.

Leeftijd:

Plaats:

0.50. Radio Lof, Markt
no. 34. tel. 2765, Kerkrade.
DAMES, maakt eens kennis
met ons .lieuwste permanent-apparaat, absoluut geen
zwaarte meer op het hoofd
en een schitterende losse
krul. Het enigste ter plaatse.
Salon Margoth, Sittarderweg
no. 1568, Heerlen, tel. 5303.
bush. Diamantstraat.
bij
RHEUMATIEK-THEE
rheumatische aandoeningen,

eventueel
zonder aanbetaling, garantie
en service, geen all risk
verz. Briev. onder no. 44950
bur. van dit blad.
Te k. AUSTIN A 40. i.z.g.st.,
m. radio en verw. Wij en weg
no. 26, Treebeek.

—

3<_ A

’

onuitPer

3. Heerlen
SOLA CASSETTES.
A.
Debets-v. Loo, Meezenbroeker*.vgg 50. Heerlen.

ZELDZAME aanbieding zo

Naam:

Straat:

pi.

van

Verwacht oinnenkort de beroemde N.S.U. SCOOTER,
het wonder van Duitsland.
Gar. RoniDelman, Heerlen,
de zaak mêt de betere mer-

den verkrijgbaar,

-

radio-radarmonteur,
machinist, torpedomaker, marinier, vliegtulgmaker (-algemeen, -metaalbewerker,

4406—2005,

voor witte

Kerkrade.

Verleng de levensduur
uw grammof.platen met
ze stalen INLAYS, geen
gesleten gaten meer.

..^usfraat

DT3
C l 106
I*3

DAMES, zoekt U een goede
kapsalon, hier is het enige
GEBRUIKTE AUTO'S op adres Salon v.d. Vliet, Heergemakk. oetalingsvoorwaarlerbaan 113. t.o de kerk, tel.

Wie bij de Marine ts loopt bij voorbeeld kans, nogal eens verre reizen te
maken! In de vrije tijd is 't dan „sloep naar de wal" geblazen. Vreemde
landen en vreemde volken zien, ongekende natuur bewonderen. Het zijn
ogenblikken, om nooit te
i
1
■
vergeten!
Zend deze COUPON aan: |
Bü de Koninklijke Marine ls
|
HET HOQFD MARINEWERVING
voor Hinke Jongemannen
bezuidenhoutseweg 123 den HAAG I
van 16 Jaar en ouder weer
Verzoeke toezending inlichtingenboekje: \
plaats in vele dienstvakken
|
als matroos, telegrafist, ziekenverpleger (tenminste 18
Jaar oud), electromonteur,

tel.

bijk. L.D.

ken.

-

—— —

Nieuweweg 24A

K
zoekt TEHUIS
vert>. kees (reu),
Niet vertr. bij kl.
van 11—4 uur.
Vburg,

ons verkrijgb. teg. gemakk.
bet.-condities. Bezoek aan
huis. Br. jnd. no. K 5037

’
— ’

shagdoos!I :.
_l_

tels. 6 weken in gebruik,
daarna betaalt u vanaf
2
p. w. of in 24 maanden. On-

ze

coupeur

’

bezoekt u aan

huis. Br. ond. no. El—l 2 b.d.
BLOEDDRUK-THEE
oefent
een gunstige invloed uit op
alle klachten welke het gevolg
zijn
van verhoogde
bloeddruk zoals hoofdpijn,

__ _J __-__.__

"
"

bij aankoop van 20 boekjes Ü-YZAA^. ontvangt U deze
sierlijke, handige shagdoos geheel gratis!

duizeligheid, geheugenzwakpak
1.85. Drogisterij
5e br. Eyck, Or. Nassaustr. 3

’

te. Per

►

*°cd siuitend (uw sha*
"
uit en „breekt" niet!)
droogt niet
" k handig van meer
model (prettig
"
in de zak en ... prettig „op de knie"!)

!

Doe als millioenen kenners

!

Heerlen.
over de gehele wereldvraag
doos!
Haal
Grammofoonplatennieuws.
Thans voorradig: „Wenn in
Die fantastisch-goede vloeitjes
Südkaroline die Baumwolle
hebt U tóch nodig!
blüht", gezor.gen door Goldy
_A
■^■k ■■ ■_■■ %%%%
en Peter de Vries. RADIO
IfflJl-t heeft een bredere gomLOF, Markt 34, telef. 2765,
_x
rand en plakt dus vaster en vlugger
Kerkrade.
_■
»■
l__l
MA
-ll\_\+. brandt nog witter en geKATTENVELLEN teg. rheu"■
matiek a
6.50 en
8.75 p.
lijkmatiger
stuk. Fa. J. W. Savelbergh,
('" het bekende oranje pakje)
Drog. „De Flora", Geleenstr.
wnA-fc is speciaal geschikt voor
no. 24-26, Heerlen, tel. 5847.
elke shag
Blijft U gezellig thuis. Wij
PERMANENTEN U aa n huis
'RÏLIA+. is hygiënischer, want sigaen rOOk beter BT.
Coriovallumstr. 17, Heerlen,
rettenpapier, gom en verpakking
hvalënlSChor
telefoon 5936.
staan onder voortdurende controle
*»
.gjjjWlfffßfc
MAAG- en SPIJSVERTERINGSTHEE bij verminder'**^^fctA*
e „fe
_« !__ssK***ii*_w«S É3Ê&
de eetlust, stoornissen in de
■■a-iiff**l^**^»lßrffr-Hl
v^m.
"«_*»%
spijsvertering en de afscheiding der maagsappen Per
pak
1.85. Drog. Gebr. Eyck
Or. Nassaustr. 3, Heerlen.
mVs.
ï».^»
♦**>■--’ £WEGENZOUT voor het ontdooien van straat en stoep.
Fa. J. W. Savelbergh, Drog.
„De Flora", Geleenstr. 24-26
Heerlen, tel, 5847.
HEREN, voor een vakkunW>.*-jj£#
dige behandeling naar Salon
*>l-voudig gelukkig, met 20 pakjes W_lA-_
v.d. Vliet, Heerlerbaan 113,
l\Z\_i"V. het meest gevtaagde
èn die bijzondet mooie shagdoos!
t.o. de kerk.
sigarettenpapier ter wereld
Berini,
*
BROMFIETSEN.
N.S.U., Quickly, Cyrus Sachs
(waar altijd 30 vloeitjes in zitten )
Cyrus Victoria, Zündapp,
enz. Gem. betalingen. Postbus 173 Heerlen.
DANK aan God vbor verkr.
grote gunst op voorspr. van
O.L. Vr. ;an de Wonderdadige Medaille.
DANSZAALPOEDER maakt
vloer spiegelglad, groot pak
1.25. Fa. J. W. Savelbergh DEURWAARDER LAENEN te KERKRADE
Drog. „De Flora", Geleenstraat 24-26, Heerlen, telef. zal op Dinsdag 17 Januari ajs., nam. 2 uur in de zaal Debie
Wilhelminaplein 7, Heerlen, in opdracht van de heer Wano. 5847.
erk. veilinghouder, verkopen een grote partij
terdrinker,
verBLOEDSUIKERTHEE
bloedsuikergehalte,
laagt het
MEUBILAIRE en DIVERSE GOEDEREN
afneming van het dorstgeslaap-,
en huiskamers, dressoirs, buffetten, linnenkasvoel, verhoging van de licha- w.o.
ten, tafels, stoelen, clubs, orgel met 16 registers, bankstelmelijke en geestelijke enerlen, partij hotel-bedden, 80 stuks lakens, tafelkleedjes, badgie. Per pak
1.85. Drog. kuip, electr. fornuis, vele
klein-meubelen, huishoudelijke
Gebr. Eyck, Or. Nassaustr. 3 goederen enz.
Heerlen.
Verkoop bij opbod tegen contante betaling.
„VAN DÈ BOEL" stoomt in Bezichtig.: Maandag
16 Jan. van 4—9 u en. voor de verkoop
27,
Honigmanstr.
week!
één
Heerlen.
Wij verhuren voor uw kin_.—
derfeestjes PROJECTOREN,
LAURA
DE
STEENKOLENMIJNEN
en
JULIA
event. met films en bediete EYGELSHOVEN vragen enige
ning. Foto-cine J. v.d. Graaf
Willemstraat 3, Heerlen.
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OPENBARE VERKOOP

’

g^en

’

I

Pantalons
Sponnen

I co\«e»^

1 Costuums

— ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDSE

BONTJASSEN.
18.— p. mnd.
Reeds vanaf
kunt u in het bezit komen
Prachtige

’

-—

-—- m
W

|

ELECTRICIëNS
iiO

van zon charmante jas in
Brussels
coupe Bruxelles.
Bonthuis. Postbus 207 Hrln.

—

Zenuwkalmerende en

1.75 KI

Leeftijd tot

rustBij

jaar.

Aanmelden bij de Personeelsdienst

bevorderende
THEE.
overprikkehng der zenuwcentra, rusteloosheid, stoornissen in overgangsleeftijd,

Mijn Julia.

Uitgeversmij heeft voor de bezorging en incasso van
moedeloosheid. Plantaardig R.K. uitgaven
nog plaats voor
geneesmiddel dat de over- haar
spannen zenuwen tot rust
brengt, angsttoestanden en
nachtelijke
tobberijen verjaagt, waardoor betere nacht1.85. Alleen in de gemeente Sittard, Susteren, Grevenbicht, Limbricht
rust. Per pak
Drog. Gebr Eyck, Or. Nasen Berg-Urmond. Flinke bijverdienste wordt geboden.
saustraat 3. Heerlen.
Brieven onder no. S 6556 L.D. Sittard.
SENSATIE in de bromfietswereld!! De nieuwe ESMI
super sport bromfiets is uit!
Buddy-seat, voor- en achtervering, ingebouwde snelh.HOOG LOON

actieve personen

’

—

HEERLEN
|
Service Station Geleenstr 14 TeL 3.7.8 7 I
KERKRADE
Service" Station Markt 21
Tel. 304 5 1
SITTARD
Service-Station Limbnchterstr 20Tel 2 6 2 5 I
Agentschap Mej M ten Dijk Steenweg 25 I

-

TRACTOR-MONTEURS gevraagd

meter, uitgerust met de ster-

ke 2 p.k. ILO-motor. Het geheel als een zware motor,

Brieven onder nummer 737 bureau van dit blad.

’

Handelskantoor te Heerlen vraagt voor

echter zonder rijbewijs. Prijs
735.—. Koopt niet, alvorens

deze .pracht-machine gezien
hébben. Alleenverkoop :
„MOTOR-UNIE". Vrije entree ingang poort Geleenstr.
no. 51A, t.o. garage CantonReiss.

spoedige

indiensttreding

te

FAKTURISTE,
met middelbare schoolopleiding. Bekendheid met Bur-

asthma, roughs faktureermachine strekt tot aanbeveling. Brieven
kortademigheid,
acute en met uitvoerige inlichtingen onder no. 11850 bur. v.d. blad.
chronische bronchitis, verslijming, prikkel en kramp185. Drog.
hoest. Per pak
Gebr. Eyck, Or. Nassaustr. 3,
Heerlen.
Op Zaterdag 11 Februari a.s. zal het traditionele
LEDEREN SPORTKLEDING
Carnavalsbal van de Heerlense Kegelbond wederNederlands grootste fabriek
om plaats vinden in het Grand Hotel 's avonds
voor lederen kleding levert
8 uur. Drie orkesten en gezellig versierde zalen.
U alle modellen en uitvoeAlleen toegankelijk voor leden en donateurs. Tot
ringen: 1. zonder aanbeta1 Februari kan men zich nog als donateur opgeven
ling; 2. lange betalings-ter(schriftelijk) bij de secretaris L. Colen, Honigmanmijn: 3. geen incasso aan de
straat 25 te Heerlen.
deur; 4. uitsluitend IA kwaof avondkleding gewenst.
GemasGecostumeerd
liteit; 5. geheimhouding verkeerden
worden
niet toegelaten.
zekerd. Schrijft U even een
bij

ASTHMA-THEE

H.K.B. BAL

’

—

briefje

wanneer wij U thuis

kunnen treffen onder no.
E—2o bur. van dit blad, alsmede wat U wenst met de
maat.
THEE voor verbeterde gal-

Talrijke
mensen
hebben te kampen met aandoeningen welke het gevolg
zijn van een onvoldoende
galproductie.
Als voorbehoedmidd*») tegen heroptriden van aanvallen van pijn
en on-o?=sci\ikheid Men kan
het voedsel weer beter ver1.85. Aldragen. Per pak
leen bij Drog: Gebr. Eyck.
Or. Nassaustraat 3, Heerlen.

/

\

**
'
i

*>
*J

OPELS 1950, 1952, 1953, 1954, in prima staat,
modellen Olympia en Rekord
FORD TAUNUS 1954, in prima staat
PEUGEOT 1952, met schuifdak, kachel en rolhoes,
in staat van nieuw
VAUXHALL 1955, slechts 7,000 km. gelopen, mode]
Wyvern, gloed nieuw, speciale prijs!
MORRIS 1954, in zeer goede conditie
BUICK 1947, goed onderhouden, zee: voordelige
aanbieding

\
'
*

t

i
t

*'

t

CHEVROLETS 1953 en 1954, in prachtige conditie,
4 deurs sedan, 6 cylinders

j

AUTOBEDRIJF JOS. JANSSSEN .

t

J

GENERAL MOTORS DEALER
7444,
Tel.
Fr. Romanusweg, Maastricht, Tel. 7445

Hèt vertrouwensadres voor een

gebr.

automobiel

j

i

J

'

nette serveersters

werking!

’

In RUTECK'S LUNCHROOM te UTRECHT
kunnen worden geplaatst:

_

\

t

AUTO OCCASIONS

(ook in opleiding)
/oor huisvesting (kamer) wordt gezorgd. Voor het
verkrijgen van inlichtingen omtrent arbeidsvoorwaarden kunnen sollicitanten zich melden op
Woensdag 18 Januari tussen 11 en 3 uur in
Ruteck's Lunchroom, Potterstraat 2 te Utrecht of
schriftelijk

v

solliciteren

bij

het hoofdkantoor var

rluteck's Lunchrooms en Cafetaria's, Heemraadssingel 140 te Rotterdam-C. Reiskosten naar Utrechi
worden vergoed.

VERENIGING „HET GOED KOSTHUIS"
voor haar gezeUenhuis te Eygeishoven

vraagt

NACHTWAKER-BEDIENDE
van 9—lo uur ten Kantore van de Vereniging, Stationsstraat 58 te Heerlen, of
Vrijdag 20 Januari a.s. van 2—5 uur in het GezeUenhuis,
Laurastraat 48 te Eygeishoven. Brieven zo spoedig mogelijk
J te richten aan vorengenoemd adres.
Persoonlijke aanmelding dagelijks

Maandag 16 januari 1956

—

»

Vierde klassers aan bod

Blazoen

RKHSV
nog steeds onbesmet
van

RKVCL-VNB 2—2. Uit de afwisse-

lende

aanvallen zorgde Theunissen
in de 5e minuut dat de thuisclub
de leiding kreeg I—o. VCL ging
hierna domineren en in paniek
schoot een der backs van Borgharen in eigen doel 2—o. Geleidelijk
wist VNB zich te herstellen en in de
30e min. was de stand 2—l, waarna
vlak voor rust een der backs van
VCL zorgde dat de eerste helft met
2— 2 afsloot. Na de rust was het

een

spel,

gelijk opgaand

waarin

geen der partijen meer tot een
doelpunt kwam.
RKVVM-SCG o—3. In deze slecht
gespeelde wedstrijd kwamen de bezoekers na 15 minuten aan de leiding door een voltreffer van v. d.
Boren o—l. Uit een misverstand
kwam vervolgens o—2. In de tweede helft ging de thuisclub flink in
de aanval om de achterstand in te
lopen. SCG verdedigde echter taai
en toen uit een SCG-aanval v. d.
Boren de stand op 3—o kon brengen, was WM geslagen.
RKHSV-Oranje Boys 7—l. De thuisclub startte in een flink tempo,
"daardoor de bezoekers in de verdediging gedrongen werden. Peters
lam uit deze meerderheid 2 voltreffers voor zijn rekening 2—o, v.d.
Boom drie en Kusters een, zodat
rust reeds met een veilige voorsprong van 6—o inging. De tweede
helft kwamen de Oranje Boys wat
meer aan bod en konden toen de
eer redden 6—l. In de laatste minuten bracht Peters nog de stand

op 7—l.
Maasvogels-RHC I—o. De eerste
helft golden de aanvallen van doel
tot doel, waarbij geen der partijen
tot een voltreffer kon komen, zodat
rust met o—o inging. De tweede
helft waren de partijen wederom
volkomen aan elkaar gewaagd.
Tot scoringskansen werd geen gelegenheid gegeven, maar tenslotte
2ag Cilissen toch een
gaatje en
scoorde I—o, hetgeen tevens de
overwinning betekende.

RKHSV

11-22
SCG
13-19
RVU
12-18
Maasvogels 10-14
Eijsden
11-13

RKVCL

12-10
11- 8
12- 7
12- 7
9- 4
13- 4

RKBFC

RHC

VNB

Rapid
12-10 Oranje B.

■RKWM

4e klasse B
Gulpen-Berg 3-3

—

Reeds in de eermin. nam Berg de leiding, 0-1.
Na een half uur scoorde Frijns de
g-lijkmiaiker, 1-1, Berg nam weer de
leiding 1-2, maar Frijns maakte weer
gedijk, 2-Z Na de rust nam Berg andermaal een voorsprong, 2-3, maar F.
Looaen zorgde weer voor de gelijkmaker 3-3.
Voerendaal-Sportclub 5-0
Voor de
rust had Sportclub het beste van het
spel, maar tooh kwam Voerendaal
door Halmans aan de leiding, 1-0. Na
de thee was Voerendaal sterker.
Door Halmans (2x) en Disco (2x)
werd de eindstand 5-0.
RKASV-RKWH 4-3
In deze
ste

—

spannende wedstrijd

—

was VVH voor

de rust het meest gevaarlijk en nam
met 2-0 de leiding. Na de rust waren
de bordjes verhangen en zag ASV
kans 4 maal te doelpunten door resp.
Hermens, Wagemans, Kaaien en Penders, 4-2. In de laatste minuut reduceerden de gasten nog tot 4-3.
Walram-Parthy 2-2
Na 15 minuten
scoorde Meijs voor de gasten, 0-1.
Tien minuten later verhoo^-le dezelfde speler de voorsprong, 0-2. Na de
n_st ging Walram in het offensief.
Eerst reduceerde Jaspers tot 1-2 en
*-ven later scoorde Cabo de gelijkmaker Ondanks een overwicht van
de thuisclub in het laatste kwartier,
frleel de stand ongewijzigd.
Voerendaal 12-22 RKWH
10-9
Wit Groen 9-15 Walram
9-8
Berg
11-12 Marsana
10-8
12-12 RKSVB
9-4
RKASV
Parthij
10-11 Sportclub
9-0
Gulpen
11-11

—

4e klasse C
KVC

Oranje-Bekkerveld 3-1

—

On-

"danks een overwicht der gasten
opende KVC in de 20ste minuut de
score door Wirtkens, 1-0. Een kwartier na de rust maakte midvoor Bor-

mans gelijk, 1-1. Enkele minuten later was het F. Gulpen die met een
schitterende kopbal KVC de leiding
Saf, 2-1. Dezelfde speler maakte aan
alle onzekerheid een einde door de
eindstand op 3-1 te brengen.
Hopel-RKFCH 3-6
De gasten hadden in de eerste helft wintivoordeel
en na 5 minuten was het 0-1 door de
midvoor. Het windvoordeel leverde
daarna nog 4 doelpunten voor de
gasten op, waarvan één
doelpunt
door een penalty 0-5. Na de thee waren de bordjes verhangen Dings
scoorde na 15 min. 1-5. Deze! Me speler zongde voor 2-5. Een kwartier
voor het einde werd het echter 2-6
door de reohtsbinnen. FCH miste nog
*en penalty. Dings zorgde voor de
3 -6 eindstand.
De
Kakertse Boys-Weltanla 3-1

—

—

Boys waren in de meerderheid en na
een half uur opende A. Duda de
score, 1-0. Na de thee zorgde Kruüzen
voor
de gelijkmaker, 1-1. Toen echter wafi het woord aan de Boys en
r-og twee goede doelpunten van A.
£>uda brachten de eindstand op 3-1.

Vrusschemig-Helios 2-1

—

Helios

Profiteerde het eerste van het windvoordeel, maar de uitvallen van
Vrussohemig waren zeer gevaarlijk,
"oor een mislukte uittrap kwam
Helios goedkoop aan haar doelpunt,
°-l. Na de rust waren de bordjes
verhangen en was Vrussehemig aan

't woord. Door twee goede doelpunten van Heusschen J. kwam Vrussehemig op winst. De laatste verwoede pogingen van Helios op een gelijspel kon

Pareren.

de Vrusschemig-de*fen_ie

Voerend.-Sportcl. '25
Gulpen-Berg

K.N.V.B.

K.N.V.B.
AMATEUR-COMPETITIE

Rimburg-Schinveld 2-1
Beide par■■■■■■"■■"■«■■■■■■■■■■■"■*"r*"u
tijen waren aan elkaar gewaagd,
bezorgde
Rimburg
Hanssen
de
Hoofdklasse A
dooh
leiding. Tien minuten later was de Stormvogels-A'dam
o—l
stand echter gelijk door de rechtsDOS-VVV
I—o
binnen van Sohinveld. Ook na de Limburgia-NAC
i—2
rust wogen de ploegen tegen elkaar Rodasport-Sparta
3—2
op. Het was uiteindelijk BenedickFortuna '04-Vitesse
I—o
zak, die Rimburg de zege bezorgde, Eindhoven-E-JCNH
I—l
2-1. Bij Schinveld stond de ex-Rim- Excelsior-Rigtersbleek I—l
burg-doelman Jacobs onder de lat.
I—l
ADO-HVC
Ajax-Noad
o—o
Vrussohem. 11-16 Weltania
11-12
Kak. boys
13-15 Bekkerveld 11-10
Hoofdkla_se B
9-8 SVV-Volewiijckers
KVCOr
10-14 Haanr-i'ie
3—l
12-13 Rimburg
12-8
Hopel
I—3
Bmma-BVV
9-5
9-12 Schinveld
Heilust
Willem 11-Sch.-H. Sp. 4—l

RKFCH

"

11-3

10-12 Helios

Graafschap-Sittardia
Feyenoord-Rapid JC

—

Tuddern- Armada 0-2.
Armada had
het beste van het spel en na 10 minuten opende rechtsbuiten Corten de
score 0-1. Tuddern weerde zich dapper maar door pech bleef de score
tot de rust ongewijzigd. Na de thee
ging de strijd aanvankelijk gelijk JP
doch het was weer Armada dat 25
minuten na de rust door v. d. Berg
de voorsprong verhoogde en daarmede de zege veilig stelde.
Havantia-Buchten 3-1.
Het overwicht in de eerste helft drukte Havantia na een half uur uit in een
doelpunt van Claessen 1-0. 15 minuten na de rust scoorde Hoofwijk de
gelijkmaker. Dreessen brach» Havantia weer aan de leiding 2-1 en 7 minuten voor het einde stelde Übags
de zege veilig 3-1
De
Sanderbout-Steenb. boys 6-0.
gasten kwamen er in deze wedstrijd
helemaal niet aan te pas. Met de regelmaat van de klok scoorde Sander.
bout 6 doelpunten. Voor de rust nam
Blomberg er 2 voor zijn rekening en
Gerits één.
Met een harde kogel
bracht Gerits na de rust de stand op
4-0. Een kopstoot van Mensink werd
nummer 5 terwijl Blomberg een hatt-

—

—

rick scoorde: 6-0.

11-18 Susterseel
12-18 Urmondia
12-17 SVM
10-14 Stadbroek
12-13 Suchten
12-11 3*.eenb. boys

DWV-HRC

Quick-UW

DFC-GVAV

Almania-Vlissingen

WH '16-Maurits

4—3
3—3
2—o
2—l

T-C-Schijndel
VSV '34-Snc. Emma

Tweede klasse A
RKONS-Keksenberg
Tweede klasse B
Venray-Reuver

6—l

4—2

Heer-RKDEV

2—o
o—3
2—2

Rhedfn-HelmOnd
Baronie-Heracles
Blauw Wit-ONA

2—3

2—o

Eerste klasse C

Wilhelmina-Fort. (VI.)
Oosterpark ers-Dosko
KFC-Volendam
Helmondia-D-IC
UVS-Oldenzaal
Zwartemeer-Tubantia

I—2
o—o0—0

TOP-Zeist
Seml-Prof Res. kl. F
RapidJC 2-Wilhelm. 2
PSV 2-Eindhoven 2
Helm. 2-Helmcndia 2
De Valk 2-Fort. '54 2

°—2

Hilversum-ZFC

MW 2-Rodasport 2
VVV 2-Liimburgia 2

3—2
3—3

_

'i—
o—l

o—l

o—o
3—l
2—l

Nw Einde-RK Kolonia I—l
2—4
Zwart Wit-YTV

I—o

Derde klasse C
FCRIA-Spaubeek

4—U
I—2
o—l

DVO-Maslou
PSV '35-Obbicht
Swift '35-RIOS '31
Vierde klasse A
RKVOL-VNB
RKWM-SCG

I—l

2—2

5—3

RKHSV-Ovanje Boys

o—2

6—3
6—3
o—4

I—s

Sp

Wageningen-Haarlem o—o
Leeuward.-Herrn. DVS t—l
Be Quick-'t Gooi
Zwolse Boys-Longa

2—4

Irene-Wittenhorst o—o
Blerick-Wit Zwart '32 3—l
Derde klasse A
2—3
Ammelie-Schinnen
o—l
Mariarade-Geleen
I—l
SVME-Cansar
J—2
WW '28-Minor
Maastr. 8.-Leonidas W o—4
Derde klasse B
s—l
RK__BS-1-Uira
-J—l
Hoenbroek-SVN

5—2
i—l

DWS-Heerenveen
Eerste klasse B

o—40—4

Muntendam-WVC
Veelerveen-WVV
Eerste klasse C
Kimbria-Brabantia

Eerste klasse A

RBC-Ensch. Boys
AGOVV-VSV
NEC-PEC

2—2

Eerte klasse It
Arnhemse 8.-WAW I—o
3—3
Hengelo-Achilles
Quick '2,-Zw.v/.einde B—3

o—o

EDO-Elinkwijk

3—l
I—o

Gouda-RFC

3—l

Enschede-PSV

4e kJasse D

OVCS
iSanderb.
Havantia
IVS
Armada
Tuddern

Alkmaar '54^MW

Eerste klasse A

West-Frisia-VOS

Maasvogels-RHC
Vierde klasse B

11-10
10- 9
kansen on11- 9 hoede liet vele doelrijpe gebrek aan
door
voornamelijk
benut
10- 7
11- 4 schotvaardigheid. Na de rust voerde
0-5 op
12- 4 Koningsbosch de stand tot Laugs
door doelpunten van Kastelijn,
en Nelissen (2 maal).

4—l

2—4

I—l

I—3

2—2
o—3
7—l

I—o

2—2

' Walram-Partij

Hoogovehtournooi
BEVERWIJK, 15 jan.

—

In de 9e en
van het hoogoventournooi heeft de Zweed Stahlberg
(wit) gelijk gespeeld tegen de Spanjaard Toran. Stahlberg werd hiermee winnaar van het tournooi want
hij bereikte 6Vi punt, een totaal dat
door geen andere speler geëvenaard
kon worden De Argentijn Pilnik
'zwart) versloeg Roessel (Ned.) en
ronde

verwierf met 6 pnt de tweede plaats.

s—o

3—3
4—3

RKASV-RKWH
Vierde klasse C
Kakertse 8.-Weltania 3—]
Vrusscnemig-<Helios H. 2—l
KVC

Oranje-Bekkerv
Hopel-RKFCH

a—j

Riniburg-Schinveld

Z—l

3—6

Vierde klasse D
.I—2
Tuddern-Armada
Sanderbout-Stcenb. B. 6—o
Havantia-Buchten

Vierde klasse E
Heel-Slekker L'oys

3—l
I—.

RKSVW-Thorn

2—l

Horn-Maasbracht

Ü—s
2—4

Susteren-Koningsb.

Res. tweede klasse A
MW 3-Standa^rd 2
Caesar 2-Heer 2
Res. tweede klasse B
Rodavpon 3-Miranda 2
■ïapid JC 3-Pimp.v. B 2
Laura 2-RKTSV 2
Waubach 2-Oh'mon' 2
Res. tweede klasse C
KEV 2-Limburgia 3
Sóhutt.v. 2-RKBPV 2
Sp. Emma 2-Heerlen 2
RK Kol. 2-Gr; Ster 2
Sittardi-*.3-H<-_n***br 2

4—2
2—4
3 —2
3—3
4—3

9—l
I—B
2—5
I—l

o—o

16—1

K.N.V.B.
AFDELING LIMBURG
Eerste klas

St. Piet.-Sp WW '28 3 B—l
Leonidas 2-Willem 1 2 6—o
Celios-Heer 3
6—o

6—o
Keer-Rapid 2
Cab. 8.-White Star
2—3
Geulse E.-Marsana 2 6—2
Vilt-Schirr.mert
o—4
RKUVC-Bunde
o—o
lASON-Valkenb. B.
I—l
RKMVC-Zw W. '19 2 5—4
VTV 2-Viilen
o—4
Lemirsia-Huls
4—l
RKDFC-SVK
s—l
RKSNE-Amstenrade
5—2

| Silvia-Egge

3—l

2—l
VCT-Langebera
3—6
Dem Ravem-Husk. B. s—l
Sp. Emma 2-Kolonia 3 4—o
Adveo-Havantia 2
5—3
GSV '28-Sandei-bout 2 4—o
I—l
Haslou 2-Neerbeek
Sweijckh. 8.-RKWD o—l

RKSVL-De Leeuw

!

2—3
Schilberg-L-imbricht
.chalbrueh-Susterse B. 3—2
3—3
3orn-EW 2
Tweede klas
Maastr. B. 2-Ammelie 2
White St. 2-RKVCL 2
RK. "VL 3-SVME 2
Mheerder B. 2-RKVE
RHC 2-RKBFC 2
RKASV 2-Geertr. B.
Eijsd-cn

2-Scharn

Stand. 3-Rapid 3
VNB Leonidas 3
Pchimmert 2-Sibbe
"VU 2-Walram 2
Zwart W. 3-Wahlwill.
Roerheide-Gulpen 2
Gracht. 8.-Raoid JC 4
Vrusschemig 2-SVK 2
RKFOH 2-Voerend. 2
B***kkerv. 2-Gr. Ster 3
Pchinveld .-Minor 3
VST ?-PKRpV 3
.
■*"*»« e 2-Passart
-""VE-Caesar 3
■Trmondir. 2-*MB*.irit« 4
"-r.lt,. rv .-fV'.'~S 2
2
nw-^n-PVO
ivrfl ?.- . n-rteren 2
*-*-PTA 2-TVS 2
c:,, ?t-_,.ro r.

I—4
I—7
o—7
I—2
Ö—l

3—6

4—6

I—2
I—s
2—5
■>—<i
7—o
B—2
I—l
14—2
3—3

2—l

l~f
*>—'
3*—"
3

s—*
1~2

Derde klas
Celios 2-Maastr. B. 3 4—2
4—2
<**ab. B. 3-Keer 2
5—3
3-Heer 4
I—6
Keer 3-RK__SV 3
Willem I 3-Kimbria 3 9—l
■"■charn 2-Banholtia 2 I—B
Rapid 4-St. Pieter 2
2—6
npertr. R ?-***-.den 3 3—?
Sir. B. 2-RKTTVC 2
9—3
I—l
Sibbe 2-Vilt 2
Berg 4-Valkenb. B 2
RKIW 2-Nysw. B. 2

o—6
3—3
3—o
5—2

Wahlwiller 2-PT<IW
3—4
Silvia 3 _3ilvia 2
V Einde 4-Gracht. B 2 I—2
4—2
Heerlen 3--VN 3

I—4

Hillensb. 2-Hillensb.
Adveo 2-Wynandia

3—3

Rust.**rs. 2-Dem Rav. 3 4—o
2—3
SVM 2-GSV '28 2
Neerb. 2-Thien B. B. o—B
Armada 2-Tuddern 2 I—3
3uchten 2-Roosteren 2 3—3
Thien B B. 2-SVE 2 I—l
Limbricht 2-Holtum 2 B—o

St. Joost-EMS

Heren

■■■■■■■■■■■■■

3—l
4—l
I—o
2—l

HTCC-Breda

Tilburg-Venlo
Dames le klas
EMHC-Den Bosch
Venlo Girls-MOP

2—2

3—l

o—o

Or .Zwart-Push

2—l

Tilßfcrg-Venlo

Heren prom. kl. B
HMHC-Eindhoven
HTCC 11-Huac
2e klasse C heren

II

Racing-Eindhoven

Prom. kl. B dames
Huac-Green Star
2e klasse C
EMHC 111-Blerick

-

Eindhoven 11-Racing

o—o

4—l

2—l
2—l
2—o
I—21—2

■■■■""""""■"-■"■■"■■■""l

VOLLEYBAL
Afd. Maastricht
Dames le kla*

Fiscus 1-Rapid 1
Mavoc 2-Set Up 1
2e klas A
Rapid 3-Voca 1
Volitum 2-Helpoort 2
2e klas B
4
1-Rapid
Kimbria
Voca 2.WVV 1
WW 2-St. Pieter 1
Heren le kla s
MPSV 1-Set Up 1
MLM 1-AV 34 1
Hurricane 1-Mavoc 2
Ze klas A
Rapid 1-Hurricane 2
Victoria 1-MPSV 2
Mavoc 3-Fiscus 2
2e klas B
Victoria 2-Voca 1
Heipoort 1-Rapid 2

DAMES le klas:
Maurits 1-Swift 1
Res. le klas:
Maurits 2-Swift 2
3 D:
Wessem I-Kant

1

2—3
2—3

3—o

- 3—2
o—3
3—2

3—2
3— 2

.

3—o

3—2
3—2
o—3

St. Servaas 1-WVV 1
WW 2-Volitum 1

3—l

o—3

Afd. Heerlen

-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

1

3—l
3—l

3—o
Marechaussee-Fiscus 3 3—o
3e klas

HANDBAL
HEREN le klas:
Limb. 1-Kimbria

2—l
2—6

Linne 2-RKSVN

le klas

EMHC-Push
Rapiditv-Zwart Wit

6—2

3 E:
Wessem 2-Kant. 2

HOCKEY

o—l
2—5

*—'
1.-PKWB 2—l

Schimmert 3-Ber*» 3

Jchutt.v ±_*>eLeeuw 2 I—l
RKSNE 2-A'rade 2
4—2
RKFOH 3J-angeb. 3 2—3

18—9
*—2

2—5

I—4

Dame s
NVC 3-NVC 1

0-4

Clara 2

2—2

NVC 2-RKEHVC
St Clara 1-SDO 2
Vagh-St

Heren 3e klas
St. Bernard" 3-Smash 3
Reva 2-Madra 4
Madra 5-NVC 3
Blokkeer 2-Madra 5
Reva 2-SDO 3

NVC 3-Reva 1

I—3
4—o

o—4
I—3
4—o
o—4
o—4

St. nen de Limburgers met gering ver- Schaesbergers boden niet zo*n felde een oefenwedstrijd tegen
Bern. en Smash. In het Limburgs schil (15-12, 15-10). De Bernardij- le tegenstand als St. Bern. Dit ligt
team ontbraken drie spelers, n.l. nen versaagden echter niet en on- misschien in het feit, dat van Smash
Theunissen, Hendrix en Nizet, die der groot enthousiasme der talrijke twee spelers op het Limburgs team
verhinderd waren. Hoewel dit een supporters konden de studenten de stonden. De eerste drie sets wonverzwakkiing is, mag de prestatie derde set met 15-6 op hun naam nen de Limburgers met resp. 15-5,
HEERLEN, 15 jan. (Eig. corr.)
en 15-6. De laatste set boden
jan.
van
de Bernardijnen er toch zijn. brengen. Ook de vierde en laatste 15-6 Schaesbergers
elftal,
dat 28
Het Limburgs
een
15-12
de
beter partij en
zij.
set
leverde
Zij
dwongen
gelijk
spel
hen
n.l.
een
wonnen
Dit
hoog
zal gaan
overwinning
15-11
12-11 de Limburgse kleuren tijdens
konden
zelfs
een
11-20 MHD
Daarna
de
speelde
op.
Thorn
de 12- af. De studenten deden niet voor resultaat
houden in Haarlem
9-10 Districtenkampioenschappen
De
behalen.
tegen
Een Slekk. boys 12-17 Vesta
Smash.
ploeg
Susteren-Koningsbosch 0-5.
Limburgse
speel- hen onder. De eerste twee sets won11-10
gehavend Koningsbosch verpletterde K'bosch
12-14 Laar
12-14 Susteren
11- 7
Susteren met grote cijfers. Reeds na RKSVW
10- 6 God schonk ons heden ons
13-12 Heel
5 minuten opende Nelissen voor de Hom
Enige en algemene
10- 2
gasten de score 0-1. De Susterenvoor11-11 SHH
eerste kindje, een zoontje,
a Heden overleed tengevolge van een noodlottig
M'bracht
kennisgeving
dat bij het Doopsel de namen
Denkt U aan de
ongeval, voorzien van het H. Oliesel, in de leef.'ontving
tijd van bijna 35 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze
Het neeft de Almachtige
God behaagd
liefdevolle en zorgzame vader, zoon, broer, schoonLEONARD JOSEPH
broer, oom en neef
heden tot Zich te nemen,
GERARDUS MARIA
vrij plotseling, nog voorGIEL DRIESSEN
zien van de genademidWe noemen hem Leo.
delen onzer Moeder de
echtgenoot van
J. Hamers
H. Kerk, in de ouderdom
M. A. J. Hamers-v. Kan
MARIA
CORNELIA DE JONG
GEERDINA
75 jaren, mijn innigop Dinsdag 17 en Woensdag
Nieuwenhagen, 14 Jan. 1956 van
De diepbedroefde familie:
geliefde echtgenote, onze
Markt 5
18 Januari van 10-5 uur in
moeder,
lieve
behuwd-,
Heerlen: Wed. G. M. C. Driessen-de Jont
Tijd.: Vroedvrotiwenschool
groot- en overgrootmoeJos
MAASTRICHT
kamer 29
Harry
der, zuster, behuwdzusHot»)
„Beaumont", Stationstr.
John
ter, tante en nicht
Donderdag 19 én VrijYvonne
op
en
HILHELMINE
dag 20 Jan. van 10-5 uur in
4. Heden overleed tot
KEMMER
Hoensbroek: Pamilie Drlessen
Familie de Jong
penalty toegewezen, die Geurts beonze diepe droefheid
echtgenote van
HEERLEN
nutte, 1-0. De doelman van Nieuw
1956
vrij plotseling, voorzien
Heerlen,
13
Januari
Christiaan
van
Kolk
herhaaldelijk
de
Einde
stond hierna
Hotel Du Nord, Stationsstraat 17
van de H.H. Sacramenten
Na een geMartarade-Gcleen 0-1.
De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op DinsWij bevelen hare ziel in
in de weg Na
der Stervenden, in de
parochiekerk van
Breukapparaten Bedrijf
Januari
a.s.
9.30
in
de
lijk opgaand begin kwam de thuis- Kolonia-doelpunten
dag
17
om
uur
Brooks
de rust was het, woord aan Kolonia.
uwe godvruchtige geouderdom van 75 jaar,
Evangelist te Hoensbroek, waarna de begrafeSt.
Jan
Singrl 25
(23N)
club in het offensief, maar door Het
AmM-dam-C
oeden aan.
voor het
onze inniggeliefde echtpech vferd niet gedoelpunt. Wel einde,duurde tot 7 minuten
nis op het R.K. Kerkhof aldaar. Bijeenkomst aan het
gelijk
de
stand
werd
voordat
genote,
diepbedr.
moeder,
schoonDe
familie:
beukte Somers tegen de paal. Ook
rouwhuis Margrietstraat 5, Nieuw-Lotbroek Hoensweer door een penalty, die Bos
grootmoeder,
__-____________■■_—_————_——■__————_
moeder,
Heksenberg:
broek om 9 uur.
na de rust was Mariarade sterker, en
benutte, 1-1.
overgrootmoeder, zuster,
C. v.d. Kolk
maar de Geleense doelman was in
meisje
tante en nicht
Horbag
goede vorm. Vijf minuten voor het Zwart Wlt-VTV 2-4.
Utrecht:
MARTHA
J. v.d. Donk
einde kwam Geleen middels een scoorde voor Zwart Wit (dat enige
Wilhelminastraat 19,
snelle uitval aan het winnende doel- invallers telde) na tien minuten uit
MAJEWSKI
en kinderen
De plechtige eerste jaardienst voor zaliger
Nieuwenhagen
punt, gescoord door haar rechtsbin- een penalty, 1-0. Voor de rust zorgHeerlen:
echtgenote van
gelijkmaker,
0-1.
Doelman
F.
v.d.
Kolk
kopbal,
nen met een
de Rothkranz voor de
JEAN THEODORE EDMOND
Leonard Hubertus
Schotanus opereerde daarna zelfs 1-1. Ondanks het windnadeel liep
J. v.d. Kolk-Rosbaeh
rheunissen
VAN DER SMISSEN
en kinderen
nog in de voorhoede ,maar zonder VTV na de rust tot 1-4 uit door
doelpunten van Mullenders, VleuHeerlen:
succes.
Wij bevelen hare ziel in
gehouden
zal
worden op Woensdag 18 Januari a.s.
G. v.d. Kolk
Rothkranz. Hortbag bracht
uw godvruchtige gebeden
om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Gerlachus
SVME-Caesar 1-1.
Na 10 minuten gels en strafschop
de eindstand op
E. v.d. Kolk-Heidente Houthem.
aan.
bracht P. Vossen Caesar aan de lei- uit een
reich en kinderen
ding, 0-1, welke stand tot rust be- 2-4.
De diepbedr. familie:
Familie VAN DER SMISSEN
Heerlen:
houden bleef. 16 Minuten na de rust RKHBS-Laura 5-1.
Een herboren
Brunssum:
B. Lemmens-v.d. Kolk
egaliseerde J. Schroen uit een straf- HBS sloeg Laura overtuigend en het
L. H. Theunissen
M Lemmens
schop, 1-1. Ofschoon aan beide kan- vertoonde spel van
Heerlerbaners
de
Zwolle:
en kinderen
Voorlopig kostrnloos.
ten nog kansen geboden werden, tijdens deze wedstrijd rechtvaardigde
Dr J. H. M. BERDEN
J. Kleine-Theunissen
Kemmer
Familie
werden deze niet benut.
Bij
vonnis
plaats.
zeker niet de laatste
Voor de
van de ArronL. Kleine
zenuwarts
Familie v.d. Kolk
te Maasbleef de score beperkt tot één
dissements-Rechtb.
Brunssum:
Ammelie-Schinnen 2-3.
Reeds in rust
Tempsplein 29, Heerlen
Heksenberg, 14 Jan. 1956.
midvoor
H.
d.d.
Januari
1956 is
doelpunt,
door
tricht
5
gescoord
C.
WalSchinnen
Wed.
v.d.
de eerste minuut wist
de
De plechtige uitvaartverklaard in staat van failleiding te nemen door Schoonbrood, Mestrini Nadat de rechtsbinnen van
Maandag 16 Januari
Theunissen
dienst, gevolgd door de
lissement W. J. van Krevel,
0-1. Dit succes moedigde Schinnen Laura na de thee de stand geëgalikinderen en
begrafenis, zal plaats vinfabrieksarbeider,
niet meer te
wonende
kleinkinderen
spreekuur
geen
aan en volkomen onverwachts doel- seerd had, was HBS
te Hoensbroek, Hoofdstr. 177
den Woensdag 18 Januari
A. Nants-Thennissen
puntte Kuipers van verre afstand, houden. Met een prachtig doelpunt
met benoeming van de E.A.
J. H. Nauts
a.s. in de parochiekerk
0-2. Hierna ging Ammelie in het of- bracht H. Mestrini HBS weer aan
Op Donderdag 19 Januari
Heer Mr G. M. H. R. Dahen kinderen
van de H. Gerardus Hekfensief, waaruit tenslotte Loman nog de leiding, waarna J. Benders (2 x)
a.s. is er
men tot Rechter-CommisH. Theunissen
senberg om 9 uur. Bijvoor rust 1-2 kon reduceren. De de stand op 4-1 bracht. Het vijfde
saris en van ondergetekenG. Theunissen-Hartman
eenkomst aan het rouwtweede helft had Schinnen weer doelpunt van Thijs Janssen, uit
geert spreekuur
de tot curator.
en kinderen
huis Pelikaanstraat no. 5,
spoedig succes door Jansen, 1-3. moeilijke positie schitterend geDe apotheek is die dag
Heksenberg, om 8.30 uur.
Hierna bleef Ammelie sterker, doch scoord, brak het Laura-moreël volA. Thennissen
De curator,
geopend van B—lo8 —10 uur v.m.
De H. Rozenkrans zal geD. Thennissen-MaasdUk
verder dan 2-3 door Tonigold wist komen.
Mr A. Bonneur
en kinderen
beden worden Dinsdagde thuisclub het niet te brengen.
10- 9
Heerlen,
Miranda
12-19 Zw. Wit
13
A.
Januari 1956
J.F.
MICHELS
avond om 7 uur in de
K. Theunissen
12- 9
Dautzenbergstraat
WVV-Minor 3-2.
Na een afwisse- Hoensbroek 11-18 Laura
no. 51
parochiekerk
arts,
Theunissen-Bakker
van
de
H.
A.
Terwinselen
11- 8
11-12 Heerlen
lend begin nam de thuisclub het spel Simp. B
en kinderen
Gerardus.
11-12
RKHBS
97
geleidelijk in handen en na 15 min. Nw. Einde
M. Theunissen
Bij mijn vertrek naar Ausdodenkapel
Bezoekuren
De Curator in het faillisse12-11 SVN
11- 7
opende Sleypen de score, 1-0. Dank Kolonia
M. Theunissentralië roep ik vanaf de Johan ment van M. J. GUBBELS,
St. Jozef-ziekenhuis te
12-10
zij het betere spel der thuisclub kon VTV
Vermeulen
van Oldenbarneveldt mijn mijnwerker, won. te HeerHeesien van 10—11 uur,
Kluyt in de 35e minuut de stand
en kinderen
ouders, broers, zusjes, welen, aan de Heemskerkstr.
2—2.30
uur
en
5
—6
uur.
op 2-0 brengen Vrij spoedig na de
J. Thennissen
derzijdse familie en bekenno. 67, heeft op heden ter
hervatting bracht v. Sintfiet de
B. Theunissen-Adams
PITRIET n alle maten
den 'n hartelijk vaarwel toe Griffie van de Arrondissestand op 3-0. Hierna liet Minor zich FC Ria-Spanbeek 4—l. Voor de
en kinderen
ments-Rechtbank te MaasDicteren
Bertie
gelden. Gerards reduceerde tot 3-1 rust was er geen krachtsverschil en
RAFFIA iiv. kleuren
H. Theunissen
■j- Heden overleed tot
tricht, alsmede ter. Griffie
en dezelfde speler zorgde voor 3-2. rust had Ria windvoordeel. Na de
Amsterdam, 1 Jan. 1956
D. Theunissen-Otten
onze diepe droefheid
van het Kantongerecht te KRALEN mod. kleuren
WW verdedigde met man en macht rust had Ria windvoordeel en uit
en kinderen
in het St. Joseph-ziekennedergelegd
Heerlen
de
en wist zodoende de stand op 3-2 te de goede aanvallen werden 4 doelC. Theunissen
huis te Kerkrade, na een
2.50 p. w enige uitdelingslijst in beREEDS VOOR
behouden.
punten gescoord door P. Klaassen,
M. Theunissen-Rutten
langdurig, met geduld
wasm., stofz., haardk., for. doeld faillissement, welke
Janssen en Stelten. 5
en kinderen
gedragen lijden, voorzien
ln de H. Klaassen,
Maastr. Boys-Leonidas 0-4.
miis enz. Geheimh. verzek aldaar gedurende tien dagen
Emmaplein 5, Heerlen
redde
de
einde
M. Dolstra-Theunissen
van de H.H. Sacramenten Postbus 164 Heerlen
eerste helft gaven beide partijen el- Minuten voor hetSpaubeek
kosteloos voor de schuldde
eer.
voor
linksbuiten
A.
Dolstra
kinderen
mijn
Stervenden,
en
der
kaar weinig toe. De resp. verdedieisers ter inzage zal liggen.
dierbare echtgenoot, onze
gingen bleven de aanvallen de baas, DVO-Haslon 2—*. Reeds in de 1«
Brunssum. 15 Jan. 1956
De Curator
U*w
Adresseeen
vader,
lieve
beh.-vader
maar tenslotte wist Augustin toch minuut had J. Gruisen met een harDe plechtige uitvaartgrootvader, broer, oom
Mr L. Vooys
nog een voltreffer te plaatsen, 0-1. de kogel succes I—o. In de 32ste
dienst, gevolgd door de
.Brieven onder nummer
?n
neef
Caumerdalsestraat
20
sterk
P.
de
stand
De tweede helft was Leonidas
Cremers
plaats
begrafenis,
minuut bracht
zal
de Heer
Heerlen, 14 Januari 1956
in de meerderheid. Ondanks goed op 2—o. Toch brachten de gasten
vouedix
duldeliik
ra
Woensdag 18
op
hebben
PETER FERDINANT
defensiewerk der Maastr t Boys-ach- door doelpunten van hun midvoor
Januari a.s. om half 10 in
terhoede kon evenwel niet voorko- en rechtsbinnen de stand met rust
LENAERTS
de
de
van
parochiekerk
men worden dat de bezoekers de weer op gelijke voet 2—2. Na de
Langeberg
echtgenoot van
H.
Familie
stand geleidelijk opvoerden tot 0-4 rust had Haslou het windvoordeel.
Brunssum.
Bijeenkomst
Wilhelmina Gerarda
in diverse afmeting, water»
door Nicolay en Darding.
In de 4e minuut namen de gasten
Aangeboden: DEN HAAG op prima stand le etage, bev.
sterfhuis Venweg 4 om
van Geffen
leiding
Heerlen, dicht en rotvrij. Tevens repahun
de
door
rechtsbinnen
kamers,
GEVRAAGD:
11-10
9
5
badkamer
en
keuken.
11-19 SVME
uur.
Leonidas
in de ouderdom van bijratie en verhuur.
Sittard, Maastricht of omgeving, op goede stand 6 kamer12- 8 en enkele minuten voor tijd maakte
12-19 Ammelie
Schinnen
jaar. Wij bevelen
na
64
twijfel
aan
alle
een
einde
midvoor
7
met
no.
731
b.d.
garage.
woning
10eventueel
Brieven onder
11-16 Minor
Caesar
de ziel van de dierbare
Mariarade
12-14 Maastr. B. 10- 2 de. 2—4.
jaardienst
godoverledene
in
uw
plechtige
De
10- 1 PSV-ObWcht I—l. PSV, dat met 3
12-14 Willem I
WW '28
vruchtige gebeden aan.
voor onze ouders z.g.
11-12
Heisterberjr 77 Hoensbroek
Geleen
invallers verscheen, heeft bijna geSTEUN
S-KÖNSTEN
De bedroefde familie:
durende de hele wedstrijd gedomiTelefoon 994
Wed. W. G. van Geffen
neerd, maar daaruit geen profijt
zal gehouden worden op
kinderen en
getrokken. De eerste helft verliep
Dinsdag 17 Januari om
kleinkinderen
8 uur in de kerk van St.
De thuis- doelpuntloos. Na de rust ontketende
Hoensbroek-SVN 3-1.
dat
Terwinselen, 14 Jan. '56.
Jozef te Heerlerbaan.
club liep hard van stapel en scoorde Obbicht een hevig offensief,
door PSV werd overgenoin de 15e min. door Tubee, 1-0. Na evenwel
De plechtige lijkdienst,
U schrijft aan Postbus 100 en U krijgt binnen 3 dagen
Met
een harde kogel gaf J.
men.
zorgde
Quadackers
half
uur
voor
een
gevolgd door de begrafebericht om onze zaak te bezoeken.
PSV
leiding
door
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voorSmid
de
I—o.
Obbicht
voorsprong
een 2-0
nis, zal plaats hebben op
KAPTEIN MOBYLETTE mozet van de Jong van richting te ver- hield moedig stand en zag het harWoensdag 18 Januari in
geheel nieuwe
del
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met
de werken beloond door een schitmaaaa
-**m^ at^^ mm mi^ar. mmm*
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motor, thans de sterkste in
***■■»
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de Jong met een kopbal voor 3-0.
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en
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Onbevlekte
bergen
Na de thee bleef Hoensbroek ster- Wiel Demandt, tien minuten voor 't
448,
van de H. Maagd Maria
lijkste. Prijzen
355,
' * hondje ontlopen f
ker, maar vlak voor het einde werd einde gescoord.
te Terwinselen om 9 uur.
485, ook op gem. bet.-cond.
Bijeenkomst ten sterfeen fout in de Hoensbroek-verdedi- 3C
Spaubeek
9-10
vanaf
20 per mnd. LevePlaatst een
centrum Heerlen. Op allereerste stand. Oppervl. 50 M2.
ginr afgestraft door Nelissen, 3-1.
huize Dwarsstraat 4, TerHaslou
12-18 Swift
9- 7 ring door geheel Limb. Bel
schriftelijke aanvragen met omschrijving branUitsluitend
op of schrijf aan de hoofd9- 7
winselen om 8.45 uur.
9-14 FCRIA
On- Linne
Nieuw Einde-Kolonia 1-1.
che enz. worden in behandeling genomen. Brieven onder
Hoofdstr,
hoek
10-14
EW
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Enige en algemene
Rios
Scholl.
de
Nieuw
EinF—2l bureau van dit blad.
tegenwind
was
no.
danks
10- 5
10-13 Obbicht
Ridderhoenstr. Hoensbroek,
kennisgeving.
de voortdurend in de aanval. N* PSV '35
en hij kamt vmt tei-MM
10- 4
»-W GVCG
telefoon 975.
17 min-uten kreeg Nieww Einde een DVO

4e klasse E

Fraaie prestatie

van

St. Bernardinus

—

—

Breuklijders!

'

Ê

Derde klassers in actie

Hoensbroek in de lift
HBS van laatste plaats

ZITTING

BROOKS
DESKUNDIGE

3e klasse A
—

—

gevraagd

Net

—

—

—

pak...

—

PACTOLAN.

3e klasse C

’

—

VALDEROP

OPRUIMING

WONINGRUIL

Voor fl. 9.- per maand
4 wollen dekens en een gestikte deken
een damesmantel of herencostuum

3e klasse B

Stahlberg won
laatste

UITSLAGEN VAN ZONDAG 15 JAN. 1956
SEMI-PROF-COMPETITIE.
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4e klasse A
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DEKKLEDEN

L Klinkenberg

_
MOOI WINKELPAND te huur aangeb.

PICCOLO

Maand *iq 16 januari 1956
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BALANS-OPRUIMING
1 KOSTERSKLEDINGaandespits... Nergens zo goedkoop j
[

NOG SLECHTS ÉÉN WEEK

I

ALLES MOET WEG

raadhuisstraat

*

-

\ \\_T%.

j WESP CORSETTEN
De baleinen verwerkt in schuimstructuur.
Octrooi verleend onder no. 80387.

JJ

Ned.

\

; Gedurende de seizoen-OPRUIMING
,1

t

5
*

'{

Grote partij Zware Corsetten, HALVE PRIJS
Grote partij Sport Corsetten, HALVE PRIJS
Partij prima B.H.S HALVE PRIJS
Restanten minder dan de helft

Geleenstraat 17A, t.o. Voss, HEERLEN
7. MAASTRICHT, hoek Grote Gracht
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WW Kolynos Super-White,
het 'verrassende resultaat van de
laatste onderzoekingen op tandpastagebied, reinigt Uw mond mild doch
grondig maakt Uw tanden stralend
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beschermt het tandvlees.
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Genemuiden,
VISSCHER (zie foto's), Klaos Benninkstraat 45,
haaruitval, waardoor de kale plek ontstond.
Hiervan is thans zo goed als niets meer te zien. Lijdt U ook aan kaalhoofdigheid, ernstige
haaruitval en roos, enz., enz? Vraagt dan Uw kapper, drogist, apotheker of
portumeriehandeloar ook «n

heeft de heef K.

weer een gezonde haardos. Hij leed aan ernstige

i

'

Het Volledige Aleoehin-Spedaal-Kuurpakket
beslaande uit: 1. De uitgebreide massage-voorschriften 2. Kuurflaeon AicochinSpoeiaol (Haargroeimiddel). 3. Kuurfl. Alcochin-Shampoolde enige haarversterkende
shampoo). 4. Kuurfl Alcochin Super-Klitwortelolio (vervangt de natuurlijke huidtalg).
5. Kuureenheid Alcochin-Hoarcrème (gevit.; bestemd voor de haaropbouw). Prijs f 14.75

■

—

.
'

ALCOCHIN-SPeaAAL:Kuunreri>.t9.7S.gr.fl.f4.4s.U.ft.fl.9s:AlCOCHlN-SHAMPOO:fl.OSttifl.95
. Q2J ALCOCHIN supek KUTVI/okTeLOUC , L4O ALCOCHIN GIVIT. HAARCKME 1.65.
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In een voortdurend streven naar

tanden

uitbreiding en verbetering van
onze organisatie en in het belang
van onze cliënten, hebben wij
besloten de vertegenwoordiging
van ons merk voor Maastricht en
omgeving met ingang van heden
in handen te geven van
Automobiel- en Garagebedrijf

*fw#C_ €/ WW Het zuiver witte schuim
van Kolynos Super-White dringt door
tot in de kleinste hoekjes en groefjes
van Uw gebit ■ verwijdert rook-aanslag
en voedselresten, oorzaak van onwelriekende adem en bederf-vormende

Mim\\\MwW

Super-White zuivert
Uw adem en houdt Uw mond langer
fris. Het aroma is afgestemd op de
Nederlandse smaak.
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CORSET-INDUSTRIE WESP
Ma*-kt

|

ALLES GAAT WEG

geleen
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N. FISSETTE & Zn.

USINES RENAULT

nomen van de alom bekende
RENAULT-f abrieken.
U kunt er van overtuigd zijn, dat
wij te allen tijde voor U klaar
staan om U die service te bieden,
die bij RENAULT tot een begrip
is geworden.
Hoogachtend,

Automobiel- en Garagebedrijf
N. FISSETTE & Zn.

Afd. Holland
Calandplein i

.■^ü^ü^^

f^djJKms, Ëlfillf^^^^^^^^^^

zelfvertrouwen %L^f^3)wß

genoegen U te
kunnen mededelen, dat wij met
ingang van heden de vertegenwoordiging op ons hebben ge-

Hoogachtend,

\v
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n*.

riet is ons een

Den Haag, 14 januari 1956

Scharnerweg

165-167

Maastricht, 14 januari 1956
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NIEUWE Kolynos SUPER-WHITE
In de verpakking mei de rede wimpel

En

voor

hen die er de voorkeur aan geven

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

, blijft

Standard-Kolynos verkrijgbaar.

De Kleppende Klipper

86

SMIDJE VERHOLEN en deBodyBuilder.

125. Dit voorstel was aan geen dovemansoren
Het drietal begon dan ook onmiddellijk* de vermeende sneeuwpoppen te bekogelen
met keiharde, stevig in elkaar geknede sneeuwballen. Ze spaarden daarbij hun krachten niet
en zo kon het niet uitblijven of ze smeten op
'n gegeven moment zoveel sneeuw van de poppen af, dat de oorspronkelijke figuren weer te
voorschijn kwamen, zij het dan ook in lichtelijk bevroren toestand. Het op een na oudste
zoontje was de eerste, die dit vreemde feit opmerkte en men mag zeggen, dat het hem pijnlijk trof. Het ventje was namelijk niet zo dom
of hij herkende zijn vader en Janus Paxse wel.
Een opgewonden gil was voldoende om de aandacht van de anderen ook op deze vreemde
gezegd.

aanwezigheid

van vader in de Gravendrechtse

Beek te vestigen, doch de rekels kregen niet
veel tijd om zich hierover te verwonderen.
Juist op dit ogenblik immers maakte Wijnand
Pennelick zich gereed om de oudste van het
drietal ferm in zijn kraag te grijpen. Wijnand
Pennelick was de bolleboos van Rijkhuyzen en
hij vervulde in zijn dagelijkse leven de verantwoordelijke functie van hoofd der gemeentelijke lagere school. Wijnand behoorde ook tot
de mensen, die het niet erg op de burgemeester en zijn kwalijk gezin begrepen hadden. Hij
greep dan ook met graagte iedere gelegenheid
aan om des burgemeesters zoontjes een lijfelijke straf toe te dienen en zon gelegenheid
was er nu. vond Wijnand. Hij deelde met gulle hand enkele welgemikte oorvijgen uit en
gromde: „Vooruit, kwaje rekels! Ga liever naar

,

school om aldaar kennis en geleerdheid te ver
garen! Wat moet dat hier met die straatschen'
derij? Moet ik het soms aan jullie vader ver"
tellen?"
W... wees blij, m... meester, da'
we sn... sneeuwballen gooiden...," riep het oudste jongetje huilend uit, terwijl hij met gruwe'
lijke ontzetting in de ogen naar een plaats Ü>
de beek wees.
K... kijk..., vader en JanuS
staan in de b... beek. Wij hebben ze al gooien"
ontd... dekt en en... ze z... zeggen n... nik*
Volkomen van zijn stuk gebrach'
meer..."
keek meester Pennelick in de aangewezen richting en warempel..., de rekels hadden gelijkDe burgemeester en de koddebeier stonden iH
de beek en het leek wel of ze reclame maak'
ten voor een of ander diepvriesproduct...
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