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LIMBURGSCH DAGBLAD
HIER IS NEDERLAND!

DE MILLIOENEN-NOTA

We zitten diep in tekorten
en schulden
Actieve finantiëele politiek geboden !
Heffing van nieuwe en vervanging en herziening
van oude belastingen.
De minister van linanciën hee!
dlgde nota betreffende den toesfc
_\veede Kamer ingediend. Deze i
Tan de ontwerpbegrooting voor 1
Van de stukken binnenkort zullen
Gezien den geweldigen achterstand bij de administratie en de
onzekerheid ten aanzien van vele
kosten, wenscht de minister deze
begrooting slechts te beschouwen
»ls een oefen-begrooting en als
hulpmiddel om de administratie
"Weer geleidelijk aan in beproefde

Comptabele banen te leiden. Daar
hij i n dit verband de normale en
trondwettelijk voorgeschreven behandeling niet wel mogelijk acht,
legt hij haar alleen ter informatie
»an de Staten-Generaal voor. Bij

"fzonderlijk wetsvoorstel verzoekt
noodzakelijke
de
minister
ttiachtiging om deze begrooting

—

4e

met die voor het eerste
halfjaar 1945 en de nog noodzakelijke suppletoire begrootingen voor
als1915 en vroegere dienstjaren
tacde de daarop aansluitende middelen en wetten vast te stellen.
Voorts worden in de nota eenige
belangrijke plannen aangekondigd
Op het gebied der belastingheffing
«Un maatregelen van drieërlei aard

tezamen

—

t*~ verwachten.

BELASTINGEN

«. Speciale hellingen, .welke
sollen worden gebezigd voor dc
dekking der altearen wegens
geleden oorlogsschade en voor
de vermindering der staatsschuld. De eerste en belangrijkste dezer heffingen, de vennogensaanwosbelasting. is ln ontwerp gereed en is in studie bij
de

belasting-adviescommissie.

een hcftlng Ineens Is ter hand genomen.
b Afschaffing ran de vennootschapsbelasting en van do
vermogensbelasting op licha-

De voorbereiding

men

Tan

Tt de in dc troonrede aangckon_nd van 's rijks linanciën bij de
-ilUioencnnota dient ter inleiding
bet tweede halfjaar 1945, waarworden aangeboden.
NADEELIGE SALDI EN
SCHULDEN.
De gewone en kapitaaldienst
voor 1940 wijzen tezamen naar
schatting

een

nadeeiig

saldo

van 1 715 millioen aan, die van
1941: f 1715 millioen, van 1942:
f 1807 millioen, van 1943: 11918
millioen en van 1944: f2187 millioen nadeeiig saldo.
Wat het financieele beheer der
regeoring te Londen betreft, kunnen voor de jaren 1940 t.m. 1943
rekeningcijlers
worden ' vermeld;
voor" 1944 zijn alleen begrootingsciji'ers beschikbaar.
Hier wijst 1940 voor gewone en
khpitaaldieust tezamen een nadeeiig saldo aan van pnd 46 millioen,
1-41: pnd 13 millioen, 1942: pnd
7.ó mil.ioon, 1943: pnd 18.8 millioen
en 1944: pnd 53.9 millioen.
Het nadeeiig saldo over deze
dienstjaren heelt, naar de bovenvermelde voorloopige gein
totaal
gevens aanwijzen,
(voor den gewonen dienst en
den kapitaaldienst in Nederland en Londen samen) ongeveer 11 milliard gld. bedragen.

Eerlang zullen de begrootlngon
deze dienstjaren, alsmede ecu
samenvattend overzicht, hetwelk
den vorm van een witboek zal krijgen, aan de Staten-Generaal ter beschikking worden gesteld.
De totaio zichtbare staatsschuld
bedraagt thans f 14.8 milliard; de

over

onzichtbare ook nog enkelo milliard.ii.

AUTORISATIE-BEGROOTING 2e HALFJAAR 145

en vervanging door resp.

In de bezettingsperiode werd
voor het dienstjaar 1945 geen begrooting vastgesteld. Het feit, dat
het eerste halfjaar 1945 ten tijde
der volledige bevrijding reeds voor
belasting.
oen aanzienlijk deel was verstreken, alsmede de grootfi verwarring
Doel dezer belastingherziening Is in die dagen, leidden er toe, dat
voor
een
ontbelemmeringen
4e
voor het eerste halfjaar 1945 geen
plooiing van een gezonde onderne- begrooting werd vastgesteld, doch
Inersactivtteit weg te nemen en
de ministeries voorshands de
Nederland aantrekkelijker te ma- dat
der credieten van de begroohelft
ken voor de vestiging vnn nieuwe ting 1944 als budgetaire
maatstaf
op den
ondernemingcu, .hetgeen
moesten aannemen.
het
nauuur tot een stijging van
het tweede halfjaar 1915 is
tionale inkomen en van de belas- nuVoor
wel
een autorisatie-begrooting
tingopbrengsten zal leiden.
opgemaakt. Deze begrooting wijst
voor den gewonen dienst een nadeec Herziening van de algeiig saldo aan van f 593 millioen
meene omzetbelasting, gepaard
—1142) en voor den buiteiige(519
gaande met een vermindering
dienst een nadeeiig saldo
wonen
of vrijstelling van deze heffing
van
f
1219
millioen (90—1309).
op noodzakelijke levensbehoeften: Invoering van een weeldebelasting; verhooging van de
..Breng hen weer terug in
Successierechten en van de
een minder drukkende ovcrz.g.
en
een
winstbclastins
Wlnstgercchtigde-hclasting als
voorheffing op de inkomsten-

schenkingsrechten.
Het streven zal er op gericht
sijn de uitgaven nit den gewonen dienst te dekken uit belastingen en voor den buitengewonen dienst te putten uit binnenlandsche besparingen en buitenlandsche leeningen.

onze gezinnen, gaaf en gezond naar ziet en lichaam."
(Uit het gebed van
Maria's Biddend Leger.)

Voor de uitgaven op don buiten"ewonen dienst staat de minister
het systeemvan meerjarige begroe-

In het Missietingen voor. De opstelling daarvan
St. Willi*dl ln nauw overleg moeten ge- huis
brord te Stey!
schieden met den dienst van het vond, voor
hei
nationale plan, welke de regeering
eerst na een jaVoornemens Is in 't leven te roepen renlange
onder
Met inspanning van alle krachten breking, dc uit«al worden gepoogd het begrooreiking der Mis

tlngstekort

binnen

verantwoorde siekruisen plaat-

grenzen terug te brengen, voordat
"en einde zal zijn gekomen aan de
tegen stroom ing,
4efla tionistische
welke op het oogenblik de inflatio"lstische werking van het begrootlngstokort in belangrijke mate opheft. Deze deflationistische tegen"trooming is eon gevolg van den
Verkoop tegen practisch contante
betaling van goederen welke in het
op crediet worden ge-

buitenland
kocht.

-40 jonge missionarissen on*
vingen nit han
deu
van dei

Apostolischcn
voor
Delegaat
Z.-Afrika. Z. H
Exc. Mgr. Lu-

cas, het Mlssieknüs.

uiag

GESTOKEN.

ANP-Aneta meldt uit Batavia: De
strafexpeditie tegen Bekassi en
haar

wenscht een actieve
financicele politiek te voeren ten

einde den wederopbouw

van ons

inwoners,

die

gezamenlijk

verantwoordelijk zijn gesteld voor

.....

ming.
De regeering

Bekassi

HET DORP IN BRAND

uitoefenen.

dê recente moorden op overlevenden van de verongelukte Dakota,
en voor welke expeditie de geallieerde opperbevelhebber de geheele
verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, heeft haar orders gistermorgen ten uitvoer gelegd. Er
heeft ten aanzien van dc expeditie
geen overleg plaats gehad tusschen
de Britten en de Nederlanders. Een
zuil van zwarte rook stijgt nog
steeds op en verspreidt zich over
Bekassi, zoodat deze vanuit Bata*
via, bijna 20 km daar vandaan, duidelijk is waar te nemen.
„Toen." aldus de verslaggever
van Anep-Aneta, „ik vanmorgen
boven het dorp vloog stonden er
nog steeds eenige huizen in brand,
terwijl verscheidene reeds geheel
waren afgebrand. Een derde doe 1
van Bekassi was door brand ver.
nield. Wij konden ook verscheidene
honderden dorpelingen bij de bru^
over de kali Bekassi samengehoopi
zien. bewaakt door Britsch-lüdiscV»
soldaten.
Bij onze terugkomst te Kemijo-.

Naar socialistische
volkspartij

Waarnemend Hoofd- en Chefredacteur: P Heuser Redacteuren: J Ferler, H Grnwcl. Jehan
Knypers. H. Hol. W H Lebens.

tegen

Van Gcncchten, die op 17 October tot de doodstraf werd veroordeeld, heelt zich in zijn cel te Scheveningen verhangen aan 'n
strop. Hij liet een brief achter, met de mededeeling, dat hij tot
het inzicht was gekomen, dat hij gedurende de oorlogsjaren
gefaald tieeft
Het Tweede Kamerlid Teulings heeft in verband met de beruchte radio-uitzending aan den Min, van O. K. en W. enkele
vragen gesteld oa. of Zijne Exc- bereid is maatregelen' te treffen,
waardoor herhaling van dit soort incidenten wordt voorkomen.
Hans Snel. de man die zich in het „vroolljke programma" misdragen heeft is aan den dijk gezet. Waarom heeft Hen. Ned.
eigenlijk niet onmiddellijk ingegrepen door de uitzaqding te
staken en waarom werd eerst gereageerd nadat een algemeen
protest had geklonken. Er is ons in elk geval een nieuw argunisut in handen gegeven om een eigen omroep te J_eplcitcn ! In
een Bmbantsch dorpje, aldus het A.N.P,, werd het echtpaar De
JV'ijs Janssen verblijd met de geboorte van zijn twintigste kind.
De Kon Shell heeft weer eens in haar zak getast en 2500 pond
sterling gesch-jnken aan de „Help Holland Council". De Dirin de bedoeling
Gen. van de Prijzen, heeft verklaard, dat het
ligt dc vlschpri.fzcn opnieuw met 25 pet- te verlagen- Een plan
is in voorbereiding de mcubclprijzcn belangrijk te herzien en
onlangs zijn de handelsmarges in den textielhandel zoodanig
gewijzigd, dat een verlaging van de comsumptieprljzan met gemiddeld 20 pot. het gevolg zal zijn. Overigens zijn wij vaT
meening. dat het van onze menschlicvondheid afhangt of Nederland voor Indische gcrcpatriccrden Inderdaad het Moederland Is

Dank zij de deflationistische tegenstrooming vertoont tegenover 't
tekort van deze autorisatie-begrooting de kasbegrooting een overschot, dat nog aanmerkelijk hooger belooft te worden dan de ra-

Ged. Comm.: Mr. Ch. Janssen de

Limpens Directeur: A Hoefsmit,

Britsche strafexpeditie

De „Ramblers" zullen vanaf Januari weer voor de Nederlandsche radio optreden. Een diepgaand onderzoek heeft tot een
niedwe uitspraak geleid, welke verder nog inhoudt, dat Theo
Uden Masman tot 5 Mei niet als leider van het ensemble mag
optreden, doch met ingang van 1 Januari wei zijn beroep als

pianist
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FUSIE TUSSCHEN S.D.A.P. EN
ANDERE GROEPEN?
Naar de secretaris van do studiecommissie, gevormd door verschillende politieke partijen en groepen,
mededeelt, hebben besprekingen op
8 Dec. j.l. met delegaties van de
S.DAP, de VDB, de CDU, een deel
van de Christofoorgroep en de NVB

ran, vernamen w\j van de piloten'
der vliegtuigen, dat zy Indonesitr.

hadden beschoten, die hotzii in
vrachtauto's, hetzij te voet probeerden uit het dorp weg te komen
Toen wij boven de brandende
stad wegvlogen stond do gevangenis, de plaats van do misdaad —"
nog' steeds intakt. Het aantal dorpelingen bij de brug scheen voo-v
durend grooter te worden, naariua»
te de vlammen zich uitbreidden."

zoo zwaar getroffen land, binnen
de technisch
daaraan
gestelde
grenzen, zooveel mogelijk te stimuleeren. Daartoe zal vooreerst de fis- geleid tot principieele overeenNOG GEEN BESPREKINGEN?
cale politiek dienstbaar worden gestemming ten aanzien van de poSjarifoedln, de „republlkeinsche
maakt. Maar ook ln haar beleid litieke grondslagen, welke voor een
op het stuk der overheidsuitgaven samenwerking moeten worden ge- minister" van voorlichting, -heift
verklaard, dat hjj niet- verwacht
zal zij de opvoering van het natioAan de samenwerkende par- dat er besprekingen zouden plaa'3
naal inkomen zich voor oogen steld.
groepen
prozal een kort
tijen en
vinden tusschen dr. van Mook e_v
stellen.
gram van beginselen van een te
de Indonesiërs voor het yertrelt
stichten nieuwe, soclal. volkspartij van
Dr. van Mook naar Nederland.;
Deze opvoering maakt het
op breeden grondslag worden voormogelijk een belangrijk deel
DE EERSTE
gelegd, alsmede een ontwerp-urgenGEREPATRIEERDEN.
tieprogram, wanneer daaromtrent
van dat inkomen als besparinin de studiecommissie overeenMet de Batavier II zijn gisteren*
gen te reserveeren, welke zullen
stemming zal zijn bereikt. De par- "morgen de eerste' 81 gerepatrieerd
moeten worden gebezigd ter
tijen zullen daarover hun leden en den uit Ned. Indie te Rotterdam
aanvulling ran het aanvankepartij-instanties hebben te raadple- aangekomen.
gen.
lijk nog bestaand budgetaire
Het ministerie van verkeer ca
energie, de rijksverkeersinspectie,
deficit.
het Nederlandsche Roode Kruis en
de repatrieeringsdienst to RotterDo geleidelijke toeneming van het
dam hadden uitgebreide maatregenationaal Inkomen en de daarmede
Naar de „Daïly Express" vergepaard gaande stijging van de fis- neemt, hebben 20.000 Joegoslaven in len getroffen. Er stonden vier autocale inkomsten eenerzijds, de in de de Britsche zone in Duitschland bussen en een tiental taxi's gereed
de menschen naar' hun resp.
toekomst vet minderde noodzaak aan een ultimatum van Tito. naar om
in het land to vervoeren.
families
de overheidsuitgaven als stimulans hun land terug te keeren of uitgeVoor hen, die nog geen onderkomen
voor de bedrijvigheid te bezigen bannen te worden, geen gehoor ge- hadden, wordt hotelruimte gereseranderzijds, stellen een verdwijnen geven. Zij zijn nu officieel bannevan het deficit in het verschiet lingen. Onder hen bevinden zich veerd.
H. M. de Koningin heeft kolonel
Dan zal ook de budgetalre sanee- 46 generaals, benevens de chef van
Dorenbos, vertegenwoordiger
dr.
ring bereikt zijn.
den koninklijken staf.
van het Roode Kruis in Ned. In-

Joego-Slav. ban Delingen

HET PROCES TE NEURENBERG

Speer beschuldigt Seyss-Inquart

dië boodschappen meegegeven bestornd voor alle uit kampen in Indië of op het Aziatische vasteland
bevrijden, zoowel voor burgers als
militairen, voor mannen, vrouwen,

en kinderen.

Tweede Kamer

In het verhoor, dat kort voor Duitschl. te gaan, ontweek. Speer
De Tweede Kamer heeft gisteren
don aanvang van het proces werd het antwoord door te zeggen: „Ik
afgenomen, heeft Speer, de Duitkan die vraag niet beantwoorden". na eenig debat het wetsontwerp
Inzake de overeenkomsten v. Bretsche ex-minister voor bewapening, Sauckel heeft bij zijn verhoor verklaard, dat de aantallen arbeiders, ton Woods z.h.st. aangenomen.
verklaard, dat Seyss-Inquart verDe minister van Financiën stond
antwoordelijk gesteld moet worden die uit Holland moesten komen,
van Sauckels aan Seyss werden opgegeven die
aangaande deportatie van dan ervoor zorgde dat ze er kwaarbeiders uit Nederland. Toen hem men. Hoezeer zich reeds in het
na deze verklaring werd gevraagd, eerste stadium van het proces de
of hij het ermee eens was, dat Hit- opzet der beschuldigden afteckent
lers vertegenwoordiger ln Holland om de schuld zooveel mogelijk op
schuldig was aan de misdaad arbeielkaar af te wentelen, kan blijken
ders -g.dwon_en te hebben naar uit opmerkingen die enkelen hunner gemaakt hebben tijdens de ondervraging. Speciaal tusschen Speer
en Sauckel schijnt het reeds langen
tijd niet geboterd te hebben en
Speers antwoorden tijdens zijn verhoor zijn voor den voorrualigen
Thueringer Gauleitercn gevolmachtigde voor den „Arbeitseinsntz" dan
ook alles behalve vleiend. Het was
volgens Speer Sauckel die de beslissingen nam ook arbeiders uit
Holland, België en Frankrijk te
dwingen naar Duitschland te gaan
De vraag werd gesteld, of Sauckel
verdragende
beslissingen
zulke
eigener beweging kon nemen. Daarop antwoordde Speer, dat Sauckel
als Gauleiter onmiddellijk in verbinding stond met Bormann en via
dozen zijn voorstellen gemakkelijk
bij den Fuerer kon doordrijven.
Sauckel zelf is uiteraard ook over
dit onderwerp gehoord en hoeft
daarbij gezegd dat Seyss inquart.
Frank, Rosenberg en Keitel de
voornaamste medewerkers waren
bij zijn „legale" werving van arvoor de uitvoering
orders

beider^.

voor het eerst voor de Kamer.
De minister verwacht, dat w^j
reods aanstonds voordcelen kunnen
trekken van het fonds en do herstclbank, te meer daar het in de
bedoeling ligt ook stabilisatïeleeningen te verschaffen.
De Eerste Kamer zal Dinsdag 18
te 13 uur bijeenkomen.

December

Mr. F. J. F. M. Duynstee
hoogleeraar
Als opvolger van prof. mr. P. W,
Kamphuisen te Velp, aan wien op
zijn verzoek eervol ontslag werd

verleend, heeft het bestuur der St.
Radboadsticht. benoemd tot hoogleeraar in het staatsrecht aan de
R. K. Universiteit te Nijmegen:
mr. F J. F. M. Duynstee te 's-Gravenhage.

Frans Joseph Ferdlnand Marie
Duynstee werd geboren 11 Febr.
1914 te Maastricht, studeerde aan
de R. K. Universiteit te Nijmegen
en promoveerde aldaar op 10 Juli
1940. Hij -was o.a. ambtenaar aan
bet dep. van Justitie en hoofd der
.ifd. Doviezeninstituut; sedert 1 Ja.nuari 1944 is hij werkzaam als advoeiat in den Haag. Van zijn hand
ziin een crroot aantal publicaties

1 verschenen.

VADER BISSCHOP OP EEN
UITVERKOCHTE INDIË-AVOND
Pater Derks S.J. sprak in Royal te Heerlen
over de Indische Missie
Het missie-comlté van

de St.
gisterenRoyal-theater te

Pancratiusparochie

gaf

avond in het
Heerlen een Tndië-missie-avond.
welke werd bijgewoond door Z. H
Exc Mgr. Dr. G Lemmens, door
de Hoog Eerw. Heeren H Bemel-

mans en J Nicolaye. resp Deken
en oud-Deken van Heerlen, en door

andere geestelijken van de
stad.
publieke
belangstelling
Over
lieuben do organisatoren niet te
klagen gehad. De groote bioscoopsaal was totaal uitverkocht Door
een massale opkomst gaven de katholieken uit Heerlen en omgeving
ond»r het oog van Vader Bisschop
uiting aan hun zeer levendige interesse voor de ontzettende nooden
van de katholieke missies in Indië,
waar niet minder dan 700 missiestaties zijn platgebrand.
Nadat een dameskoor een missielied ten gchoore had gebracht, betrad Deken H. Bemelmans het

velr

podium.

WELKOM!

Hij sprak

een

bijzonder woord

welkom tot den bisschop, die
de eerste keer na de bevrijding ln een grooter verband in ons

-*-_.
»o< r

midden

was.

Loten wij God danken, aldus spr.,
d*t Hij U heeft gespaard in de
moeilijke Jaren, die achter ons liggen en dat U ons volk door Uw
voorbeeld tot steun en tot licht
geweost. Deken Bemelmans
vroeg vervolgens of het verantwoord was, om ln dezen tijd, nu
we zelf zoo getroffen zijn, nu vele
I- arken in ons diocees ln puin lig-

gen, belangstelling te "ragen voor
de missie in Indi» De aanwezig_e!d van onzen bisschop, aldus
spr-, is echter een bewijs, dat onze
actie alleszins gerechtvaardigd is

DE TOESTAND IN INDIE.

Hierna gaf de Z. E Pater F. X.
Dirks SJ. een uiteenzetting over
den toestand in Indië. meer in het

bijzonder over het katholiek mls■loneeringswerk. Spr. wees op de
fouten welke wij ln Indië hebben
gemaakt, maar stelde het vele
goede, dat wij brachten, hier onmiddellijk tegenover. We hebben,
na eeuwen van onmacht door tegenwerking van buitenaf, de prediking van het Katholicisme met
kracht aangepakt. Het werk der

missionarissen waa zeer vruchtbaar, totdat de Japanners door een

De Bisschop spreekt!
ln gcmoedeüjken trant, zooals
wij dit immer van hem gewend
zijn, sprak onze bisschop gisterenavond in het Royal-theater tot Heerlen's katholieken.
Hij vertelde van zijn zuster
in Indië, die „toevallig vernam
dat ik nog leefde". Er werd
door de radio omgeroepen, dat
de Prinses tijdens haar bezoek
aan Limburg bij mgr. Lemmens de lunch had gebruikt!
Vader Bisschop, zooal3 hij
zich dezen avond weer vele
keeren noemde, deelde mede
dat hij een brief had ontvangen van het geadopteerde vicariaat
Tav In China. De
Chineesche vicaris heeft de verschrikkelijke oorlog overleefd.
Dan ontsak monseigneur ln
vuur en hij onderstreepte de
oproep van pater Derks om te
bidden voor IndiS.
On_-i bisschop vervolgde: In
dezen moeilijken tijd vraag Ik
U trouw te blijven aan Uw bisschoppen. Trouw aan de katholieke organisaties. Trouw in
Uw geloof en trouw in Uw kinderlijke aanhankelijkheid aan
Maria, die onze middelares is
bij Christus.
Weet toch, aldus Vader Bisschop, hoeveel zorgen wij voor
U hebben en speciaal voor de
jeugd. Wecst niet bang voor de
toekomst... als gij ons maar
trouw blijft.
Na deze woorden knielden alle
aanwezigen neer en gaf mgr.
Lemmens zijn bisschoppclijkcn
zegen.

Waar zal de glas-

Ant.Hen kens 25 jaarbij de Staatsmijnen

industrie komen?
industrie te vestigen. Vrijwel alle
gedaan, het
wachten is nog slechts op de vestigingsvergunning. De vraag is
waar zal de industrie komen.
En daar staan twee opv a .tingen
tegenover elkander. De meest vooi
de hand liggende is: daar waar
zich de benoodigde grondstoffen bevinden en de verder noodige energiebronnen bij de hand zijn. De
glasindustrie heeft namelijk veel
gas of kolen noodig. Bij de heerschende schaarschte aan deze producten is dat een moeilijkheid.
Voor de eene opvatting pleit dus
een vestiging in Limburg met name
ln het gebied van Heerlen waar op

voorbereidende werk Is

de Brunssumerhei en

omgeving

het

enz.

noodige zilverzand gevonden
wordt. Kolen en gas zijn daar ook
te bekomen, zij het iets moeilijker
in verband met onze productie, die
niet is wat ze wezen moet.
De aanhangers van de andere mogelijkheid achten een vestiging
daar het gunstigst waar- de internationale kolenmarkten elkaar treffen. Dat beteekent in de toekomst
17 DEC. 1920—17 DEC. 1915,
onze groote havens met hun import—R
De heer Ant. Hennekens,
kolen. Maar dat Is vooralsnog verre
toekomstmuziek, terwijl onze eigen voorzitter van de Kath. Ver. van
kolenproductie hopenlijk binnen Mijnbeambten, staat in het zilver.
niet al te langen tijd beter wordt. 17 Dec. 1920 trad hij in dienst van
Zoo bekeken lijkt het ons toch do Staatsmijnen en werd tewerk
dat Limburg de beste papieren gesteld op het bureau van de Mauheeft En moge dat doorslaggevend rits, waar hij zeventien jaar zijn
zijn. Het zou de eerste en eenigste beste krachten gaf en ging over
glasindustrie ln ons land zijn.
naar de Wilhelmina.
Wij zouden onder de beste wenZij zou in staat zijn reeds na 7
maanden glas te leveren.
schen met dit bericht kunnen volstaan, maar dhr. Hennekens Is
iemand, die Jaren gewerkt heeft
voor verbetering van de sociale
positie der beambton en kantoorbedienden en ln belangrijke ver-

soneel.

De plaatsruimte legt ons beperking op, maar op twee punten moeten wij nog wijzen. Jaren lang heeft
de heer Hennekens gestreden voor
do invoering van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met verordenende bevoegdheid. En juist in
zijn jubileumjaar is hetgeen onmogelijk scheen werkelijkheid ge-

—

Opheffing staking
burgemeester Schinveld

De door den voorzitter P. Raedts
namens de G.0.1.W. Brunssum in
uw blad van 10 December J.l. gedane
verklaring
bewering
en
„PAREH". dwingt ondergeteekende het navolKapelaan Rohs, benoemd pastoor gende tor openbare kennis te brenvan Broekhem, sprak een dank- gen:
woord tot mgr. Lemmens voor
„De door hem afgegeven verkladiens zeer gewaardeerde aanwezig- ring ten gunste van den burgeheid en tot alle medewerkenden meester van Schinveld is naar eer
aan dezen succesvollen avond voor on geweten en naar waarheid afgehun spontane activiteit.
geven en bepaalt zich slechts tot
Met het Journaal van do week datgene, wat aan den steller van
en de boeiende Indië-film „Paroh, die verklaring uit hoofde van zijn
het lied van de rijst", werd het functie als directeur van het Bijprogramma tot verdere uitvoering kantoor van het Arbeidsbureau te
en de avond tot een interessant Brunssum bekond was omtrent be-

slot

lid van de Alg. Beambtcncoi
sic der Staatsmijnen. Na den oorlog
vinden zich St. Callistus en St.
Clemens en voorzitter wordt met
groote meerderheid de heer Hennekens. En wanneer de Mljnindustrieraad geïnstalleerd wordt, behoort de jubilaris tot de leden.
In al die jaren hebben wij den
heer Hennekens van verre en nabij
medegemaakt en het moet gezegd
onze eerste indruk Is niet gewijzigd, integendeel versterkt. Toen
dr. Poels'zooveel jaren geleden er
op wees, dat de oprichting van St.
Callistus een zegen zou zijn, heeft,
hij een p.ofetisch woord gesproken,
ofschoon velen toen de schouders
op haalden. De Kath. Ver. van
Mijnbeambten telt nu 3100 leden
van hoog tot laag. Hoeveel werk
en tijd heeft dat alles niet gevraagd
en hoe groot aandeel heeft de jubilaris ér niet in gehad f Maar het
moet voor hem een groote voldoening zijn, dat hij het vertrouwen
had en heeft van zoovele honderden
en de achting van het geheele per-

Er bestaan plannen om een glas-

gebracht.

beteringen

gehad.

een

groot

worden.
Jaren lang heeft de jubilaris het
opgenomen voor de z.g. minlmumlijders onder de kantoorbediend /l
door pater Jacobs wel eens de
hoeden-proletariërs genoemd
en
wanneer hij niet direct mocht slagen, gesteund en bijgesprongen.
Wij leven ln oen anderen tijd, er

—

aandeel heeft zijn belangrijke verbeteringen tot
stand gekomen

Door omstandigheden kwamen
wij ln den oorlogstijd 1914—1918
met dhr. Hennekens in aanraking
en onze eerste indVuk was, een
echte, gemoedelijke Limburger, een
openhartig man, met goed inzicht
en zuivere bedoelingen, een sociaalvoelend mensch. Zooveel jaren later
in 1930 ontmoeten wij den jubilaris
als bestuurslid van St. Callistus,
ln 1934 als vice-voorzitter, in 1936
als voorzitter, ln hetzelfde Jaar als

belangen van alle.,
werkzaam zijn.

DE GESTOLEN SCEPTER

Havenuitbreiding
Maasbracht
Over

de

havenuitbreiding

te

Maasbracht en de olieopslagplaats
voor sleepers hebben wij reeds eerl?er uitvoerig geschreven.
Naar wij vernemen zal met de
werkzaamheden eerstdaags begonnen worden door de firma A. Verhagen uit Breda. Eerst zal de kleilaag van het maaiveld worden afgenomen tot op het onderliggende

kiezelbed.

dat vervolgers
gonnen worden.

zal ont-

daarin

In verband met de kringvergadering

voor

Limburg

van

de

R.

K.

Staatspartij op Zaterdag 15 Dec.
om 14.00 uur te Roermond ln de bovenzaal van de Sociëteit Concordia
hoek Swalmerstraat-Markt wordt
ons medegedeeld dat de afgevaardigden uit Heerlen niet met een bus
doch met den trein, welke om 11.33
uit Heerlen vertrekt, zullen reizen.

HUISVESTING GEZOCHT.
In Heerlen Is 'p comité gevormd,
dat in het kader van de stichting
„Nederland Helpt Indië", ln de
Mijnstreek actie zal voeren voor
het verkrijgen van gelegenheid tot
huisvesting voor landgenooten, die
in de naaste toekomst uit Indië
zullen repatrieeren.
Het comité heeft plannen, waarover we morgen uitvoeriger zullen
schrijven.

werk, terwijl de vader op straat
bezig was. Een voorbijganger die
het ongeluk zag gebeuren snelde
toe om het kind nog op te vangen
en den val te breken, maar deze
poging mocht niet baten.

HEERLEN. Zaterdag 15 December a.s. Is het feest bij de Heerlensche politie. Twee plichtsgetrouwe
handhavers der openbare orde zullen dan hel feit herdenken dat het
25 Jaar geleden Is dat zij bij de
Politie in dienst traden. Het z;|n de
heertn P. Adriaans, wnd. postcommandant van den politiepost Heerlerbaan en J. B. Beernlnk, rechercheur belast met de afdeeling photographle. ZIJ zullen door of namens den corpschef worden gefeliciteerd en het jubileumfonds zal

Helpt Indië
Het Comité Nederland helpt Indië, het Roode Kruis en Nederl.
Volksherstel zullen as.. Donderdag
ln Heerlen een Roode Kruis demonstratie geven. Deze demonstratie
geschiedt' met een aantal verschillende Roode Kruiswagens en strekt
zich uit over geheel Heerlen. Bij
deze demonstratie zal geld verzameld worden ten bate van de actie
Nederland Helpt Indië dat wordt
besteed aan het' uitzenden van
teams naar Indië tevens aan het
relief work aan boord voor repatrleerenden op weg naar Nederland.
Voor dit sympathieke doel zal
iedere Heerlenaar zich gaarne een
extra

die

NIET MET EEN BUS.

Ongeluk met doodelijken
afloop

Adventsviering

Men dient zijn vaderland meer
en beter door naar recht en waarheid te handelen dan door valsche
aanklachten. Laat de betrokken
actie-drijvers zich dit ter .harte
nemen en hun eigen optreden betreuren ln plaats van dat van anM. FLECKEN.
deren.

Maar de jubilaris

behoort tot de pioniers, die niet
voor moeite, ontgoocheling, tegenwerking en achteruitstelling uit
den weg zijn gegaan en. hij heeft
door zijn zin voor de werkelijkheid
een eerste rol gespeeld
Moge het.den Jubilaris met Gods
zegen gegeven zijn nog vele jaren
zijn krachten te geven aan den
bloei van het mijnbedrljf en de

paalde gedragingen van bedoelden
burgemeester.
EEN TRAGISCH GEVAL.
Reeds vóór de openbare verklaWoensdagmiddag had te Sittard
ring van den voorzitter P. Raedts
in de Paardenstraat een ongeluk
De Werknemende Middenstand ln heeft ondergeteekende tekst en uitplaats met doodelijken afloop. Het
gegeven
aan de ter zake bevoegde Gerardus Parochie te Heksen- leg
tweejarig zoontje van C. viel in
berg houdt op Zondag Gaudete, lö de hoogste Nederlandsche autorioen onbewaakt oogenblik uit een
'
teiten.
December a.s. te half vijf precies
raam van de derde verdieping
nog
Waarom
stappen
dienen
onAdvents-viering
in do St. Geeen
van een huis en, werd zeer
rarduskerk. Het programma bestaat dernomen te worden om de kwestie ernstig gewond. T^jhens de'overindien
op
helderen,
te
deze kwestie brenging naar
uil de plechtig gezongen vespers
het ziekenhuis
van den 3en Zondag van den Ad- voor den heer Raedts en de G. O. stierf de arme kleine. Het travent, waarna uitleg van het Kerst- I. W. Brunssum reeds in zooverre gische van het geval 13 wel dat het
mysterie, toegelicht door koorzang een uitgemaakte zaak is, dat zij ongeluk gebeurde onder de oogen
en orgelspel. Do medewerkenden ondergeteekende feitelijk van een van de vader en de moeder. De
zijn: kapelaan 8. Maessen, vertel- valsche verklaring beschuldigen f
moeder was op de kamer aan 't

onmenschelijke terreur aan alles
een einde maakten. Tijdens de gruwelijke overh^erschlng heeft de
bisschop van Java, mgr. Willeken»,
moedig stand gehouden. Ze hebben
hem niet klein gekregen, evenmin
"Is onze bisschoppen in Nederland
Met con langdurig applaus werd
de spreker hier onderbroken.
Pater Dirks vervolgde: De geschiedenis van de Kerk toont aan,
dat eerst martelarenbloed gevloeid ler, de Schola Cantorurn der E.E.
moet hebben, alvorens een nieuwe Paters Carmelie ten te Merkelbeek
Terbreiding van ons Geloof defini- 0.1.v. Pater Dr. Paulus Smit, O.
tief haar vlucht neemt. Dit is dc Carm., het parochieel kerkkoor St.
reden, waarom we de toekomst der Gerardus en dhr. Joseph Dusseldorf. organist. Na de plechtige vesIndische missie met optimisme te- pers,
het eerste deel van het progemoet kunnen zien. Het bloed van
vele katholieke geloofshelden heeft gramma, volgt ln het tweede en
gevloeid, Gods zegen zal niet uit- derde deel.een afwisseling van zang
en orgelmuziek. Gezongen worden
blijven.
van Diepcnbrock, Clemens
Tenslotte wekte spr. de aanwe- werken
zlgo jongeren op, om zich door non Papa, Antoino Busnols. Pagestagen arbeid voor te bereiden lestrlna, Eccard, Vittoria en het
op een eventueele roeping om de Kyrie, Sanctus en Benedictus uit
gelederon van onze strijders voor de tweestemmige mis met orgel van
Paulus Schmit O.C.
het Geloof te versterken. Pater P.De
17 jarige Heerlensche organist
vroeg
Dirks
aan alle toehoorders Joseph
Dusseldorp, leerling van
gebed. Bidt, aldus spr., In de 12
Hendrik
speelt o.a. Fudagen die ons van Kerstmis schei- ga ln g Andricssen,
moll van Joh. Seb. Bach,
den, eens extra voor Indië. Gebed
Suonata da Chiesa van Hendr. Anis onontbeerlijk voor de herleving driessen, Choral
in e-moll van Cévan het missiewerk.
sar Franck en Improvisatie op theHierna hield mgr dr. G Lem- ma van Ave Maria,
eigen commens zijn toespraak, welke wij positie. Alles tezameneen
een programgeblorbövon in kader hebben
ma dat den verren tocht naar den
geven
Heksenberg heerlijk zal beloonen.

—

hen in do bloemetjes zetten onder
aanbieding van de gebruikelijke cadeaux.

—

Raden Mas Jodjana, een Javaan, die indertijd begon te dansen
om gelden te verzamelen voor zijn
door overstrooming geteisterd land>
en dio reeds op verschillende plaatsen in Europa optrad, geeft ap 20

offer getroosten.

ARR. RECHTBANK, MITRICHT.
Uitspraken 4 December.
V. G., Kerkrade, diefstal, f4O
subs. 40 d h.; C H., Maastricht,
diefstal, f 100 subs. 50 d. h ; H. P.,

on 21 December a.s. ln den Stads-

schouwburg een demonstratie. Deze
avond wordt georganiseerd door de
afd. Mijnstreek van de Kon. Ver.

„Oost en West".
De Heerlcnsche Zangver. „Mignon" gaf gisteravond in den Stadsschouwb. een Limburgschen avond,
die uitstekend geslaagd is en waaraan wij zeer goede herinneringen
zullen bewaren. Medewerking aan
dezen avond verleenden „Mignon",
het orkest „De Troubadours" uit

—

Maastricht, diefstal, vrijspraak; M.
S., Kerkrade, art. 250 Strafwetboek,
3 maanden gev str ; J. B, Kerkrade, art. 250bis Strafwetboek, 9
maanden gev.str.; G A., Kerkrade,
souteneurschap, vrijspraak; J. v
P., Kerkrade, souteneurschap, vrijspraak; B M„ Maastricht, verduistering, f5O subs. 25 d. h.

Bleijerheide en de sopraanzangeres
Mevr. Theuerzeit. Morgen komen

EXAMENS
Aan de Universiteit van Amsterdam Is bevorderd tot arts dhr. M.
J. H. Deumens, vroeger te Heerlen.

wij op dezen avond terug.
KERKRADE. Bij de opening
28. „Wat Is dit?" riepen de rid- suffert", brulde de hertog, je staat leutert,
Is de wind", bibder geheel gemoderniseerde conders in koor en in hun stemme i; ou mijn eksteroog". Het was een berde deman. het „oeoeoeoeoeoeoeoe
certzaal van dhr. L. Kloth te Chehertog,
klonk angst. „In den g;:ng zijn tumult van belang. Opeens
WEERBERICHT.
oe aaaaaaaaaaaaahh". De hertog keek
vremont zdl op Zondag 23 DecemTuursteenen om de knarsen aan te oeoeoe oeoeoeoeoeaaaah", galmde 't om
maakte een luchtsprong van
Matige, aan de Waddeakust tij- ber de Tooneclvereeniglng „Kunst
steken", schreeuwde de hertog. Al- door de slotzaal. „Alle edel- den en
schrik. Daar was de Geest van delijk nog krachtige wind, tusschen door Oefening" van Kaalheide het
len stommelden in het flonker. lieden
en hofnarren", riep rid- Karel den Tweede verschenen.
N en NW.. wisselende bowolking drama „Een die, niet geteld wordt"
„Aau", schreeuwde ridder
Roest" rler Roest, de Geest van Karel
met plaatselijk regen of hagelbuien, van ,T. v. Eekelen opvoeren. A-UV
stoot mijn knie". ..Kijk ui' do Tweede is
losgebroken". „Je
vang 7 uur.
vooral ln de kuststrook.
i

[Tweede

blad
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DE REGEERINGSNOTA

Deverwarde en droevige
toestand op Java

Nationalistische vrijheidsdrang beheerscht een groot
deel van het volk
De toestand op Java heeft zich thans zoo ontwikkeld,

DE BUTTENGEWESTEN
Van de toestanden op de bultecgewesten kan nog geen aaneengesloten beeld worden gegeven, doch
wel kan in algemeenen zin worden
vastgesteld, dat de situatie niet
dermate ontwricht is geraakt, als
zij op Java Is geworden en dat met
name ernstige ongeregeldheden,
zooals In ,de afgeloopen weken op
Java hebben plaats gehad, daar
niet zijn voorgekomen.
In de groote oost, op Borneo.
Billiton, Bink» en Rlouw werden
tot dusverre geen ernstige moeilijkheden ondervonden.

dat achter de intellectueele leiders van de republiek

Indonesia de door de Japanners ideologisch bewerkte
en gemilitariseerde jeugdbeweging in handen is gevallen van de meest extreme groepen en deze, gedreven
door radicale, sociale en raciale instincten, een toestand van anarchie heeft geschapen, die tot dusverre
telkens aan de controle van liet regime is ontsnapt.
He Japansche wapenvoorraden
;ljn vooral ln midden- en oost"»va practisch volledig aan de Inovergedragen en voor het
"Heerondeel ln handen van extremisten en rampokkers »eraakt. De
'^Volgen voor de over vele plaat**o verspreide krijgsgevangeneninterneeringskampen werden in
'"oge mate dreigend, die voor de
vrijheid verspreid levende Indo'
en ook wel andere
"roepen zeer ernstig en soms fa-

donesiërs

Jh

!j
Nederlanders

»*l

zijn.

Dat de nationalistische vrijheidsdrang practisch alle ontwikkelden en een groot deel van
het volk beheerscht. is al wel
dadelijk duidelijk geweest. De
Verovering van Java. de wegVajring van alle Nederlanders
Wt het openbare leven, het betrekkelijk zelfstandig rondwerken der Indonesiërs in openba"*n dienst en particulier bedrijf,

hebben de geesten diep en blijvend beïnvloed. De onbevredigende gang van zaken bij de
herbezetting
heeft bovendien
Veroorzaakt, dat de nochtans
hij velen bestaande begeerte on»
hij het herstel weder de leiding
der Ned. Indische regeering te
aanvaarden, niet tot uiting kon
komen of Is verdwenen.

dadelijk te een goed
ln de diepgaande
*°ciale omwenteling, die onder het
J»P_n_che beheer is In gang g»zct
nog steeds verder doorvreet. De
7*Panners hebben door talrijke
Maatregelen het gezag van vorsten
prijajies en zelfs van de dorpshoofden ondermijnd. De algemeene
**«d heeft de dorpsbevolking op
"rtft doen slaan, het rooverswezen
**eeg daardoor ongekeDde ultbrel'hig. De militaire Jeugdorganisaschuiven alle gezag op zijde
on
j^ookopdat van de republiek
**ven
kosten van den boer. die
**Me het planten gaat verzuimen

.Niet zoo

'"ïlcht verkregen

J*
J*

De onveiligheid manifesteert

zich hierbij ln een van haar
schadelijkste gedaanten, haar
tragische

meest

die gemeld zijn. Het Is begon-

panners.

Zoodoende is het contact met Indonesiërs dan ook buitengewoon
moeilijk, omdat dit door de extremisten als compromitteerend voor
de betrokken Indonesiërs wordt
aangemerkt en zij hen openlijk of

Het bestuursapparaat,

reeds door
Japanners van zijn beste eleberoofd, viel In vele streden
b.v Bantam en Java's
zoo goed als weg.
mist het alle gezag over de

*"menten

— —
**tremlstische
Jjoordkusl
elders

vrijscharen.

DE SITUATIE IN BATAVIA
De eigenaardige situatie te Bata-

verelscht afzonderlijke besprevia
king, wijl zij eenerzijds teekenend
de resultaten der hier geJ* voor gedragslijn,
anderzijds licht

lede

**rpt op de

?°der

omstandigheden,

waar-

U*»

"^sderlandsche

JJtelten
Jseds

?*"**

''e*?

tiek onbevredigend
te. Daartegenover staat, dat bet Adatgezag zich over het algemeen
vrij goed heeft kunnen handhaven, zoodat er geen anarchie
is ontstaan.

Politieke delinquenten
Weer naar de commune strafprocedure
De regeering

heeft gezocht naar ten uitvoer legden, zal bij de geeen methode om op snelle en doel- wone politie worden ingelijfd en
treffende wijze een selectie te ma- opsporingsbevoegdheid krijgen ten
ken tusschen de gevallen ,dle voor
eenvoudige en snelle afdoening

een

vatbaar waren en

aanzien van de strafbare feiten en
gedragingen, w::arop onderscheidie, welke een denlijk het besluit Buitengewoon

ernstiger onderzoek eischten, en de
eerste categorie zoo spoedig mogelijk af te doen. Zij heeft deze methode gevonden door aan het Openbaar Ministerie bij de Bijzondere
Gerechtshoven met een zekere uitbreiding eenige ook ln 't commune
strafprocesrecht niet onbekende bevoegdheden te verleenen. Zij heeft
daarom het besluit Politieke Delinquenten 1945 uitgelokt.
De regeering Is zich er van bewust, dat in beginsel berechting
door een rechterlijk college de voorkeur verdient boven het uitoefenen
zij het ook door de
van een
mogelijkheid van verzet bij den
rechter getemperde
dlscretionaire
bevoegdheid
door het Openbaar

—

-

Ministerie.

Zij Is dan ook van zins om
de Indische regeering zich
Indien de schifting tnsschen de
trachten heen te slaan door
genoemde categorieën Is gearbeid, die haar op politiek en
maakt en de voor snelle afdoe*°onor.'..eh terrein toevalt. B.halvatbare gevallen in vrij?" enkele gebouwen, welke door de ning of
al dan niet voorwaar- "
heid
en de Britsche autodelijk bulten vervolging zijn
zijn geoccupeerd, bevinden
gesteld, zoo spoedig mogelijk
de reg. erlngskantnren nog
de
der
afdoening
politieke
personen
In handen van
uit
delicten weer uitsluitend op eetl
'en kring der ..republiek Indonemet de commune straf proceHetzelfde geldt voor de opendure overeenkomende wijze te
**re diensten, mcl. den telefoondoen plaats vinden.
Overneming
daarvan zou
jenst
''«en tot gevolg hebben desertie Een geselecteerd gedeelte der
7*B. het Inheemsche personeel, het- politieke opsporingsdiensten, die
'lk het niet zou kunnen wagen als organen van het Militair Gezag
et wer't te h"3ven wegens de de algemeene lastgevlng van den
terreur.
chef van den staf Militair Gezag

J>oet

Ten aanzien van Snmatra Is
bekend, dat de Wes'o.ist en de
Bataklanden tn vrij sterke mate, de Oostkust en Palembang
minder door soortgelijke nationalistische stroomtngen als op
Java zijn aangetast, terwijl de
situatie In Atjeb eveneens poli-

bedekt bedreigen met roof, moord
en brandstichting bij elke aanraDe eilanden Rlonw, Lingga en
king met de Nederlanders.
zijn weer onder het geDientengevolge moesten de inter- Karimoen
zag
vsn
de
Nederlandsch-Indische
neerlngskampen ook te Batavia in
stand blijven, omdat op deze wijze regeerfng Op het eiland Bilüton
de levens van de Inwonenden af- heeft het herstel van geregelde toedoende konden worden beschermd standen op 21 October en volgende
dagen plaats gehad, toen Hr. Ms.
r_ci
groot aantal kampbewoners
kruiser
Tromp aldaar troepen aan
heeft er toch de voorkeur aan gegeven zich in de stad te vestigen, land had gezet. De productie van
doch hleronier zijn dan ook slacht- tin zal spoedig, zij het op bescheiden schaal, kunnen worden hervat
offers gevallen.
Te Pontianak en omgeving (W.De moeilijkheden aijn nog ver- Borneo) Is de orde
door de Austrazwaard door de minder gunstige liërs hersteld.
voedselpositie, waartoe
ook
de
De luitenant gouverneur generaal
voodselboj cot zijn deel bijdraagt heeft uiteraard géén gelegenheid
die door extremistische terreur in verzuimd om
bij de Britsche autogang wordt gehoudenriteiten begrip te wekken voor het
Er zijn geen teekenen. dat de Nederlandsche standpunt, dat de
republikeinen ln staat zijn maatop Java en elders ontstane situatie
regelen tegenover den algemeenen meer effectieve actie, daadwerkelijnood te nemen
Het geldwezen ke handhaving der orde ln Bablijft ln schromelijke verwarring tavia en het bezetten
v&n meerdere
Va» een ordelijke belastingheffing plaatsen ln het binnenland
vergeordend
of van een
flnanciënwezen elschte.
ln het algemeen kan onmogelijk
Bq de beoordeeling van de voor
sprake zijn.
ons stellig nl»t geheel bevredigende

CHRISTEN-VERVOLGINGEN

-

.

nen met het wegvoeren van een
aantal Indonrsiörs, later werden Europeanen het slachtoffer,
zoowel Ünderen als ouderen,
en ook een groet aantal Ja-

—

Zeer ernstig Is ten slotte, dat
de stnnrloosheld der jeugd en
de wanhoop der armoede' niet
alleen tn nationalistische exceseen zich ontlaadt, maar ook In
religieuze. In Bantam en Cheribon met name heeft de revolutie een fel moslemsch karakter. Christen-vervolgingen kootten over het geheele land voor.

uitdrukking

vindt zij echter In de verdwljningen van ruim 300 personen,

Strafrecht en het Trlbunaalbeslult

van toepassing zijn De bevoegdheid van het Militair Gezag om
personen ln bewaring te doen stellen, berustte op het besluit op den
Bijzonderen Staat van Beleg. Zoo-

dra de reorganisatie der politieke
opsporingsdiensten haar beslag zal
hebben gekregen, en dan de wijziging van 't besluit Politieke Delinquenten 1945 in werking kan treden
zal niemand meer op grond van
een destijds door de bijzondere omstandigheden gerechtvaardigde bevoegdheid van het Militair Gezag
om politieke redenen In bewaring
worden gesteld. Detineering wegens
politieke
delicten zal dan nog
slechts mogelijk zijn op grond van
een door justitleele organen gehanteerde wettelijke regeling.
Eveneens ligt het in het voornemen der regeering binnenkort 'n
Kon. Besluit uit te lokken ter uitvoering van het bepaalde In art. 3
van het Trlbunaalbe sluit, dat de

interneering regelt Deze maatregel
te. gelijk gemeld artikel van het
Trlbunaalbeslult zegt bedoeld tot

voeding der geïnterneerden tot nuttige leden van het Ned. volk.
Sociale en geestelijke verzorging
der geïnterneerden zal met nuttigen
arbeid don grondslag dezer opvoe-

ding vormen. Daarbij zal een
criterium worden ontworpen, waarnaar beoordeeld kan worden óf geïnterneerden waarachtige blijken
van verbetering hunner gezindheid geven en daarom voor het

LIMBURGSCH DAGBDLAD

Organisatie Overheidsdiensten
STAATSUITGAVEN MOETEN
WORDEN VERLAAGD.
Allerlei oorzaken hebben de stichting van een groot aantal overheidsdiensten en een onmatige uitbreiding van de bestaande diensten

waren

in aansluiting op het werk
geallieerde Fieldsecurity, is
een instelling welke eveneens een
afloopende taak heeft. In den loop
van het komende jaar zal deze
dienst worden geliquideerd. De taken, die dan nog vervuld dienen te
ton gevolge gehad. Het naast elkaar worden,
zullen worden
toeverbestaan van organisaties voor het- trouwd aan de normale organen.
zelfde doel ln Londen, in het beBij de formatie van den Regeevrijde Zuiden en in het Westen van ringsvoorlichtingsdienst is er eenerNederland, heeft doublures met zljds naar gestreefd al het voorzich meegebracht, die slechts met lichtingswèrk. dat voordien door
moeite blijken te kunnen worden de onderscheiden ministeries afzonopgeheven.
derlijk en ongecoördineerd werd
verricht,
met elkander in verband
De regeering meent, dat het
te brengen en een gemeenschapposamenstellen van een begroelijken technischen dienst te bezorting een eerste stimulans za]
gen. Anderzijds heeft de regeering
vormen bij haar pogen om verdebehoefte aan een behoorlijk geoure uitzetting van uitgaven voor
tilleerd apparaat, dat zoowel snel
den pu blieken dienst tegen te
de gewenschte informaties kan vergaan. Een eerste stap werd op
schaffen (radioluisterdienst. docuden weg der beperking gezet
mentatie- en knipsrldienst) alsook
door het besluit van den minisnaar buiten de regeering steunt bq
terraad, dat geen nieuwe orgahaar te voeren beleid (campagnes
nisatie-eenlieid mag worden gevan den economischen voorlichformeerd, of een bestaande mag
tingsdienst, bestrijding van den gifworden
voordat
uitgebreid,
handel. propaganda voor spaarsyzulks, hetzij door den minister
steem, waarbij van de moderne midvan Financiën, hetzij door- den
delen der publiciteit, pers, radio en
ministerraad, ts goedgekeurd,
film gebruik gemaakt wordt).
ook al zijn dr gelden daarvoor
op de begrooting aanwezig.
RECHTSKRACHT WETSEr zal In het algemeen ernBESLUITEN.
stig naar dienen te worden gestreefd, de staatsuitgaven beDe regeering neemt het standlangrijk te verlagen
punt ln. dat de Koninklijke BesluiMet ingang van 1 December zyn ten, welke onderwerpen rege'en,
alle organen van het militair gezag die in normale omstandigheden bq
in liquidatie en na 1 Januari 19411 de wet geregeld zouden zijn. rechtsgeldig zijn tot stand gekomen, gezal het militair gezag tot het verleden behooren.
zien den noodtoestand, waarin h«t
Het Bureau Nationale Veiligheid, Koninkrijk verkeerde en nadere
welks werkzaamheden noodzakelijk bekrachtiging niet behoeven.
der

ONZE TROEPEN
ENVLOOT.
Toen de zaken een geheel onver-

situatie is het noodig rekening ie
houden met de positie der Britsche

regeering tegenover het eigen volk

en de publieke wereldopinie. Door

den loop der gebeurtenissen is - 't
zij herhaald -het probleem van de
liquidatie van den oorlog tegen Japan vervlochten geraakt met tn
aanleg interne staatkundige moeilijkheden van Ned. Indië, waarin
het voor onze bondgenooten uiterst
ongelegen komt betrokken te raken
Uit het feit, dat onze Britsche
bondgenooten
niet geaarzeld
hebben onder voor hen bijzonder
moeilijke omstandigheden han
in Nederlandsch Indië in te zetten troepenmacht tot het huidige niyean op te veeren, blijkt,
dat zij voornemens zijn
zooals trouwens de heer Bevin In
zijn rede voor 't Lagerhnls deed
Bitkomen de hun door het ge-

—

allieerde opperbevel toebedeelde

taak tot het einde toe nit te
De op 6 Dec. le Singapore gevoerde besprekingen onder leiding van Lord Louis
Mountbatten zullen, naar wij
hopen, blijken van groot practisch nut te zijn. Het Is echter
niet In 's lands belang daaromtrent gedetailleerde mededeelingen te doen.

voeren.

moed verloop namen, zijn onmi '
dellljk maatregelen genomen o.
zooveel mogelijk troepen paraat te
hebben voor Indië Uit de gezamenlijk beschikbare mankracht worden
thans naast de mariniersbrigade,
die uit Amerika onderweg is, 27
bataljons uitgezonden en ' de noodige «*ilpwapens geformeerd. D»
lichting 1945 wordt met het kad \
dat voor de expeditonnaire mi: i
wordt opgeleid, geënodreerd ca
komt na oefening beschikbaar.

Voor de vloot zijn in Ned. Ind'B
thans aanwezig 2 kruisers. 3 tori;
dojagers. G onderzeebooten, 1 knonneerboot. \ mijnenlegger. ccix
viertal iiiijnenv«g-rs en eenig veder hulpmateriaal en een aantal
vliegtuigen van de marine-luch'vaart-diensl
Het evacuatie vraagstuk groeit
snel In afmetingen en urgentie. Vm

-

omringende landen zullen relatief
weinigen kunnen opnemen. Rep_trieering naar Nederland zal ln

hoofdzaak en zeker voor vrouven
en kinderen de oplossing moeten
zijn. waarvoor nu alle krachten

worden ingespannen.
Gerekend wordt thans ep de
thuisbrenglng vun 5(1.040 personen
tot einde Februari 194Ü. De regeering ziet de repatrleering als een
regeeringszaak. waarbij zq uiteraard
volgaarne de meest mogelijke medewerking van particuliere zijde

verstrijken van den Maximum interneeringstijd kunnen worden ontslagen.
De Stietoting „Toezicht Politieke
Delinquenten" aal dea ontslagenen aan r aardt.
leiding verleenen.
De minister ontveinst sich geenszins, dat het beeld. In deze nota
De omstandigheid,
dat de
geteekend, over het algemeen nautribunalen lang niet zoo snel welijks voldoende
bevrediging kan
blijken te kunnen werken als
brengen.
vooral
het
verwacht,
was
maar
schrijnende feit, dat een aanzienlijke voorraad onder b< hrrr
gesteld en daartoe opgeslagen

Buitenlandsche handels-

meubilair ran

politiek

;

was

prijsgegeven, terwijl tal
van door oorlogsgeweld getroffen of door den vijand beroofde
personen het allernoodzakelijkste huisraad ontbeerden, noopten tot een ruimere opvatting
van de beheerstaak van het
Ned- B-heersinstituut dan In 't
beslnit Vijandelijk Vermogen
aanvankelijk was voorzien.

PARTICULIERS HANDEL.

Het is voorloopig neg noodzakelijk, den invoer van geederen uit
het buuenland overwegend op crediet le doen plaats vinden. Het
spreekt echter vanzelf dat de regeering er naar streeft aan dezen
toestand zoo spoedig mogelijk een
einde
te maken door een krachtige
De kinderen van gedetineerden,
die onverzorgd achterbleven, zijn bevordering van den export. Het
door het Militair Gezag ten deele opnemen van credieten ln 't buitenln daartoe Ingerichte tehuizen, ten land moet binnenkort alleen nog
deele in gezinnen ondergebracht. toelaatbaar worden geacht voor het'
Met ingang van den eersten Nov, herstel en de uitbreiding van ons
1945 te de zorg voor deze kinderen productie-apparaat.
opgedragen aan het Bureau BijNadat aanvankelijk ten aanzien
zondere Jeugdzorg, onder het miniden invoer uit bet buitenland
van
sterie van Justitie. Het ligt ln d
regeenngsaankoopen de eenig mogebedoeling aan deze zorg een wettelijke methode was. gezien het feit,
lljken .grondslag te geven. D_ regeedat de>Regeering alleen over buitenring meent dat hoezeer de rechtvaardigheid ook het oplegden van landsche credieten kon beschikken.
strenge straffen en maatr-'.l-n aan Zal. zoodra daartoe de gelegenheid
hen, die zich door c.aad of gezind- zich voordoet, en andere belangen
heid gedunende de bezetting tegenzich daartegen niet verzetten, de
over de Ned gemeenschap hebben invoer wederom overgelaten worden
geplaatst, eischt. anderzijds b'j h,'t aan den particulieren handel, uiterbepalen harer houding ten opzichte i.ird gebonden aan een stelsel van
dezer politieke delinouenten dal vergunningen van overheidswege
nimmer uit 't oog mag worden verDe financiering geschiedt gedeelloren, dat zij na het einde van hur.
straftijd weer op een of andere '"■lijk uit exportopbrengsten, oude
goeden en wasr noodig door midwijze ln deze gemeenschap zullen
I v»n h'i'tonlandsche credieten.
moeten worden opgenomen.

=

'

Loon- en Prijspolitiek

Verhaal oorlogsschade
op Duitschland

Betere loonen en betere loonsverhouding

Het voortdurend streven der regeering is er uiteraard op gericht
bedrijfstak aanvaardbaar zijn. Dat voor Nederland een- redelijk aanbedrijfsgewijs uitgewerkte toonrege- deel te verkrijgen in het totaal van
die aan
lingen tot stand komen, is mede do reparatiebetalingen,
noodig, opdat bij werkgevers en Duitschland zullen worden opgelegd. Voorshands Is de regeering
werknemers omtrent hetgeen rechdaarbij gebonden aan het bepaalde
tens geoorloofd Is, geen onzekerin hoofdstuk 4 van de declaratie
heid besta. Zonder zoodanige regelingen zou ook de looncontrole van Potsdam van 1 Juli 1945.
door de daarmede belaste diensten
De schadevergoedlngsetechen
op te groote moeilijkheden stuitenvan Nederland zullen worden
Het college van rijksbemiddelaars
voldaan door uitlevering van
brengt thans met spoed een aantal
de kapitaalgoederen in de Westoonregelingen tot stand.
telijke bezette gebieden van

De .territoriale bemiddelaars hebben zich van hun moeilijke taak
met. bekwaamheid en toewijding
gekweten. Toch heeft dit systeem
*n ide rvraktijk
ntet bevredigend
gewerkt.
Het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 voorziet in de
instelling van een college van rijksbemiddelaars, een instituut dat ook
ln de eerste jaren der bezetting effectief heeft gewerkt. Door de instelling van dit college te eenheid
ln het loonbeleid verzekerd.
Bij zyn beschikking van 15 October 1945 heeft het college als richtlijn vastgesteld, dat zonder vooraftoestemming
zijnerzijds
gaande
geen wijzigingen in rechtens geldende loonen mogen worden aangebracht, tenzij het loon door de wy«iging niet verhoogd wordt boven
125 pet. van het op 10 Mei 1940 of
115 pet. van het op _1 October 194_
reihtens geldende loon.
Uit de handhaving van deze percentages mag niet worden afgeleid
dat de regeering of het college van
rijksbemiddelaars een loonsverhooging overeenkomende met deze percentages, onder de huidige omstandigheden in het algemeen voldoende zou achten. De oplossing is echter ook niet te zoeken in één percentage over de geheele linie. Gezien de ontzettende verarming, die
do bezetting en de oorlogshandelingen op ons grondgebied ten gevolge
heoben gehad en de nog volkomen
onvoldoende productie, is 't voorshands niet mogelijk alles weer te
brengen op het peil van voor den
oorlog

PRIJSBEHEERSCHING.
B\j bespreking van de loon- en

prijspolitiek pleegt te worden voor-

opgesteld, dat in de eerste plaats
van de prijzen noodig
is. De regeering onderschrijft dit
ten volle. Deze beheersching is echter slechts binnen zekere grenzen
mogelijk. Het tekort aan grond-

beheersching

stoffen,

of daarboven.

Daartegenover te het echter
ook onverdedigbaar, indien het
inkomen van de laagst betaalde
arbeiders beneden een zeker bestaansminimum zou liggen. Zoo
wordt niet alleen gedacht aan
een „loonplafond" maar ook aan
een „loonvloer". Aangestuurd
wordt op een betere verhouding
tusschen de belooning der verschillende categorieën dan vroeg.r (b.v. landarbeiders In verhouding tot vele andere groenen).

stig beïnvloedt.
Ook deze omstandigheid

werkt
sterk prijsverhoogend, al wordt de

men.

Hierbij mag echter niet te ver
w_rden gegaan, wil niet het ver-

—

vakbekwaamheid

—

niet eenvoudigweg
in de prijzencalculatie opgenomen.
Daarbij komt dan nog, dat de ontzaglijke stijging der geldcirculatie
bij Ingekrompen goederenvoorraad
tijdens de bezetting, ondanks alle
pogingen tot beheersching, ln velo
gevallen tot krasse prijsstijgingen
had geleid, die ook door de geldsaneering niet onmiddellijk zijn teriet gedaan En ten slotte werkt de
door de prijsverhooging noodig geworden loonsverhooging uiteraard
op haar beurt op de prijzen ln.
Eén deel van deze factoren te,
naar men mag aannemen, van tljdelijken aard. De regeering heeft
het daarom gerechtvaardigd geacht de prijsstijging te remmen
door op de levensmiddelen, brandstoffen en grondstoffen toeslagen te
geven, die van de schatkist honderden millioenen per jaar vragen.
Dit kan echter niet onbeperkt
doorgaan
onderbezetting

Daarbij wordt niet geaarzeld
toonsverhoogingen toe te staan, die
veel verder gaan dan 25 pet. boven
h" peil van 1940. Dat ook de ver}
jding tusschen ongeschoolden en
geschoolden een andere wordt, is
onvermijdelijk, nu eenerzljds een
minimum móet worden gewaarborgd, terwyl anderzijds naar boven beperkingen zijn In acht te ne-

werven van

brandstoffen^ levensmidde-

len, machines, meststoffen en zooveel meer dwingen ons op groote
schaal In te voeren, fn de eerste
plaats uit Engeland en Amerika.
De prijzen zijn daar tijdens den
oorlog zeer sterk gestegen. Bovendien zijn valuta-verhoudingen vastgesteld, die neerkwamen op 'n tweede, vrij sterke devaluatie van den
gulden, zoodat Nederland voor ponden en dollars veel meer moet betalen dan vroeger, wat de prijzen
der geïmporteerde artikelen verder
verhoogt. Voorts zijn de transportkosten sterk gestegen, zoowel voor
vervoer overzee als in het binnenland (ook deze in hoofdzaak door
oorzaken, die niet in korten tijd
zijn weg te nemen).
Bovendien zijn in ons land de
opbrengsten van den grond, do bedrijvigheid in de fabrieken, de omzet in den handel zooveel kleiner
dan vroeger, dat dit de kosten per
eenheid van product zeer ongun-

juist nu zoo noodig
te gering
worden geschat. Gegeven dit uitgangspunt, achtte de regeering een
verhooging van de genoemde percentages zonder afzonderlijke toestemming van het college van rijksbemiddelaars aanvaardbaar. Aangenomen mag worden, dat vrij algemeen van deze vergunning gebruik
is gemaakt, voor zoover de loonen
het daarin aangegeven peil niet
reeds hadden overschreden.

De voorwaarde voor het tot
stand komen van gunstiger verhoudingen en een verhooging
van het levenspeil te, zooals
overigens voor de hand ligt,
maar in de praktijk niet altijd
begrepen schijnt te worden,
toeneming der productie.
Naarmate het Nederlandsche productievermogen zich herstelt, worden wij minder afhankelijk van
den Invoer.

Thans wordt bcdrijfstaksgewyze
welke loonen onder de

nagegaan

huidige

omstandigheden,
gelet
"enerzijds op de noodzakelijkheid
Inflatie te voorkomen, anderzijds
op het bovengestelde doel der loonpolitiek, voor den desbetreffenden

-

De Kabinetsformatie

moeilijke taak, die dit kabinet
wachtte, slechte kon worden aanvaard door een groep van menschen, die ook als persoonlijkheden aan elkaar hun vertrouwen konden schenken.

Met betrekking tot de totstandkoming van het huidige Nederiant" iche kabinet zy' er op gewezen,
dat. alvorens de beide kabinetsformateurs werden aangewezen, H. M
do Koningin zich over den politieken toestand in Nederland heeft

doen voorlichten door de leden van
het convent der politieke partijen,
aooals dit tijdens .de bezetting
werkzaam is geweest, door. een representant van de organisaties der
Vrienden van de Waarheid en door
«en aantal personen uit de verzets-

beweging.

In de moeilijke omstandigheden,
waaronder
verantwoordelijkheid
moet worden gedragen, kan deze
menschelijke zijde, die de samenwerking beheerscht. van hot grootste belang zyn.

De Nederl, regeering
te Londen

De beide kabinetsformateurs h?bHet zittende kabinet acht zich
getracht een kabinet op een
noch gerechtigd noch ln staat re#>óo breed inogelljken grondslag sa- kening
en verantwoording af te
men te stellen. Door hen Is geen
het beleid, door vooverleg gepleegd met de besturen leggen omtrent
in Londen gevoerd.
rige
regeeringen
die
politieke
partijen,
op
dat
van
heeft prof. dr. P. S. Gerbrandj.
tydstip ook nog niet allen in een Zij
duidelijken vorm hun bestaan had- voorzitter van den Raad van Miden hervat. Er zijn wel besprekin- nisters van de Ned. regeering te
gen gevoerd met leidende personen Londen, bereid gevonden een memorandum samen te stellen, waarin
van verschillende richtingen.
het beleid der op elkaar volgende
betrekking
grond
'Met
tot dan
slag op welken dit kabinet berust, Londensche kabinetten zal worden
uiteengezet.
n_„r
moge worden verwezen
Dit memorandum zal aan de Staprogramrede, welke door den minister-president op 27 Juni 1945 is ten Generaal worden aangeboden.

be'n

_.

Uitgesproken.

Werkloosheids'

Voor liet overige moge hier
een voor tic saaueusteln..^ vau
een kabinet misschien ongewone opmerking worden geplaatst,
n.l. dat behalve op de noodza-

instemming
met dit
de formateurs er ln
ijna even sterke mate den nadruk op hebben jrelegd. d. I d

verzekering

kelijke

{

irogram.mil.

i

De rcgeerlng heeft over de vraag
hoe een verplichte werklooshelasi-zekering wettelijk ware te regeii. advies gevraagd aan de atichK van den arbeid.

Onze land- en tuinbouw
UITVOER IS NOODZAKELIJK. Instituut van zuivelonderzoek mei]
verbonden proefzuiveUj
Het zal voor het herstel van de daaraan
positie, welke Land- en Tuinbouw fabriek kan spoedig worden ver-|
wacht terwijl centralisatie van het
als bestaansbron Innemen, nood-

werk van de boter-, kaas- en melkzakelijk zyn, dat krachtige maatcontrole-stations ln
regelen worden- genomen om zyn producten
voornemen ligt.
productie te vergrooten, de kwaliteit zijner voortbrengselen te ver- ; Prov. Gezondheidsdiensten roer
beteren en door rationalisatie den vee zullen worden georganiseerd
kostprijs aan te passen aan het o.m. om de bestrijding van bepaalde
binnenlandsche en internationale smettelijke ziekten ln organisatorische banen te lelden. Een ontwerp
prijspeil.
Slechts dan zal onze Landbouw voor een algemeene melk- en zuivelin staat zyn het hoofd' te bieden wet te in voorbereiding.
aan de gevolgen van de jarenlange
Duitschland, voor zoover zij
De toekomst van den export vaa
afscheiding van de overige wereld,
niet strikt noodzakelijk zijn
landbouwproducten is nog zeer
alles
ln
het
werk
waar men
heeft
voor de Duitsche vredeseconoonzeker, al mag worden verwacht,!
gesteld het peil van den Landbouw
mie, alsmede uit de Duitsche
dat
de vraag naar zekere veredeop te voeren en men nieuwe wetenbuitenlandsche bezittingen.
lingsproducten,
als
zaaizaden,
leeren
schappelijke
methoden heeft
De vaststelling van den omvang
bloembollen,
pootaardappelen
en
en den aard van de industrieele toepassen.
waarvan de export gaande Is, vaa
uitrusting van Duitschland, die
Zoo zal de Regeering krachtig
meer duuurzamen aard zal zijn.
niet noodzakelijk Is voor de vreLandbouwkundig onderzoek,
het
De voedselpositie laat export
land
deseconomie van dit
en deronderwijs
voorlichting
zuivelproducten nog niet toe,
bevorvan
en
halve beschikbaar voor herstelbederen, waarbij door middel van
doch reeds op korten frmijn moet
talingen, zal geschieden door de geook hier worden gestreefd naar
een groot aantal Lagere Landallieerde controlecommissie.
In het bijzonder
bouwscholen
nitvoer al kan dit meebrengen,
Vooralsnog bestaat er geen
aandacht za] worden geschonken
dat van bepaalde «producten eea
uitzicht dal daarnaast herstelaan de boeren van de kleinere
matige rantsoen.ering moet wor»
betalingen kunnen worden verbedrijven en het vakonderwijs
den gehandhaafd.
wacht ln den vorm van jaaraan
betalingen
ol
landarbeiders.
leveranlijksclie
Behalve voor versterking van
ties, gedurende een langere peIntensiveering van de voorlichdeviezen-positie, is zulks geonze
riode. Wel Is de mogelijkheid
ting zal vooral worden gezocht ln wenscht om voor onze producten
geopend om reeds aanspraak te
voorlichting op de kleine bedrijven op de buitenlandsche markt wederdoen gelden op industrieele inItoast bedrijfs-economische voor- om een afzetgebied te scheppen.
stallaties, die thans reeds voor
lichting heeft de rationalisatie en Met spoed wordt de vertegenwoorwegvoering werden aangewede verbetering van arbeidsmethoden diging van de belangen van den
zen.
de aandacht.
landbouw ln»'t buitenland wederom
In verband daarmede heeft de reDe verbetering van onze kwaliteit opgebouwd, ln nauwe samenwergeering een uitgebreide lijst ingediend, waarop de industrieele in- van onze producten en de controle king roet het georganiseerde bestallaties staan vermeld, waarvoor daarop zal ln handen worden gelegd drijfsleven,' terwijl de organen, geNederland
belangstelling
heeft. van organen, waarin ook het be- sticht ten tijde van den oorlog,
Daarenboven zyn reeds wenschen drijfsleven is betrokken. De Instel- i zullen worden opgeheven, zoodr»
kenbaar gemaakt ln zake preferen- ling van oen modern geoutilleerd hun taak Is beëindigd.
ties op bepaalde industrieele Installaties, die uit de Amerikaansche
en Engelsche bezettingszone ter telijk dpo'r tijdelijke uitbreiding
voornemens dit voorontwerp zeer
beschikking komen.
van de sanatoriumruimte
hetzij
te publiceeren en aan
Inmiddels werd de regeering uit- door 't stichten van noodsanator.a, binnenkort
de daarvoor in aanmerking komende
genoodigd den schadevergoedingshetzij door het tijdelijk uitbreiden organisaties ln het bedrijfsleven to»
eisch van Nederl. jegens Duitschvan bestaande sanatoria
en v >ogeallieerde
land bij de
autoriteiten een klein deel door het uitzenden te zenden.
Het zal noodzakelijk zijn eea
in te dienen. In de desbetreffende van tuberculose patiënten naar 't
toporgaan voor het geheele benota waren de richtlijnen- vervat, buitenland.
drijfsleven ln het -leven te roepen
volgens welke de eisch moest worDe schade, aan de geestelijke
den opgesteld.
in den vorm van een sociaalgezondheid van het Ned. volk
Dienovereenkomstig is door de
economtechen raad, die de Retoegebracht, te zeker niet minNederlandsche regeering bij de rogeering over algemeene vraagder belangrijk dan die aan de
geeringen van Amerika, Engeland
stukken van sociaal-economisch
lichamelijke gezondheid veren Frankryk een memorandum inbeleid van advies zon knnnefl
oorzaaktgediend inzake de door Nederland
dienen.
van Duitschland te eischen schaAan de Nationale Federatie vjor
Bovendien zal er in sommige gedevergoeding. Volgens dit memoGeestelijke Volksgezondheid te ver- vallen nog behoefte bestaan aaa
claim
bedraagt
randum
de totale
zocht de regeering van advies 'e organisaties, die een functie uit
op Duitschland naar de prijsverdienen over de maatregelen, die in het boelaal-economische leven ia
houdingen van 1938 (zulks in overde naaste toekomst moeten worden haar geheel vertegenwoordigen.
eenstemming met de desbetreffende getroffen.
Als sluitstuk van de bedrijfsorrichtlijnen) f25.725 milliard.
De zoozeer getroffen gezondheidsDe regeering zal niet nalaten de toestand en de Ingrijpende m*a'.- ganisatie zal dan tenslotte eea
Staten Generaal te zijner tijd in te regelen, die met het oog hierop regeling moeten worden getroffen
lichten omtrent de resultaten van moeten worden genomen, hebben ac voor de rechtspraak op overtrede internationale conferentie inzake vraag doen rijzen of de bestaande dingen van de verordeningen de*
de herstelbetalingen.
organisatie van de volksgezondheid bedryfschappen, de bedrijfs rechtspraak en de administratieve rechtdaartegen geheel zou zijn opgew wHet is niet aannemelijk, dat
in deze conferentie ook cotupensen. Quantitatlef is dit zeker niet spraak.
het geval. Daarom te het noodig,
satiemogelljkliedcn in den vorm
dat de inspecties van de volksgevan annexatie van grondgebied
ter sprake zullen komen. Deze
zondheid belangrijk worden uitgeHET DIENSTBODENTERORF.
breid.
aangelegenheid zal dienen te
worden behandeld in rechtHet in den bezettingstijd I,oc stand
Het vraagstuk der personeel*
gekomen Ziekenfondsenbeslult kan voorziening
streeksch overleg met de groote
baart, hoewel het bewerking
gojteld
worden
niet buiten
mogendheden.
nog slechts ten deele op
drijfsleven
waarbij
maar eischt herziening,
Is gekomen, reeds veel zorg.
allereerst Duitsche iaslulpsel- moe- gang
bedrijven toch hebbea
Meerdere
ten worden verwijderd. Voorbereiten aanzien vin hun werkkrachten
algeheels
herziening
een
ding
van
ernstig
met moeilijkheden te kampen.
wordt ter hand genomen.
Ben bijzondere moeilijkheid bieHET TUBERCULOSE
de vrouwelijke arbeidskrachden
VRAAGSTUK.
ten. Practisch alle bedrijfstakken,
De gezondheidstoestand van de
De Regeering te van meening, waarin tot de bezetting In belangbevolking, die tot voor 1940 buitendat een nieuwe publiekrechtelijke rijke mate vrouwen werkzaam wagewoon gunstig te noemen was.
bedrijfsorganisatie moet worden ron, ontmoeten een ontstellend geheeft tengevolge van den oorlog
opgebouwd met organen, die in brek aan arbeidskrachten. Uiteren de bezetting ernstig geleden.
zijn het geheele sociaal eco- mate belangrijke industrieën, al»
staat
op
gebieden
Terwijl
sommige
beleid, voor zoover niet de textielindustrieën, de confectlanomische
worden,
dat een
verwacht mag
e.a.
de wasscherljen
de
centrale overheid dat zelf In dr fabrieken,
snelle verbetering zal Intreden,
op volle caniet
kunnen
daardoor
over
te
nemen.
honden,
hand moet
zijn er andere terreinen, waar
paciteit werken. Doch niet alleea
de gevolgen van den oorlog
zullen deze bedrijfsorga- in de industrie, ook in huiselijk*
Daartoe
zich nog jarenlang zullen doen
nisaties een aantal beginselen moe- diensten bestaat een ernstig tekort
gevoelen en waar zeer Ingrijten belichamen. In de eerste plaats aan vrouwelijke arbeidskrachten.
maatregelen
noodig
zijn
pende
zal
de overheid moeten partic.om het vroegere gunstige peil
Een enquête wordt ingesteld
in de leiding der bedrijfspeeren
in afzicaibaren tijd weer te beecu inzicht te krijgen In de
om
einde
te
waarorganisaties, ten
reiken.
vraag, waar de meisjes, dl*
organen
de beborgen, dat deze
voorheen in de genoemde InNederland vorkeerde voor den drijfsbelangen zullen behartigen ln
dustrieën werkten, zijn gebleoorlog, wat de tuberculose betreft,
kader van het algemeen belang
het
en wat als juiste oorzaken
ven
bijzonder
gunstige
positie.
in een
zal, omdat sociale en ecovaa hun wegblijven moet woiw
Deze te, evenals ln den vorigen oor- Voorts
niet los van eldea beschouwd, terwijl mede
log, het geval geweest, totaal ge- nomische kwesties
worden,
het vraagstuk vaa het dlenstwijzigd. Terwijl in 1939 per 10.000 kander behandeld kunnen
bodentekort la studie ia geInwoners de totale sterfte aan ln de leiding der bedrijfsorganivan
sociaal
coördinatie
is
deze
ln
satie
een
nomen.
bedroeg
4.10
tuberculose
1943 het laatste Jaar, waarover vol- en economisch beleid moeten worOverleg is geopend met het miledige gegevens beschikbaar zijn. den tot stand gebracht. Tenslotte nisterie van onderwijs, met da
gestegen tot 6.99, een stijging van te het noodig, het bedryfsleven stichting van den arbeid, met het
70.5 pet. De sterftecijfers over 1944 grootendeete In verticale kolommen instituut voor onderzoek en vooren 1945 zijn nog niet bekend, maar omvattende de producenten, den lichting voor overheid ca bedrijf»
gezien de sterke stijging van het groothandel, de verwerkende Induleven, ten einde te komen tot eea
aantal nieuwe ziektegevallen bij de strie en den detailhandel van de- samenwerking van alle betrokkea
consultatlebureaux, mag worden
soorten goederen, samen te Instanties 'n een commissie, welke
aangenomen, dat ook ln deze ja -eo zelfde
brengen.
advlseerend zal kunnen optredea
voortgeis
stijging
de
reeds
den opbouw van de organisatie
bij
bovenstaande
overwegingen
schreden.
De
der
her- en omscholing In dea
't
geleld
tot
opstellen vaa
Ingrijpende maatregelen zullen
hebben
Met behulp van de door
Unde.
wet bemoeten worden genomen om aan de
een voorontwerp
deze commissie te verstrekken adortuberculose paal en perk te stell'-npubliekrechtelijke
trettende
viezen zal het werk tot ontwikkeDaarvoor zal het noodig zijn, dat
ganisaties van het bedrijfsleven,
ling worden gebracht, waarbij rede organen" der tuberculose bestt Ijln 't voorontwerp bedrijfschappen gionaal breed samengestelde subding versterkt worden.
genaamd.
commissies kunnen worden IngeUit de cijfers blijkt, dat onge 'eer
de Regeering er zeer veel schakeld, waarin de belangrijkste.
Daar
verdubbeling
opname
van de
een
van het aantal tuberculose patiën- prijs opstelt het oordeel van het gemeenten, alsmede de plaatselijke
ten noodzakelijk is. Getracht wordt geheele bedrijfsleven over de be- stroom Ingen van Importantie zulIn deze behoefte te voorzien, gedeel- staande plannen te vernemen. Is »y len Worden opgenomen.
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Scholing van arbeiders

De volksgezondheid

leed

Naar bedrijfsorganisatie

.

.

Sociale verzekering
Op 2t> Maart 1943 werd door den

toenmallgen minister van sociale
«akeu een commissie ingesteld met
Opdracht

richtlijnen

algemeene

*»st te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering In Nederland.
Die commissie heelt een rapport uitgebracht waarin zij als
haar óórdeel uitspreekt, dat het
Wenschelijk is over te gaan tot
de Invoering van een volksverzekering, welke uitgevoerd zou
aioeten worden door sociale raden, territoriale organen, waarIn naast de overheid als zoodanig de belangrijkste en meest
representatieve organisaties nit

de kringen der belanghebbenden In het betrokken gewest

zitting zullen hebben.

Thans Is een kleine technische
*otnmlssle ingesteld met opdracht

°m, voornoemd rapport tot gronding nemende, uitgewerkte voor
■tellen tot herziening en uitbreiding
der sociale verzekering te ont-

werpen-

De commissie stelt alles ln het
Werk haar opdracht zoo snel dit
kan te volvoeren. Het vraagstuk
Van de positie van de ouden van
«sgen heeft hierbij de bijzondere

*andacht

D. U. W.
Nadat een
bevrijd was.

gedeelte van het land
ts daar tot stand gede dienst tot uitvoering van
berken tn het bevrijde gebied (D
U.W ). Later genaamd rijksdienst
*oor de uitvoering van werken
l>ezc dienst ts In de plaats gekomen
*an don rijksdienst voor de werk*errulming.
Op do vroegere werkverschal'lngs- eu werkverrulmlngswerkon
*aren de loonen lager dan die
welke golden voor de arbeiders In
bet vrije bedrijf Met dezen regel
"» bij de DUW gebroken Besloten werd dat D.U.W. dezelfde loonen zou betalen als 't vrije bedrijf.

komen

Wachtgeldregeling
Ka do stillegging van het bedrijfsleven ln September 1944 te het
■antal wachtgeldregelingen, dat
Werd aangevraagd, bijzonder groot
"eweest Het kan geschat worden
°P pl.m. 8000. Na de bevrijding Is

bet

aantal gesubsidieerde wachtgeldregelingen echter sterk afgenoin verband met de toegenomen
Werkgelegenheid.
Het ligt in de bedoeling om met

men

'ngang van 1 Januari 194fi een nleuWe wachtgeldregeling te treffen.
Waardoor voor het geheele land
"nlforme bcpntingen zullen gelden

Geen vervoer-monopolie
De

Regeering koestert geen plan

"en voor eenig vervoer-monopolie
*U streeft naar een harmonisch

Samengesteld transportapparaat, dat

"enerzyds

tegen de minst mogelijke
het vervoer van een zoo
■root mogelijk aantal personen en
""n zoo groot mogelyke hoeveelheid
Goederen waarborgt, anderzijds aan

kosten

"Men, die ln het vervoerbedryf
werksaam zijn, een zooveel mogelyk
*Hj en goed verzorgd bestaan geeft

graal schadeloos te stellen. Bovendien acht de Regeering het ln ver
band met 't belang, dat 't dienstenverkeer voor derde landen voor
Geen schadeloosstelling op vervangingskosten
onze deviezen positie beteekent, een
Het algemeen uitgangspunt, van bouwkosten. Zulks zal kunnen ge- landsbelang, dat de koopvaardijwaaruit ln het jesluit op de mate- schieden ln den vorm van rente- vloot zoo snel mogelijk op een ver
rieels oorlogsschaden 1945 't vraagdragende en desnoods rentelooze antwoord peil wordt gebracht. Voorstuk van de tegemoetkoming wecredieten. Met de Ned- Mldden- uitloopende op een algemeene regens
oorlogsschade standsbank is een regeling getrol- constructieprogram is tydens den
materieele
wordt bezien, is de overtuiging, die fen voor hulpverleening aan door oorlog ln de Ver. Staten reeds een
in breede kringen leeft, dat le den oorlog getroffen middenstanda- tiental z.g. e
schepen (10
12.000
schade, welke aan de economische bedrijven.
ton elk) besteld, welke ln 1946 zul
goederen van een deel van het Ned.
Voor het bedrijfsleven ln het al- len worden afgeleverd.
volk door den oorlog te toegebracht gemeen ln al zijn schakeeringen
door de getroffenen ten behoeve te opgericht de Maatschappij tot
welvaartplan
van het geheele volk te geleden.
Financiering van het Nationaal
Herstel N.V. In deze maatschappij
Tea einde te geraken tot een
Het Nederlandse!» volk, heeft,
ia door overheid -n een groot sanaanwending van alle prodoor verzet le bieden, collectief
Juiste
tal financleele Instellingen tezamen
have en goed in de waagschaal
ductieve krachten des land» en
een reservoir van kapitaalkracht
gesteld, liet besef, dal men de
waardoor
bijeengebracht,
mogete
van de ter beschikking komend >schade, die daaruit voortvloeit,
lijk gemaakt de financiering op
ook collectiel moet dragen .verbuitenlandsche credieten, acht
groote schaal van het herstel van
dient hl ecu daad vau bet gede Regeering de opstelling van
het natlonle productieapparaat na
heele volk te worden omgezet.
'n
kapitaalvernietiging,
groote
de
nationaal welvaartsplan noodUit laatstbedoelde overweging
welke de oorlog ln Nederland heeft
vloeit tevens voort, dal algezakelijk.
teweeggeoracht. Door de Herstelmeen een bijdrage in de schade
Dit plan. dat zooveel mogelijk
bank zal in de kapitaaal behoeften
wordt verleend en dat de tegekunnen worden voorzien van die een harmonische samenvatting zal
in oornioelkonilngsregeling
ondernemingen en bedrijven, welke moeten zyn van de voor de afzon
logsschade niet te beperkt tot
op de kapitaalmarkt, zooals leze derlijke sectoren door de daarvoor
de gevallen, waarin de noodin Nederland is georganiseerd, hun verantwoordelijke ministeries ont
zaak aartoc, Iv verband met
geldbehoeften voor den in het belinnncicel onvermogen, blijkt.
worpen plannen, zal als rlchtsnoei
lang van de nationale welvaart
de bepaling van
Dat ln hot algemeen ei. In hot noodzak, lijken wederopbouw niet moeten dienen bij
aanzien
bijzonder voor de schade aan on- zouden kunnen dekken. In haar het regecringsbóleld ten
van den invoer, den uitvoer en di
roerend goed de bijdragenbepaling financleringstaak zal de Herstelplaats vindt naar de waarde p-r bank zich laten lelden naaf zuiver toewijzing van grondstoffen aan d<
9 Mei 191U, verdient nadere ui.-ti bedrijfseconomisch».
beginselen; afzonderlijke takken van bedryl.
veering. De reden hiervoor ;noet zonder in haar selectie en ' haar het financieele beleid, de sociah
niet alleen worden gezocht in dd voorwaarden van kapit.ialversch.iïmaatregelen en een aantal verdere
beslissing der regeering om de bij- flng naar zoo hoog mogelijke winpunten van economische politiek in
dragenrogeling van het verleier sten te streven.
den ruimsten zin dos woords. Het
zooveel mogelijk te bestendigen
dienen te worden opgesteld dooi
zal
doorslaggevend voor de aanv »arcentraal planbureau, dat een
een
scheepvaart
voor
genoemd
beginsel
oe
ding van
interdepartementaal karakter za!
schadevergoedingen
veeleoi,
was
moeten bezitten.
dat verstandig financieel bete. I WE HEBBEN EEN HANDELSEen ontwerp van wet, strekkendf
slechts de verleening eener tegeVLOOT VAN 1.650000 TON.
tot de Instelling van het centraal
moetkoming ln de geleden schado
planbureau, wordt bij de Tweede
gedoogdo.
De koopvaardij hoeft gedurende
Kamer der Staten Generaal Inge
den oorlog zoer ernstige verliezen dlend.
Ecu algeheele schadeloosstelgeleden. In September IU.J9 bedrous
ling, die op de vervanglngshet totaal aantal beschikbare tonkoslen zou iuoet-ti zijn ingenage rond _.«y_.buu ort, waarvan Het
steld, moest ouauuvaardbaur
thans nog 1.52-.UOU ton in de vaart
ZUIVERING AMBTENAREN.
worden geacht, zoowel wegens
de ouoverzieiibnre llnancleele
ia. Een verliespercentage dus van
De adviescommissies, welke ln
oor
daarvan
consequenties
47.5 pCt. Een klein gedeelte' van du eerste
instantie advies uitbrengen
's luiuis lliiuiiclcn, als wegens
verlies Is opgevangen door het feit
omtrent
de ten aanzien van de daarde gevreesde lnllatorisch wer
d_
gedurende
dal
den oorlog aan
king. Indien loon- eu prljsbevoor in aanmerking komende pereenige op den vijand prijs gevloot
heeracliing zou worden blootmaakte schepen werden toegevoegd, sonen te nemen maatregelen, hebhaar
gestelde aan de onuitputtelijke
terwyl de Regeering onder het _.g. ben Inmiddels nagenoeg alle
koopkracht, die zou ontslaan,
taak
beëindigd.
tonnage
Allied
replacement scheinr
fculieu van overheidswege eenDe gevallen, waarin tot ontslag
nog een aantal schepen van totaal
maal een volledige vergoeding
zal moeten worden overgegaan,
14U.UU0
in
't
brt
buitenland
verwierl.
van de hcrstelkostcn ln uitzicht
worden met den meesten spoed
zou zijn gesteld.
Verder waren er in 1940 hier te door het centraal orgaan voor zoo
lande een aantal schepen ln aander
De bedragen in huisraadschaJe bouw, welke voor een deel voor veel noodig. na completeering
zullen worden betaalbaar gestsid onze vloot behouden zyn gebleven dossiers, aan het departement door
op zg huisraadschadeboekjea, die Inclusief deze aanwas beschikken gezonden. Nadat terake het advies
is ingewonnen van de commissie,
geadministreerd worden door de
Ned. Middcnstandsbank, ten laste wy thans over een vloot van rond bedoeld In art. 5 4e Ud. van hel
1.680.000 ton.
zuiveringsbesluit 1945 wordt omdaarvan kunnen de benoodlgde beOp grond van de overweging, da 4 trent het ontslag een beslissing gedragen worden uitgekeerd al naar
gelang huisraadgoederen kunnen de verliezen, aan de koopvaardij nomen.
worden aangekocht.
vloot ln oorlogstijd toegebracht,
Met de overige, ministers is overBijdragen ln schade aan bedrljCsvoor het grootste gedeelte niet het leg gaande ten einde voor het onder
uitrusting,'alsmede aan bedrijf»- ;n gevolg zyn van min of
meer pas- hun departement ressorteerende
handelsvoorraden, zullen worden
sief ondergane oorlogshandelingen personeel, voor zooveel mogelijk
ultgokeerd door crediteering vaa maar dat zij geleden zijn doordat
een overeenkomstige gedragslyn te
de rechthebbenden bij de sinds kart de vloot
als zoodanig door de Re volgen.
opgerichte maatschappij tot finanwellicht d.
Verwacht mag worden, dat de
ciering van het nationaal herst.l geering als actieve
belangrykste
bydrage tot de oor- zuivering, voor zoover ze onder het
N.V.
Voor dea eigenlijken wederop- logsinspanning ter beschikking van Dep. v. Binnenlandsche Zaken res
bouw zullen financleele naatreg»- de Vereenlgde Volkeren te gesteld sorteerende categorieën van overlen kunnen worden tegemoet ge- heeft destijds de Regeering het als heidspersoneel betreft, omstreeks
zien ter financiering van het ver- haar plicht erkend de reeders voor 1 Februari 1946 nagenoeg geheel
schil tusschen Rijksbijdrage ca ide geleden seheepsverllezen ln tezal zyn beëindigd.

OORLOGSSCHADE

ZUIVERING
VAN HET BEDRIJFSLEVEN.
Wat de zuivering van het bedryfaleven betreft, kan worden medegedeeld, dat 't apparaat hiervoor nJ.

oen

ZUIVERING UNIVERSITEITEN.
Het valt niet te ontkennen, dat,

tengevolge van de zuiveringsma»-regelen en hun toepassing, aan de
universiteiten en de hoogescholea
een weinig bevredigende toestand la
ontstaan. Dezerzijds is gepoogd niet
om tusschen de tegenstellingen door
te zeilen, maar om zooveel mogelyk
recht te doen zonder aanzien vaa
persoon of groep. Inzonderheid
werd door herhaalde besprekingen
gepoogd het vertrouwen van jonge
menschen, die gedurende den bezettingstijd getoond hadden karaktervastheid en fierheid te bezitten,
niet te zeer teleur te stellen.

-

«

Nationaal

ZUIVERING KUNSTWERELD.
Met betrekking tot de zuivering

van kunstenaars ln het algemeen
welke tot nu toe Is geschied vanwege het militair gezag, zal binnen
korten tijd een voorstel tot wettelijke regeling

Bij het doen van
voor het ambt van

benoemingen
burgemeester
gaat de Regeering er van uit. dat
zooveel mogelijk gestreefd moet
worden naar een hernieuwden opbouw van het bestuurs-apparaat,
met inachtneming van het beginsel
„de juiste man op de Juiste plaats".
Terwijl in de eerste plaats wordt
gelet op bekwaamheid en geschiktheid van de betrokkenen-voor het
ambt
kennis in theorie en praktijk van het gemeentelijk bestel
vormt, bepaaldelijk voor de kleine
gemeenten, daarbij een voornamen
factor
wordt mede bijzondere
aandacht geschonken aan den eisch,
dat de levensrichting van den candidaat past ln de sfeer der gemeente,
waarin hij zal worden geplaatst.

—
—

zuiveringsprobleem

AUSTIN
N. V. ZUID LIMB. AUTO MIJ.

In art. 15 van het besluit van tf
1945. houdende vaststelling

April

van het besluit tijdelijke voorziening gemeenteraden Is onder ver-

antwoordelijkheid Van het

kabinet een

vorige

taakverdeel ing aangegeven tusschen den raad van B. ca
W. De Regeering is van meening.
dat de wenschelijkheid tot wijziging van dit artikel zich niet aan-,
stonds doet voelen.
De hlerbcdoelde delegatie van bestuursbevoegdheden waa ln hoofdzaak reeds mogelijk ln de gemeentewet, zooals deze luidde voor 10 Mei
1910. Behoudens de delegatie van
bestuursbevoegdheden van den raad
aan B. en W. zijn de bevoegdheden
van den raad dezelfde als vroeger.

Wijziging Kieswet
Het wetsontwerp tot wyzlglng
van de kieswet te ln verregaanden

staat van voorbereiding. Gehoopt

en verwacht wordt, dat dit voor
het einde van 't jaar aan de Tweede
Kamer kan worden aangeboden.

**"**«*«

HAARVERVEN

in meer dan 25 verschillende
kleuren, ook voor verkoop

200 Meter van tramhalte.
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Kan ongefrankeerd
zonder nader adres
verzonden worden
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dam.aa en heeren voor de Donderdaïravondclub
ln <i» znal van den he-rr Oberjé. Brunssum

RESTAURANT

e«-nij-H

Ons atler wensch eaat tn

Lj__LH IRJ BJ i&Lv

HEERLEN, Saroleastraat 40-42

vervultinit

„VREDIG KERSTFEEST"

Telefoon 3334

dat uw defecte
radio nu In orde komt Dan kunt U straks
re nieten van de nrachtverzorerde radlo»r ocramina's uit vele landon Een vakkundige
en vlupere reDaratie ararandeert U

Laat

ons

ervoor

zorKe».

C

'

o_«2

»

lEDEREN DAG GEOPEND TOT 11 UUR 's AVONDS

ZAAL FAI-COBERGIA
VALKENBURG

ZONDAG 16 EN MAANDAG
17 DECEMBER AS.
3e WTXTÏ-R CONCERT
met tooneel
door dt Harmom* KUR KAPEL.
Opgevoerd zal wo-_«_: B

SPECIAALZAAK RADIO KURNIG

BLOED EN LIEFDE

WIJ MAKEN GEEN RECLAME

door dc Hépotové Heerlen.
kwaliteiten Voor iedereen prima
decors en verlicbriof:
KOOK VLEESCH. HAGELSLAG. KUNSTHONING Schitterende
PEPERKOEK. VERSCHE ROOMBOTER. PUD- Prachtige cosiumea. Om teieursteibnfl
DING THEE En on de n'- ■-» bonnen CACAO. te voorkomen bespreekt «we plaatsen
WAKHPOEOER en
DELFTSCHE SLAOLIE fait den Heet HENSSEN, Aanv, 7 u,
Binnenkort sneelale aanbieding. Alles wordt met
hit Citroentje aan huls bernrsrd Zoekt U voor
deele n'-n haal het bii
SPEKHOLZERHEIDE
ZONDAG 16 DECEMBER A.S
49,

maar 1-veren

top

HE. F LEN, Tel. 4102

WTLMS. AKERSTR.

GROOT BAli

F

I■■ -TMEüT_fcH
DOVA
8■ ■ Bsn
Bfc _T^
~*a
m
_P^

HEERLEN

Sehlaogen. Induatrie»tra*i 19

„„SCHNACKERS

HEERLEN —.TEL. 4200

vanaf heden
Vrtld&K 130 uur doorl
FRANCKIE DAR»"' In
«** <,»wende

PRE Ml iE R E

Maurice Chevatier en Erich von Stroheim

_H_lll
-~-*^
VALSTRIKKEN VEROWENEN MEISJES _y"BJ!!l ÜÜT
on het

vormen

.

HET ANTWOORD OP VELE
VRAGEN GEEFT V DE FILM

Aanvang laatste voorstelllnj-

8 uur

western

_

..

II»* .....U. P.-,.

flBl QBHIBfKIB üPOÖ.

vanaf II uur.

Towan* 18

9

Keraw ln de daverende

drukken han stempel

n_.-htli-/„n d«*r lichtstad

Ptaatsbespreken van 1 uur. 's Zondasrs

ff._

AA n\lt_li___l

Valstrikken verdwenen meisjes

TROUW AAH

, _,

_,_
Presentoort

TELEFOON 4200

VAN *N GROOT EN SENSATIONEEL FILMWERK

Valstrikken ln vele

h

weer de mooiste en ruimste sorteerin* KERSTGESCHENKEN ! !
PARFUMS. CRÈME. LUXE POEDERDOOZEN en OESCHENKDOOZEN Komt XJ een» kijken. U

-

scalatheater

_P^

TWEE STERHEK VAN WERELDFORMAAT IN

in d« Apoüozaai van den Heer

NATUURLIJK

- 3335 - 3336

Toe«rar~ 14 Jaar

jaar

■buurt zeker

KAPSALON SCFTNACKERS

THBBVAKHAH

SS. Telet 2782. Kerkrade
Dame en heer «reen feestvreugde zonder Schnaekers !

Klpstraat

Laatste waarschuwing!

Thans weer STIJFSEL voor

REEDS 450 INTEEKENAREN BOEKTEN WIJ OP

lEDEREEN ! !
Deze week leveren

butiebonnen ner

wij bij aankoop
kaart een ons

ran

a_to geldige distri-

„Onderdrukking

echte brokstijfset

_u_ hoe MEER kaarten. U heeft hoe MEER stijfsel n krljet
Voort» weer uit vo.vrra._d leve* ba^M":
(uitsluitend tegen
GRAJ.A BUEEKWATER
Inlevering van een Liters Grada-flesch):
ERA SCHOENCREME (uitsluitend tenren Inlevering van een ledisre Era- of Erdal-doo»>
BAKAROMA'S in 7 smaken.
Vanill.-saik. r
Op Uw «reldtóu bonnen leveren wij: Zoat. Jam. Appelstroop
Kansthonin-r. Pnddlne. Msntronl. Vermicelli. Peulvruchten
Rozijnen Gort. Gorunoat. Ontbijtkoek.

en verzet"

-

KRUIDENIERS BEDRIJF
LAANTJERSTRAAT

72

—

HET NATIONALE STANDAARDWERK

JOVO"
HEERLEN.

"
't maandblad voor den serieuaen muziekbeotfenaar

KERSTBOOMEN

tn all.» maten verkrilsrb- bl.1:
ZAADTTANHDFX
KSÏXSEN.

U vindt hierin belangrijke besprekingen omtrent
oude en nieuwe componisten, analyses, muziekwetenswaardieheden etc tevens ln elk 'n muziek-

.

nummer

Kamp* traaf

tev
te

Stuurt do 8 onderstaande bestelkaart voorzien
van T7w Juiste adres in. «m teleurstellingen te
voorkomen want de oplage 1» In verband met de
papierschaarste beperkt
U kunt loss»; nummer» krileen & 15 et oer exemplaar, en een L-varabonnement m 1-20 Der Jaar. bij

Voercoda»* en omstreken Haak Uw
ZADEN btf den Mnao, In Kunrade
k-at ge aHe raden koopen zonder
druk.e. U maakt slecht» een .ijstfe
en wij bexorgen alle raden tijdig aan
hui*. U-Wlttkend Nunkernn Selectt*
Zaden Binnenkort mt voorraad everbaar. Tvnter J. W CURVERS.
Heerlenweg 37, Voerend»*!

voorn tth"taltn«r

________________ |

Oe Heer/Mevr./Mej

Woo n p laats
wciuclu
V«_r-00-

"

o-tv-agcpO_rW___i fc»

i«

Doorhalen

wat onmt

HEERLEN

i;

Straat No.

39. Schaesbersr
oo <.« markt
en Vrüdae

Wo*>nsdap
Engelshoven

on <le markt te Waubach

INTERNATIONALE MUZIEKHANDEL
ORA.N.IE NASSAUSTRAAT 8

fl IW_ I

PRACHTIGE

„HUISM U Z t E K

nOE kom ik aan
«en goed CORSET

%3\3

m\\vm\

Pit STANDAARDWERK over de BEZETTING
BEHOORT IN t-LK NEDERLANDS HUISGEZIN
opdat dit werk ook voor geslachten na ons 'n waardig en betrouwbaar getuigenis jrij van 't lijden, de volharding in eigen
karakter en den strijd van ons volk in dezen duisteren tijd.
Teekent in voor het te laat is!! Vraagt gratis ons prospectus!

Urn -toklcfM» _n-H<« «.tjk)
i—tiab.'/aakmi »_—*_■" yam ..Halmamwtlek".

PMllMMlf.

eerr-i»»-

HJerlangs afknippen

BESTELBILJET

**

«arde.

Ondergeteekende a. bestelt hierbij* b. vraagt gratis prospectus* van het te verschijnen standaardwerk „ONDERDRUKKING EN VERZET" Nederland in Oorlogstijd in 44 afl.
a f 2,50 per aflevering en 4 linnen banden met goudopdruk
a f 3.
per band.

CURSUS OlfF. & INTEGRAUREKFHEH

MEI' UW BONNEN NAAR t>E COÖPERATIE I ' ! !
i ap
ton dienste van hen die de Wiskunde al» liulnw"»
noodls hebben, zooals technici, chemici, enz Aanvang
Januari l!Mfi Duur: 6 maanden Lesgeld f 10.00 per maand.
Uitvoerig nronpeetus op nnnvraag gratis verkrijgbaar bij:
den Heer \. \. PASMANS. f» «e—lar RTCHBS. alhier)
l.oan van Hövell tot Westerftt— 10. Heerlen

—

Naam:

I

VW DEFECTE MUZIEKINSTRUMENTEN

Straat:

VAKKUNDIG EN
GEREPAREERD BIJ

WORDEN
VLUG

Internationale Muziekbandef
—

HEERLEN
NASSAUSTRAAT 8
Tevens kan vanaf heden weer lader snaarinstrument
als nieuw worden besnoten of genolttoeTd
ORANJE

3000 bladzijden
f}
1000 prachtige foto's
__f
maanden een M
SP
\\________\w^
aflevering è. f mmUk'

■

i__

__________^

Woonplaats:

"

V*^r_C MAATCORSCTTEM

I

Mevr. ROYAKKERS
H. Strouvenlaan'7l B
Macolrkht

Hatadteekening
Het nloi

\

v#rf*Mv^tfe

oooretr opon

Verloting Engelsche duiven

BERICHT
Dit nummer bestaat nit acht
n"~ina's in verband met de
publicatie van de nota omti^u'
«>*t reereerinesbeleid
DE DIRECTIE

Kerkrade.

v.

W

d.

tar, Bloemendaalstraat

49 en J. Vaessen, Tempsstraat 5,
Vaals. E. Kusters, Mellechet 11; J.
Bock, Vijlenerstraat 41; W. v.
Wersch, Boom 3; J. Heyenrath,
Boom 64; S. Deliege, Bergstraat 15;

Heiiust's Buurt- allen Vijlen. J. Ramakers. Wijlre
had St. Nicolaas een 162; G. Ramakers. Wijlre 15; L.
*legram gestuurd en Vrijdag j.l. Eggen. Wijlre. P. Reinders, KampPrecies half 5 was de H. Man op str. 150; J. Huyten, Pietersstr. 26;
station, alwaar de Harmonie J. Brandt, Prinsenstr. 29, allen te
Cecilia en de Buurtvereeniging Schaesberg. A. Humblet, Laurastr.
jjtftem verwelkomden. De goede be- 169; G. Janssen, Rimburgerweg b;
'°'ten der kinderen om op school E. Coonen, Hoofdstr. 26; J. Roberts,
*oed te leeren en op straat zich P. Hendrikstr. 20. allen te Eygelste gedragen, werden door hoven. A. Simons, Hoogstr. 19; J.
petjes
■*n Sint aanvaard. Hierna begaf
*_ zich op huisbezoek, deelde ver- Harbets, Hoogstr. 104; J. Beckers,
24; F. Reumkens, Ravets"«aperingen uit en hoopte volgend Kerkstr.
'»ar speelgoed te kunnen brengen. maarstr. 40, allen te Nieuwenhagen.
I. Willems, Veeweg 14; M. Vran26; W. Hamers,
onder leiding ken, Kampstr
Terwinselen.
»an dhr. Pierre Malherbe zal „Lim- Groenstr. 38; W. Lintzen, EygelsVolkstooneel", Terwinselen, hovenweg 6; J. Peltzer, Kampstr
burgs
lat reeds een goeden naam verwor- 64; A Velraeds, Brunssummerweg
ï*h heeft met „Do Pastoor van 177, allen te Waubach. J. Cox, Pan"rlebeek" en „Marieke", 2 tooneel- nesheiderstr. 18; J. Kuypers, Slaks*ukken van dhr. Malherbe, 26 De- str. 45; J. Brouwers, Slakstr. 6; M.
opvoeren de KerstmislegenVliegen, Pannesheiderstr. 25, allen
?» van Felix Timmermans, „En te Bleijerheide. L.«Geurts, Holzstr.
*aar de sterre bleef stille staan".
28; W. Frohn, Hamboschweg 12;
Bij deze uitvoering, bij uitstek F. Crombach, Hoofdstr. 67; A. Hanvoor Kerstmis, zal 't zeker dels, Nullanderstr. 14, A. Knubben,
a,et aan belangstelling ontbreken. Bockstr.
21; J. v. Hommerich. WllDe harmonie helminastr. 24, allen te Kerkrade
rj. Caecilia en de Chevremontsche P. Burgers, Kampstr. 41; A. Crom*Unstkring organiseeren Zondag- bach. Graverstr. 33; N. Reinders,
*vond om 7 uur in Hotel Liberty Akerstr 166; J. Schijns. Kampstr.
*v.h. Bressor) een concert en too- 98; G Hesik, Schoolstr. 52; W. GulJeelavond ten bate van Noodlijdend pen, Grachterstr 45; G. Sehlangen,
Het concert van de harmo- Industriestr. 47; P. Crombach.
vermeldt o.a. Orphée aux En- Graverstr. 47, allen to Spekholzer}&* en J. Offenbach, 2e Rhapsodie heide J. Bartels, Lindelaan 86,
Geschichten aus dem Kloosterb.; F. Lochtman, ToupsJan Liszt en van
Joh Straus, ter- bergstr.
aj.jenerwald
J. Kloot, Eygelshove?] jl de Chevremontsche Kunst- nerweg 2;27;J. Handels,
Heiligehuis?ring het bekende tooneelstuk van str. 17; J. Debets, St Picterstr. 10;
*°h. van Eekelen zal opvoeren.
H
St. Pieterstr.; J Paf.BOCHOLTZ. Sergeant Piet Goeb- fen,Prickarts.
Paulusstr 1; J. Rinkens. Koej*ls schrijft ons mede namens alle str. 28; H. Hensen. Lichtebergstr
oocholtzer jongens in 't Verre Oos- 4; M Lausberg,
Meuzerstr. 32, allen
'*n:
te Chevremont
Wet vreugde en voldoening ver- De duiven kunnen onder overlegwij van onze familie de tot ging van persoonsbewijs in lokaal
van een Comité tot
j*andkoming
Geleenstraat Heerlen, wor?*h>rtiging onzer belangen op gees- Souren,
ï'ljk zoowel als stoffelijk gebied. den afgehaald. Dit moet vóór 20
*8 weten, dat onze dorpsgenooten December geschied zijn.
*vn Jongens niet zullen vergeten
hun familie, waar mogelijk, zul| '1
DAMMEN
*n helpen bij 't tijdelijk gemis van
DE JUISTE ZET BEHOUDT
vader of zoon, maar

J?t

cember

nie

Jfuien

DE SUPPREMATTE.
'Ooral door hen te gedenken in
'unne gebeden, zal voor ons een
De uitslagen van Zondag J.l. zjjn.
**nsporing zijn des te beter en Hoofdklasse: de Ridder—Kijk Uit
Vreugdevoller onzen plicht te doen 12—8. VIOS-Onder Ons 14—6, De
! *J>or Kerk, Koningin en Vaderland, Schuivers—De Juiste Zet ft—ll, Re"aar 't voor ons ondoenlijk Is U mies-VOS 11—9, St. Pieter—De Denpersoonlijk te bereiken heb- kers 6—4.
wjj gemeend langs dezen weg
De Ridder hield beide puntjes
"'tlng te geven aan onzen welge- thuis tegen Kijk Uit, terwijl Onder

J'len
ren

**enden

dank Jegens U allen.
Ons met leege handen huiswaarts
allen In de hoop keerde van Maastricht. J. Scheijen
t.z.t. gezond en wel terug te bezette weer het oerste bord. terwijl Blokland zoo waar aan het
bord won. De overwinning
KERENSHEIDE. Na een langen vierde
'"Jtl van onzekerheid werd bericht van de Juiste Zet is een dubbele
van het overlijden van felicitatie waard wanneer men in
?[>tvangen
neemt dat de Schui"'min Cox, vooral onder de jon- oogenschouw
uit onze parochie welbekend. vers op zijn sterkst uitkwamen.
■Mi ia na vele diensten te hebben Het tiental van hen was zoo sterk
**wezen in den strijd in ons Indië opgesteld als nooit te voren. Dit
do functie van sergeant-vlieger waa voor de Juiste Zetters echter
Jjl» het leven gekomen bij een bom- geen bezwaar om de eer aan zich
te houden. Toen de stand B—B was,
in een krijgsgevangenbardement
*amp te Rangoon. De uitvaartdienst bracht Krikke deze op B—lo voor
de Juiste Zet, waarna Heunen zijn
jf* onze parochiekerk Is Donder- partij
tegen Vrolijk ln remise be'*S gehouden.

.Wij groeten u

den

r

'

,

COÖPERATIE

_

„ GLUCK AUF" HEERLEN

DE HAKA VERLAAGT

HAAR PRIJZEN

Waschpoeder van 21 op 19 et-

orv
Haka Universaalkoek van 42* op 39 et (420 gr.)
rantsoenen)
op
(4
100
98
etHaka slaolie van
ATTENTIE ! Op den ontbijtkoekbon beperkt
leverbaar TAAI-TAAI uit eigen bakkerij.
BM—H_————————————————D—H_M

toOORDAT

A- B- D ONS EEN SUPPLEMENTAIRE
JSENZINE-TOEWIJZING VERSTREKTE, zijn wij weor
uj staat om onze expeditie op eenigszins behoo.h ke wijze
te rijden. Ons verzoek aan de klanten om de wasch via de
depots aan ons ter behandeling te geven kan dan ook als
Vervallen beschouwd worden De klanten, die zich de moeite getroost hebben, om zelf de wasch te vervoeren, zeggen
wij hierbij voor hun bereidwilligheid dank Hun wasch.
Welke zich nog bij ons ter behandeling bevindt zal hun vla
otizo eigen expeditie weer bereiken.
DE

WASSCHERIJ SCHUNCK

(J^_sëJlf
/.'TI-<_£__-

' /_"sn_Éiill_-B__»
&m

Gooi het groenlenal niet
weg. Het is rijk aan vitaminen. Door inroeren van

Brinta verkrijgt U een kracht'ge, smakelijke soep. Brinta
warme of koude bouillon
geeft eveneens een heerlijk
gebonden soep.

""

mem 9 1

%**?&

i^_W^_WCRAMKOPtieL

BTïiwwi
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GAAR ZONDER KOKEN
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■—-
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OFFICIEELE

Aanvullende Bonnenlijst
Voor de tweede helft van de 130
per. 1345 (9 t-m. 22 December "45)
voor het Zuiden des lands.

PUBLICATIE.

De Directeur ran het Centraal
Distributiekantoor te Vught maakt
lust volgende bekend:
Inldoor
dceoneversutmaenilteininsbotgnemn.

Bonkaarten KA, KB, XC 513

In het tijdvak van 16 tot en met
210 gr. ontbijtkoek
250 gr. grutterswaren 22 December 1945 dienen de detaillisten onderstaande bonnen bij de
556
250 gr- peulvruchten
357
250 gr. jam, stroop e.d, distril utiedienston in te leveren ter
verkrijging van aanvullingstocwlj358
200 gr. zout
Eingen:
359
100 gr. vermicelli,
Zout: 320 413 en restant 156 251
puddingp., enz.
8-8,
De
Juiste
Zet
ll—
Ver.
Nos
.2 r): Peulvruchten: 322 en restant
gr. gedr. zuidvr.
3ÖO
100
15—1.
Vrienden
150 gr. vleesch
158 (1 r); Jam: 321 416 en restant
Zwart Wit moest een puntje af- 361
362
2 kg. aardappelen
157 252 (Yz r) Brood: 335 tm. 341
staan aan Inter Nos en verspeelde 363
1 kg. aardappelen
435 436 MlO. (. r), 831 832 D3l D32
zoodoende haar kans op den titel. 364
250 gr. waschpoeder
Mil (4 r); Bloem: 319 414 (1 r);
De Juiste Zet kraakte Ver. Vrien- A 35
1% Uter melk
Melk: A 34 en aestant A2fi 826 (%
den en behaalde hiermede hot kamB 35, C35
3 liter melk
r), restant C26 (18' r). restant 120
pioenschap der eerste klasseB 36
1 kg. aardapp<-''-n
(3 r), 834 CS, (VA r) en 446 (2%
Zondag
voor
programma
Het
a.s.
r);
HnLshouut_tep: 327 421 en res.Randschiji
KD,
luidt: Hoofdklasse: de
Bonkaarten
KE 313.
tant 122 216 CT r); Vleesch: 351 447
—St. Pieter, De Juiste Zet—Remies, 449
210 gr. ontbijtkoek
en restant 324 418 (1% r). Ml2en
Onder Ons—De Schuivers, Kijk Uit
450
250 gr. grutterswiren restant MO4 (1 r); Vlerschwarcn:
—VIOS, de Ridder—De Denkers.
250 gr. jam. stroop e.d- idem als vleesch; Lucifers: ASS (2
De Randschijf. r>e Juiste Zet, De 451
-452
200 gr. zout
r) en restnnt 123 (1 r); AardappeSchuivers en VIOS kunnen win453
100 gr. vermicelli,
len: 352 353 en restant 325 326 (2 r),
nen, terwijl de Ridder zeer waarpuddingp. enz833 448 en restant 825 419 (1 r),
schijnlijk beide punten thuis -454
100 gr. gedr. zuidvr.
houdt tegen de Denkers.
restant MCS MOtJ (1% r). Ml3(2 r).
455
liter melk
5
Eerste klasse: Inter Nos—VIOS
Nummercoupuros.
150 gr. vleesch
11, Ver. Vrienden—Zwart Wit. In- 456
kgaardappelen
457
1
In het tijdvak van 16 tot en met
ternos en Zwart Wit kunnen de ge- 458
250 gr. waschpoeder
22
December 1345 zullen de volgenbemachtigen.
heele buit
nummercoupures worden uitgede
Tabakskaarten ene.
reikt: 511 512 voor 100 gram zout
2 rts. taDak3art.
per rantsoen; 513 514 Toor 250 gram
TO4
(geen iaiport-cig.) peulvruchten per rantsoen: 515 voor
PROGRAMMA VOOR ZONDAG V 04
100 gr. choc- of
500 gram jam per rantsoen; 51fi
16 DECEMBER.
suikerworken.
voor 250 gram bloem per rantsoen;
100 gr. choc. of
le klasse: A) SVR-White Star, XO4
519 voor ongeveer 225 gram huissuikerwerken.
RKSVC-S.tandaard 3, Leonidas-Eijshoudzeep per rantsoen; 520 521 voor
den 2, RKBFC-SVME; B) Oranje
Bovengenoemd- bonnen kunnen 1 doosjn luciïers per rantsoen.
Boys-RKHSV, Wlttevr.veld 2-Bun- reeds op Vrijdag 14 Dcc- a.s. van
Deze coupures zijn geldig voor de
de, Biesl. Boys-Hèerderweg; C. des middags 12 uur af worden ge- detaillisten van 23 December 1945
Tolfhaag-MBC,
Eperheide-Parthij; bruikt, met uitzondering van de tot en met 5 Januari 1946 en voor
W
D) Vilt-Haslou 2, RKVVH-Geulvleesch, melk en aard- grossiers van 23 December 1945 tot
sche Boys, Spaubeek-Haslou; E) bonnen voor
waarop eerst met ingang en met 19 Januari 1946
appelen,
Schinveld-Schinnen,
Passart-BinVoorts worden uitgereikt de
Maandag 17 Dec. mag worden
gelrade.Jabeek-RKBSV 2, Sp. Em- van
afgeleverd.
nummercoupures; 517 518 voor 2
2;
F)
Voerenma 3-Schuttersveld
Bij deelneming aan maaltijden liter melk; 522 523 voor 1 kg aarddaal 2-Waub. Boys 2, Hoensbroek van de Centrale Keukens moeten
Deze _ljn geiditr van 23
3-Treebeek uitgesteld. Nieuw Einde aldaar de bonnen 361 eh 456 voor appelen.
tot
en
met
29 December 1915
3-RKHBS 2, VCT-WH '16 3; G) vleesch on 362 voor aardappelen
Voor brood worden uitgereikt:
Simpelveld 2-Hopel, Kerkrade 3- worden Ingeleverd.
491 voor 50 kg. Amerikaansche
Spekhelde 2, Struchter Boys-SportZelfverzorgers voor vleesch, melk bloem per 10 rantsoenen: 492 voor
2,
H)
2;
club '25
FCRIA-Armada
en aardappelen moeten op door
Almania 2-IVS 2, Lindenheuvel 2- den distributiedienst te bepalen 50 kg. Inlandsche bloem per 10
rantsoenen; 493 voor reductie; 494
2,
2-Limbricht,
Obbicht
Geleen
dagen aldaar Inleveren resp. de voor 100 gram zout per rantsoen.
aardSCHEIDSRECHTERSbonnen voor vleesch. melk en
Inlevering door tabalcsffrossiers.
appelen.
VERANDERINGEN.
Grossiers in tabak diepen d«
L.
T.
TonBlegerhelde-Brabantia
510 en restant
nummercoupures
nard; Groene Ster-Kolonia HuntGEMEENTE SCHAESBERG.
4P9 op Maandag 16 Dcetmber 1945
jens; Kerkrade 2-BocholU 11. Orth;
De gemeente-secretarie Is vanaf bij de plaatselijke distributiedienRKTSV 2-Bleijcrhclde 2 M. Vandebroek; Vrusschcmig-Vocrcndaal W. Maandag 17 Dec. op eiken werk- sten in te leveren ter verkrijging
Franssen; Standaard 2—MW 3 Th. dag voor het publiek geopend vaff van groseierstoewtjzlngcn (naamRaadschilders; Caesar 2-Kimbria 2 9 tot 12S0 uur en bovendien op coupures tabak).
Babypakkttten.
S. Hitz; FCG-Huskcnsche Boys P. Dinsdag en Vrijdag van 1630 tot
Claessens; WH 2-Hoensbr. J. v. d. 1750 uur.
Thans kan ook ten behoeve van
Schaft; Schuttersveld-Sp. Emma 2
De burgemeester der gemeente baby's, geboren tusschen I Januari
W. Beckers.
Schaesberg breng-t ter openbare 1945 en 1 September 1915. een bijkennis, dat ter gemeente-secretari* zondere vergunning beschikbaar
SPORT IN HET KORT
formulieren beschikbaar zijn voor worden gesteld voor het koopen
het doen van opgave vaa door of van een babypakket, voor zoover
Spokholzerheide-V V H is niet vanwege Duitsche instanties op althans gedurende dit tijdvak nog

354
355

VOETBAL

—
—

vastgesteld.

georganiseerde of ongeorganiseerde geen babypakket werd ontvangen.
wijze gevorderde goederen, als-:
mede voor de indertijd ingeleverde I DISTRIBUTIEDIENST VAALS.
Inlevering groente-bonnen G 23.
radio's.
Deze formulieren moeten, na inDe direct jr van den distributievulling en onderteekening, wederdienst te Vaals maakt bekend, dat
om ter gemeente-secretarie worden de bonnen GO2 van de groente-,
ingeleverd vóór 22 December 1945 fruit- en vischkaart en N5!2 in de
week van 17 tm. 21 Dec. '15 moeSchaesberg. 11 Dec. 1945.
De Burgemeester vnd.. ten w rden ingeleverd Een naMr. A. P. J. M. Lempers. inlevering zal niet plaats vinden.

Do voetbalvereeniging Spau-

beek is alsnog tot de NVB toegelaten. Voor Zondag is ingelascht

Spaubeek-Buchten.
In de op 9 Dec. 1.1. gehouden
vergadering ts het bestuur der
scheidsrechtersvereeniging
Kring
Sittard als volgt samengesteld: P.
F. W. v. d. Broeke, voorz.; K. W.
Rieken, Broekslttarderweg 3 Sittard, secr.-pennlngm. en V. Hamers.

RAADHUIS HEERLEN
ZONDAGMIDDAG 3 UUR

Rondleiding
op do tentoonstelling door Dr». Mevr.
J- V O Hefting, Conservatrix-Gemeentemuseuro. D»n Haag Toegang 25 et.
ZONDAGAVOND 8 UUR

Lezing met lichtbeelden
door Dr G- Knuttel. ff4n-, Directeur
Gemeentemuseum over de
GROOTE MEESTERS der 19e eeuw.
Toegangsprijs fl. 1-50
Hnagsche

Kaartee. verkrigabaar Sïgarenmagaiïja W. Gemmeke ca voor zoover
nog praatten beschikbaar 's avonds aaa de kassa vaa de tentoonstelling

VALKENBURG

Doe dat niet!

/-f)f^^_Bt«
V
.)lPr?s\
Jj^?'^^ Z-f \_ I
SJ
C^j<|_^
_^^S\

' -i jf'

"

eindigde. Door deze overwinning
staan Da Juiste Zet en de Schuivers in puntenaantal gelijk. VOS
speelde een uitstekenden wedstrijd
tegen Remies,
doch verscheen
slechts met 8 spelers. Een volledig
tiental had zeer zeker de overwinning behaald. De prestatie van 'P.
Kraussen en L. Moonen vielen in
het oog. St. Pieter wint voorloopig
van de Denkers, doch de 4 harppartijen zullen uiteindelijk de beslissing moeten brengen.
Eerste klasse: Zwart Wit—lnter

!Ook

ONZE ZAAK IS OP
17 DECEMBER A.S.
VOOR HET PUBLIEK

zij hebben lang genoeg hun snavel
moeten houden, zaten op hun doosje

GESLOTEN
HEERLEN
!■■*

■»r^»__i______. -____-- M-__

f

___

l

T__^^

ZEEUWSCHE IMPERIALEN OESTERS

verzoeken.
wegens overstelpende drukte met de aanstaande
vroegtqdlg «cliriftelljlte b?jtelli_j«_. Verzending U alléén mogelijk naar
plaasen aaa spoorweg gel-^ea.

SCHOENCRÊME

||p

OESTERKWEEKERIJ ANDRé VERWIJS
LANGEVILLE 57. VERSERE (Zeeland)

levert U allerbeste kwaliteit oesters, versch uit zee:
00000 Imperialen f. 38.— per 100
100
0000 Imperialon f 81.— »er
000 Imperialen f 28.— per 100
Imperialen f 21— per 100
00
Imperialen f 17.— per 100
0
Leve-ksg franco nation Yerseke. rembours of girale vooruitbetaling. Wij
feestdagen.

I

glip

VROOM&DREISMANN
l_^l__l_Ji-Ul_ll_U_uJ———LUU--lIMIIII

SÉ|P

en zwegen! Maar dat is nu voorlij!
Mag ik hen voorstellen: Mijnheer Pel
en Juffrouw Kaan, Erdai's reclame
Pelikanen, die LI voortaan vaak genoeg
iets te vertellen zullen ln-fcben.

SBDERLANDSCH FABRIKAA7

N.V.

Mil.

»osr W9>nrmrU_|

- Pré'

2S «

Wa%
W/w

E

Erdsitakrlak. A.rr.«rsis*rt

TC fl I IM AUTO LAKK EN~

LUL I 11 VOOR KWAST
FIRMA JOS SPECKEN

"

Vraagt

EN SPUIT

—

ROERMONr

nos heden bij ons formulier aan of reizigersbezoek,

mee

-J^^ft

B_j__n.m.M
ea@r@@n aoei
_a M

aan de GROTE KERST-PRIJSVRAAG van LSCTURA

kiosken-onderneming
Zoek de letter N (n] op de VERRE OOSTENKAART a 75 et. en win EEN RADIO OF EEN DER GROTE GELDPRIJZEN VAM
Sluiting der prijsvraag 31 Decembö]
f 250.-, f 150.-, f 100- etc. Geldprijzen worden in contant geld uitbetaald.
LECTURA-K.O. Filialen te HEERLEN, Dr. Schaepmanstraat 1 SPEKHOLZERHEIDE Industriestraat 24
J

-

-

God achonk ons tot onxt groote
wniade bet eerste kindje
LILIAN
Al. Kxeusch
Maria Kreu^h'Refneerdfl
Valkenburg. Daeihetnerweg

GEMMEKE

„VOOR 'N BETERE SIGAAR"

Tijdelijk: Vroedvrouwcnachool, t
Kamer 20. Heerlen.

Gcborenï

VOOR KERSTMIS

MARLIESJE

overleed heden tot
tPioisehng
oase diepe droefheid, voor-

van het H. Oliesel m den
Ueftfjd van 52 (aar. ome innig,
moeder,
gehelde
eehtgenoote.
grootmoeder, dochter, zoster en
uc9

ime

Maria Adriana PetroneHa
GROENENBERG
eehtgenoote van Jacob Bei}
Wij bevelen bare ziel ia Uwe
godvruchtige gebeden aan.
Dn diepbedroefde familie:

h Befl
H.

Beij-Te Strake en Idad
lob. Berj en verloofde
Jac. Beij-Akkerman»
en kadere»

A. BeiJ
Fwnilie Groeacnberg
Familie BcQ
Heerlerbaan. 12 December 1945,
Rukkerweg 6S.
De plechtige lijkdjen*! gevolgd
door dc begrafenis zal plaats
bebben op Zaterdag 15 Dec. a.a,
ooi 9 aur in de parochiekerk van
ieo H Jozef te Heerlerbaan, Bijeenkomst aan het Merfbnia Rakkerweg 64. om half 9 uura

Heden overleed tol onze diepe droefheid, na eea kortstondige ziekte, gesterkt door dc
gcavademiddelen van onze Moeder
dc H. Kerk m dea ouderdom van
83 faren onze üeve Moeder, Behuwd, ca Grootmoeder

t

KTET-DINA

ARKNDS

weduwe van
GEKHARDUS WITJES
De diepbedroefde familie.

Wvjtca

W. Watfca-Jexataak

ca sladt.ia

ScWaaberg:

C. Wkiea-Ncvca
ca
TV W.tien

Dc

i.i

i_ m,_

lijkdienst. voorafdc begrafenis op
Zaterdag 15 Dcc, om 9 «ar ta
«e Parochiekerk v. d. H. Mar.
«mms te Weiten, Bijeenkomst om
1.4$ «ar ia Welter Tuiastraai.
Eenige ca algemeene keaaiagcvaag. ook voor de familie.
ptocbt.ge
gegaan door

Dc

eerste

voor zaliger

plechtige

faardleaw

FERDINAND KOG
"f)

Zondag 16

Dec.

om 9 aur

parochiekerk van
O.L. Vr.
*vaa>«WLourdes
Mo'enberg.

Dc ouders ca kinderen
Heerten, 16 December

1945.

Beleefd verzocht dezen dienst te
*r I!en bijwonen.
«■H^^a^aaannan^BjßßMßaßHßßßßißßi

Voor de veie blijken van belangstelling en deelneming bij ziekte.
owerHjden en de begraf. van xal.

NOG EEN BEPERKT AANTAL

VERGADERING^

jan

aandeelhouders

op Vrijdag 25 Dec. 1915 's avonds
re 7 uux in de R.K. Openbare Leeszaal ca Bibliotheek. Hoofdstraat 26.

Kerkrade.
Tengevolge

vaa vernieling der kaninhoud door oorlogsgeweld
ia toezending van Balans en Winsten Verliesrekening over het boekjaar
1914 ingevolge art. 16 der Statuten
toren met

niet mogelijk.
Bij opgave van naam en adres en op
vertoon van de aandeelen
worden
Balans en Winst- en Verliesrekening
Notaris
).
brj
welke vanaf heden
Thomassen Kerkrade. ter Inzage Hggen. door dezen toegezonden.
De Voorzitter van dea Raad
van Commissarissen
J. THOMASSEN

Kerkrade.

teitiei).

rijen ca

HEERLEN
IS MAANDAG

Bonbons (6soort**) 100gr 25'

Te ruil

SPORTKARRETÏE

cocosmat of cocoslooper

te
ca

tegen

Dr. Jaeger-

32. Heerlen.
Te rnfl z.g.a.n. ÏONGËNSCOST.
leeft. 13 tot 15 fr. teg. electr. «trijkijzer. Heerlerweg H6. Voerendaal.
Welke zaak in Heerlen of Maastricht
en
verhuurt BRUIDSTOILETTEN
trouwcostumes? Br. No. F 808 dei.
straat

1 bedrijven van J VuVater»
16 DECEMBER as-7.30 uur
'b avonds ln het patronaat Molenberg, voor
pers. boy. 17 jaar Entree fl— mcl- rechten
Op WOENSDAG 19 DECEMBER as- 7-30
uur 's avonds voor kinderen van 12 tot 17
laar- Entree f 050 mcl rechten

r

en

PLUIMVEETENTOONSTELLING

REINDERi

in de zaal van DEN HEER
Akerstran* IGG. Onderspekhol- Geopend va*

15 DEC vsin 3-22 uur: 16 DEC van 10-21 nul
Entrée f Il 50 Kinderen t 0.25 onder geleld*
i

k

i

BIOSCOOP» en THEATER
HUAI-inCirtlüA
Dcc-

de

ASTORIA-THEATER
*""sTrn0r»?£&«
George Houston
MKLODY
in

Josephina Hutchinson.

SINGERS ON (Muziek in het Bloed) roegang 11 Jr.
Vrijdag. Woensdag on Donderdag Georso ü'Brien in
O'MALLY VAN-DE BEREDEN POLITIE- In ons
Toerang 14 jpar
voorprogramma VOL GAS-

SCHAESBERG —Zaterdag 15
ACTA TTTFATFR
nr_/\ i r_i\
ASIA-i
tot en met Dinsdng 18 Dcc het
rrweldige gigantische filmwerk KATJA met de eroote
Toeg. 18 jaar
sterren Danielle Darrieux. John LoderVrijdag 14 en Woensdag 19 December geheel nieuw
rrrogramma. het einde van de alles overtreffende serie

HET

EILAND DES DOODS, wie is de geheimzinnige
5 uur doorf Werkdagen 6 uur. 's Zondags
Toegang 14 jaar-

tijgerhnai
loopend

HOIXANDIA^HEATER
fESTSgSg? «
en
en senmet Maandag 17 Dcc de sfannende
superfilm VLIEGTUIG VERMIST

—

Prima Grootwerkers en Naaisters
en Leerling-Naaisters

-

Toegang

18

met

jaar-

nieuw programma

19 Dcc
ZEEDOTVELS. een boeiend verhaal- Aanvangsuren fi en 8 uur. 's Zondags 4. 6. 8 uur. Toeg 14 JaarZaterdag 15
iyit_\r.u-±riiv\ i r_n WAUBACH
flßAND-TTTFATFR
tot pn met Mnaruias: 17 Dc C
Luplon Lane en Sallv Grav In de dolle lach-comedie
THE LAMBETJI WALK (Ik en mijn meisje) Geen
moment van verveeling ln deze film- Aanvang 6 en 8
uur. 's Zondags 5 uur doorloonend
PresenNIEUWENHAGEN
PTTV
UI I I-TWFATFR
1 n_rt 1 r-,l\
toert vrijdag 14 en Dinsdag 18
Dcc de bekende Fransche ster Danielle Darrieux ln
LIEFDESSPEL, tevens nraehtig hünrogr. Toeg. 18 jr
Zaterdag. Zondag en Mnandag twee van Frankrijks
beste komieken ln een film Fernandel-Ouvrara In
DE

,

FaS£7ofeDnEmel

Woensdag en Donderdag de beroemde drie
musketiers in COME ON COWBOYS. In ons voorprogr de komische film DE ZONDEBOK- Toeg. 14 jr.

George SandersDinsdag 18 en Woensdag

Geleenstraat 41a

—

Vrijdag.

industrieele Apparaten

KLEEDING NAAR MAAT

sS

ffi&*£ D=

HOLLANDIA-THEATER

GEVRAAGD:

\^_

overtreft

HOLLANDIA-THEATER
u3k
film van het jaar waarvoor weer enorme belangstelling
bestaat- Vanaf Vrijdag 14 tot en met Maandag 17 Decde populaire radiozangeres Grace Mooro en Carv
Grand In WHEN YOU ARE IN LOVE, met 'n schat
van pittige liedies ..Rvthme of the ram" ,ï was luckv'
en „Singing a happy song" Aanvangsuren G en 8 uur
Toegang 14 jrZaterdag en Zondag 4. 6 en 8 uur-

sationeele

-

spannende Buperfilm

EEN
verreweg ..Algiers".
pittighoid. Deze film moet U zien
Toegang 18 jaar

buitengewoon

VROUW KWAM
mystiek, frlschheid.

tot

W. H. WIJNEN

KERKRADE Vanaf Vrijdag
j 4tot en met Maandag 17

RAVV THTTATITR

Dinsdag 'n meesterwerk van G- W Pabst. den grooten
regisseur in SHANGHAI DRAMA met Louis Jouvet
Toegang 18 jaar
en Christiane Marflaine-

APPARATEN

Huishoudelijke

"-

-15 EN 16 DECEMBER NATIONALE

brengt
HOENSBROEK
vana f 14 December het geweldige splonafcofilmwork met Erich von Strohoim en
Dita Parld in MADEMOISSELLE DOCTEUR. Aanvang der voorstelling dagelijks 7-30. 's Zondags vanaf
Toegang 18 jaar2 uur

ELECTRO EN RADIO
voor

„BAAS GANSENDONCKi.'
tooneelspel in
Op ZONDAG

T TTYTIT? TÏÏFATÏTR
LuAUR-1
niy\ir_l\

SAROLEASTRAAT 44 TEL. 4650

Reparatiebedrijf

JONG HEERLEN

Keett

'

OPROEPING

hebben
rVHea. die iets te vorderen
vaa., verschuldigd ijfn aan-, of saken onder han berusting hebben behoorende lot de nalatenschap van:
Me|. M. H. TH. WIDDERSHOVEN
laatst gewoond hebbende te Hoensbrocfc, Akeratraat 108, ca overleden
op 7 December '45. wordeo verioch:
daarvan ten apoedigstc. uüerl. 1 Jan
1916. opgave te doen ten kantore
v. Notaris W. I. Aa». PINCKAERS
|__a_a-Bern_ardlaan 116 te Hoeaabrock, Telefoon 902.
KICHTING HII-VKUSUM
welke automobilist, wil ECHTPAAR
MET 2 KINDEREN medenemen
richting Hil-versum teg. beh. verg.
Te bevr. G. |. van Amerongen. Heerenwen 271. Heerlerhe-de.
Welke AUTOBEZITTER Is gen. 2
pers mee te nemen richting Hengelo?
K. ). Knibbeier. Tel 303. Brunssum.
WELKE AUTO gaat naar Amsterdam en wil wat kolen meenemen? 1.
Hoogeboom. A.8.C.-str 43 Treebeek
JACHTTERREIN gevraagd, kan veld
>f bosch zijn. voor spoedig. Br. onier No. G 810 bureau van dH blad.
ECHTPAAR zonder kinderen wenscht
BABY jmeisle) leeft 2 h 3 mnd.
gehee' tot zich te nemen. Br. onder
No. 271. Adv. Bur. Wiering, Hooge.
wég M. Amsterdam

OPENING WINKEL
TECHNISCHE

—-

MOLEVBEKG HEERLEN

GESLOTEN

ZATERDAG 15 DECEMBER 3 UUR N.M.

danken wij. ook namem wederzijdsche
"«der». allen zonder uitzondering
voor de mooie cadeaux, bloemen en
aciukw en seh ca,
H. Kückartz-Maatel
Heerlerheide. Robroek weg 38.
Mot dankbaarheid jegens God geven
-\\ ktnau dat wij na vele jaren bet
verblijdend bericht hebben ontvangen
aft Manilla | Philippfjnen) dat onze
toon 'n broer

_

- \_aMUL\WËÊßm&B£^a9BËK*a¥

18 JAAR

ONTSPANNINGSVER. „MARGRIET"

PUBLIEK

RADIO KRUMM

ondervonden,

*

GROOTE CONTACTVEKGADERINÖ
op Maandna' VI December om 7-30 nul
in de groote bovenzaal ..RUTO". Saroleastraat. voor d<
Jongemannen van 18^7 jaar. kom Heerlen, Parochie Part
cratius We verwachten alle jonge Middenstanders (zelfst
Alle jonge- Arbeiders en Studenten»
en werknemende).
Wlo ontbreekt, saboteert, want we kunnen niemand misseii;

17 DEC. A.S.
VOOR HET

FLINKE BIJVERDIENSTE

NETTE DIENSTBODE
voor daar en nacht
gevraagd, voorz. van g. getuigacbr.
Hulp voor ruw werk aanw. Goede
verzorging ca goed loon. Breven aan
Mevr. Jansen-van Belkum, Langenraat 14. Amersfoort.
Te r. v.o. STENCIL-DUPLICATOR
(nw.) m. 18 stenctb en 3 ecobrapen.
nen tegen goede jehrflfoïach. Fr_ Pennfnqa. Oude Markt 8. Brunssum.

kransieslOOg.2s*
Praline Kransjes'oo gr 25*

■

Aan den slag!

CHIC

„^—_,_____,

Fondant Kransjes! 00 n. 20*
Choc Sneeuw-

-

ii

~—»——m—» ■'

MAISON

.

,

kinderen
11 Dec. 1945.
Induacriestraat 69.
R.K. Weduwn.. alleens*. 52 jaar, m
«igen zaak in kleine plaats, xoekf
laaga dezen weg serieuze KENNISMAKING oei R.K. juffrouw of wed.
W kind tusschen 42-50 jaar. geheimhouding verz Br. No. G 809 de».
Gevonden RING m. 1 SLEUTELS
la Ehreostemerstraat. Teg. bet. de2.
adv. ter. te bek. Bode L.D. Somers.
Barenstemeratraaf 112. Chevremont.
Vermist blauwe DUIF ringno. 944455
Belo. Jaar '45. Terug te bezorgen
Brrngs. Emroastraat 5. Kerkrade.
Degene die 4 Dec. den HOED uit
Café Soons. Valkenburg heeft meegenomen geüeve dezen zoo spoed:g
atogeifjk ter te bez. op bovenst, adr.
oaa onaangenaam!)edra ie voorkomen.
"aar de persoon bekend it.

*""""

Noord-Brabant. Brieven onder voor den verkoop van tuin-, bioemen landbouwzaden. Inlichtingen kunt
van dit blad.
U inwinnen bij den hoofdagent
Biedt sich aaa R.K. HEER. 33 (aar
G- Sehekkcrnian
gehuwd, als
Porpaatr. 86, Bergen N.H. Tel. 2069
Vertegenwoordiger
School re Merkelbeek vr. v. ap.
algem. ontwikkeld ca zeer bespraakt, R.K Mannelijke
leerkracht
pr. verkoopkracht Br. onder No. 6269 Kennis
vaa muxiek strekt tot aanbev.
bureau vaa dit bind
aan
P.
Hustmn Pastoor
te
richten
Br.
Biedt zich aaa R.K HANDWERK. Merkelbeek.
ONDERWIJZERES op school Helst KATHOLIEK INTERNAAT vraagt
ia Brabant, voor IS jan. Br. onder
Mannelijk Huispersoneel
ongehuwd, leeftijd lot 45 Jaar: so.tiNo. 283 Bijkantoor L.D. Sittard.
citaties m. referenties onder No. 6267
Biedt zich aaa R.K dame ais KINDERIUFFROUW liefst ia Brabant bureau van dit blad,
voor 15 )an. Br. No 28- L.D. Sittard R.K. SLAGERSKNECHT oevraagd.
Slagerij J. Baggen, Sittarderweg 21.
Land bonwonderwl.iser
gevraagd voor het geven van land- Heerlen
bouwcursussen. Br nndrr IMSO dez.
TE AMERSFOORT
wordt in een gezin met 3 kind. eea

Voor dc.vc:« blijken van belangstelRag bi| mijn 25-Jang dienstjubileum
betuig ik hiermede aï'.en mijn har.
tel ij ken dank. ook namens mijn eehtgenoote en kinderen
AA Bosman
Heer.en. Wiliematraat 119.
Voor de vele blijken van belangste.-

Spekhoteerheide,

_ ~n^!M\mn~*mmwal^l TOEGANG

No, »270 bureau

Klimmen.

WIIXYSgt.UKIJNDERS
Cor.
le kl. 94811
WvrJjd ca geiond en wel ia.
H. J. Reijndere-Sterk
ca

in

evcat.

L. Franascn
en kinderen
De plecht ge zeswekendtenat a.s.
Zaterdag 15 Dec. om 9 uur in
■de parochiekerk van den H. Re-

huwelijk

DE TRAGEDIE VAN EEN KEIZERRSJK
Harry Bayr ♦ Margelle Chaatat
CASSA OPEN DAGEL'JKS CM 11 UUR

De bereiding zal eerst
hervat kunnen worden, zoodra de allerbeste grond- en hulp«totTen er weer zijn.

Qk firma Volbeda.
Zaadï.andel
AGENTUREN
aanverwante look Drachten vraagt in alle plaatsjes
plaatsen
bij
goed ingevoerd
drogisteSOLIDE AGENTEN
apotheken voor Limburg ca

Gevraagd

Wed.

on*

%iue HardO

la chemicaliën ca

-eJ^ken dank

bij

l

KERSTDENNEN

JAN LEONARD
FRANSSEN

Rag

RASPOETIN

HOENSBROEK

«oor wederverkoope—i ia alle maten
vanaf vanaf 1 tot 8 meter dagelijks
te laden bl) H. CARIS, HORN.

TROPISCHE VISSCHEN
Aquariumhandel in 't Westen zoekt
verbinding met kweekera van tropische vrsschen ca fotamen en met
vangers van Tubilel en Muggenlarven. Br. No. 6240 bat, v.d. biad.

__w

Brengt vanaf 14 Dec. de langverwachte Superfilm

Wm

12 December 1915.

betuigen wij aan allen onzen har-

njjius te

—

KOUVENDERSTRAAT 149
N-V Boek-. Courant- en Handelsdrukkerij
DE ZL'ÏDLIMBURGER" te Kerkrade
Gewone JAAR.UJKSCHE ALGEM.

mW__^^_f^9___\

yu_\

SLEDEN. SCHAATSEN RIJWIELLAMPEN
DE SPECIAAL RUWIELZAAK REKERS

Dochtertje en zusje van
J, Claesaen
G daessen-Rheanield ca kind

Rimburg. 13 December 1945.
Tijdelijk:
Rimburgerweg 35
Vrouwenpaviljoen. kamer 2. K'rade

heerlen

-

—

Heerlen
J

DIE TWEE VAN DE
en ander bfjnrogramma
rtaga 4. fi en 8 mir

MARINE- Tevens teekenfilms
Aanvang 6 en 8 uur. 's ZonToegang 18 laar

