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Mook ook naar Londen

gaai goed in

Indonesië"

Naar de Indische redacteur
Van Anep-Aueta verneemt, zal

dr. J. H. van Mook zeer binnenkort naar Londen vertrekken,

teneinde besprekingen te voegen met vertegenwoordigers dt>r
Engelsche regeering.

zegt Soekarno

Over zijn besprekingen
Haag is intusschen nog niets naGers bekend geworden.
Volgens draadloos opgevangen beHchten zijn Soekarno, Sjarir en
.kun gezelschap te Soerakarta verwelkomd door den Soesoehoenan,
*en president van het plaatselijke
**ationallstische comité en den chef
Van het hoofdkwartier van de „BaHaan Benteng" (het leger van den

-

De „Satan" opgeruimd
Na 200 dagen van inspanning
hebben 26 man van de Britsche

genietroepen

HEVIGE GEVECHTEN.
De laatste dagen is het aantal
schietpartijen in Batavia gestadig
toegenomen. Mortieren
worden,
naar men gelooft, bij deze schiet-

partijen gebruikt. Er gaat geen dag

voorbij zonder dat er een moord
in den gepleegd wordt. Chineesche kran-

r

LIMBURGIAPERS.

ten schrijven over de gevechten bij
Buitenzorg, dat de hevigheid er
van wordt bewezen door het feit,
dat iedero minuut ongeveer 8 geweerschoten worden afgevuurd.
boven
Op verkenningsvluchten
Bandoeng is vastgesteld, dat het
radiostation dooi- de geallieerden

een

niet-ontplofte

bom van 2000 kilogram uitgegraven. Deze bom was in 1941
bij Croydon gevallen en eerst
Maandag j.l. is men er in geslaagd het projectiel naar veiliger oorden te vorhuizen. Heel
Engeland heeft met do mannen,
die poogden do bom, welke men

den naam „Satan" gegeven had,
onschadelijk te maken, meegeleefd. Een groote menigte juichte de overwinnaars ln dezen
strijd tegen don „Satan" luide
toe.

STALIN.
De drie ministers van Buitcnlandsche Zaken, die nog steeds te
Moskou onder de strengste geheimhouding omtrent het verloop der

besprekingen, confereercn, hebben
gisterenmiddag hun vierde bijeenkomst gehouden. In berichten uit
Moskou wordt gewag gemaakt van
een „duidelijk waarneembaar sneller gaan" van don diplomatieken
polsslag.
Men veronderstelt, volgens Reuter,
dat het probleem Azerbeidsjan op de
agenda van de bijeenkomst van gisteren van de drie ministers te Moskou een voorname plaats heeft in-

Bevin en Byrnes zijn in bespreking
bereikt en hoogstwaarschijnlijk begeweest
met experts over Iran, de
zet is, daar een aantal geallieerde
De geallieerde
van Balkan, het bestuur van Duif* 'n
Wilden Stier). Dit schijnt de nieu- voertuigen buiten opgesteld ston- Oostenrijk heeft bestuursraad
zjjn goedkeuring land en het Verre Oosten,
voor wat vroeger don.
gehecht aan de herziene ministeri.we naam te zijngenoemd
De belde ministers waren gisteword. De
4e „Pelopor"
lijst van dr. Leopold Figl, meldt
renavond do gasten van Stalin.
«Pelopors worden het best beschreReuter. Heden, Donderdag zullen
als de elite van de Pemoeda
venngeren-orfeanisatie.
de beide Kamers van het Oostenrijksche parlement bijeen komen,
om dr. Karl Renner, die gefunSJarlr, Soekarno en Hatta hebben
van
Dinsdagmiddag een volksvergadegeerd heeft als kanselier van de

ring toegesproken. Sjarir legde den
I *»druk op do oenheid, di« noodza
fikelijk is. Hatta wees er op, dat
F leder deel van hot land onderdeel
:

Is van Groot Indonesia. Soekarno
i Vestigde do aandacht op dc noodzai «lelijkheid, dat do regeoringsbeve? len worden opgevolgd. Naar aanlei<ling van do aanwezigheid van een
dagbladcorrespondenten, die
*f 'aantal
voor do iopublikeinscho „regee; Mng" waren uitgezocht en de repubUkelnen op hun tocht vergezellen

-

.

"oide Soekarno:
Dc Nederlanders trachten de
wereld te vértellen, dat wij nog
niet rijp zijn voor onafhankelijkheid «*n slechts vrouwen en
kinderen kunnen doeden. Maar
de kinderen van de koningin
der aarde, de buiteulaudsche
correspondenten, zien niet eigen
oog. n. dat vii.j heel goed in
Maat zijn, dit laud te besturen.
Alles ga»i goed lu Indonesië".

De ,New Vork Times" meldde
gisteren uit Batavia., dat volgens
„een zeer betrouwbare bron" No-

I

flerlandsche

soldaten

Soekarno,

Het proces te
Neurenberg

KALERNBRUNNERWEER
NAAR HET ZIEKENHUIS.

aangehouden, toen zij op weg wahet station om naar Mid«en-Java te vertrekken. De portefeuilles met staatspapieren van de
ïepublikeinscho leiders werden afgenomen. Volgens hef bericht hebben de Indonesiërs de documenten
Overgegeven en vervolgens de Brit-

I

over dezo keuze eens

Do toestand van beschuldigde
plaatsvervangend
Kaltenbrunner,
leider van de Gestapo in het Nazireicli, die aanvankelijk reeds door
hersenen
bloeduitstorting in do
verhinderd was voor het Tribunaal
to Neurenberg te verschyncn, doch
daarna onkele zittingen heeft bijgewoond, is volgens do laatsto berichten ernstig. Volgens de dokters
verkeert' hij in levensgevaar. Hij is
opnieuw naar het ziekenhuis gebracht.
Gisteren werden ln de rechtszaal
de aanklachten tegen de SA en SS
behandeld.
De Duitsche verdediging heeft
toelating van 180 getuigen verzocht; tot nu toe weiden er 60
toegelaten.

ZWAK

INDUSTRIE WORDT
ONTEIGEND.

Reuters diplomatieke correspondent verneemt, dat de geallieerde
bestuursraad te Berlijn Vrijdag a.s.
de onteigening zal bekend maken
van de kolen- en zware industrie
van het Ruhrgebied door de Britsche

bezettingsautoriteiten.

Brit-

sche industrieele deskundigen zullen alle Duitsche ondernemingen
nis gesteld, met het verzoek de pa- overnemen, welke dan genationaliPieren weer aan de eigenaars te seerd zullen zijn.
' Öoen teruggeven, hetgeen later geDo Britsche bezettiugsautoritciten
schied is. De „New Vork Times"
Jheldt ook, dat er nu bijna drie zullen het Ruhrgebied thans als
„trustee" beheeren, totdat door de
'Britsche divisies op Java zijn.
geallieerden over de toekomst van
dit goblcd zal zijn beslist.
Het zou voorts als waarschijnlijk worden beschouwd,
HET VOORONTWERP
dat ook Nederland, België en
VAN WET.
Luxemburg zeggenschap zouden krijgen ln
controle over
In de'regoeringsnota van do vorige week werd aangekondigd, dat
dit gebied.
I het voorontwerp van wet op de
sche autoriteiten hiervan in ken-

-

geworden.

Na

Nieuwe voorsteilen
Franco?

Bedrijfschappen

ln te voeren bedrijfschappen spoevdig aan de verscheidene bedrijven
'. ter fine van advies zou worden
' toegezonden. Dat is inmiddels
? reeds gebeurd In globale trekken
»■ gaven we ook reeds den inhoud van
j dat voorontwerp, dat 7 titels en 61
start een
artikelen omvat en voorzien werd
Van een memorie van toelichting.
LOIBURGSCH PROGRAMMA.
De voorzitter van Handel en NijLimburg komt in don aother.
er
ecu
inleidend
verheid schreef
woord bij.
Dit is in enkele woorden het beHet ligt in de bedoeling, dat het langrijke nieuws, dat ons gisteren
geheele sociaal-economische beleid, op een persconferentie ln MaasVoor zoover de centraio overheid tricht werd medegedeeld.
dat niet zelf in de hand moet houHet is de bedoeling van do reden, door de organen van de pu- geering om in Groningen, Twente.
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie Zeeuwsch Vlaanderen en Limburg
wordt gevoerd. De besturen der beeen regionalen omroep in het leven
drijfschappen zullen uit twee ka- te roepen. In het kader van deze
mers kunnen bestaan, n.l. een so- plannen is de Limburgsche Regiociale, die paritair Is samengesteld, nale Omroep (L.R.0.) ontstaan;
Wat do werkgevers en werknemers een apparaat, dat 0.1.v. dr. Kessen
betreft, on een economische kamer, uit Maastricht eiken avond, tuswaarin behalve werkgevers ook schen half zeven en half acht, een
werknemers zijn vertegenwoordigd, specifiek streeprogramma zal verW is paritaire samenstelling hier zorgen, dat wordt uitgezonden via
de zendinstallatie te Beek-Genhout,
hiet voorgeschreven.
De bedrijf schappen h ebben verwaar tevens het programma van
ordenende bevoegdheid en bezitten Hilversum wordt gerelayeerd.
eigen geldmiddelen uit heffingen en
Het begin van den regionalen
omroep, waarvan Limburg do priretrlbutiën.
Exemplaren van bet voorontwerp meur geniet, is in verband met de
Van de „wet op de bedrijfschappen schaarschte aan diverse technische
zijn ook voor iedereen bij de rijks- hulpmiddelen nog wel zeer beverij, Fluweelen Burgwal 18, scheiden, doch men hoopt straks
de beschikking to krijgen over een
avenhage, tegen betaling verpermanouto
'n kunnen gestudioruimte, welke
'■n ln'j <fe Hjksuitgeyerlj en dan in do plaats zal treden van de
la ren en post- mobiele installatie, die momenteel
in gebruik is.

.

.
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Zijn de gevoelens, ook van
don storksten man die getuige
is van don gruwel der verwoesting die de oorlog in ons dierbaar Limburg achterliet
onultwlschbaar spoor.
Tn de landerijen zullen 't eerst
de wondon genezen zijn als het
volgend jaar weer weelderige
bloei in gevarieerde tinton de

schoonheid van het landschap

zal tooien
In do muren en daken .ler
huizen en boerderijen zullen
herstelde plekr-<m nog lang de
lidteckens zijn van de jammerlijke verminkingen van den oorlog.
Ontzetting 'm weemoed
vult het hart van den Bisschop
:t meest bij het zien der puinhoopen der kerken..., waardoor
straks misschien nog e^ger het
geestelijk, zedelijk leven der
menschen geruïneerd zal word»".
Spoedig herstel is de hoog! te,
urgentie...!
Daarom doet de Bisschop een
beroep -op allen om mee te helpen aan den opbouw der kerken. En niemand —de van goeden wil is
zal achterblijven.

—

Politieke
Delinquenten

John Amery opgehangen

Italianen weggevoerd

Limburg komt in den aether
Binnenkort

Hocfsinit.

Waarnemend Hoofd- en Chefredacteur: P Renscr Redacteuren: J Fericr, H Gruwel. Jehan
Kuypers. H. Hol. W n Ia bons.

Naar ln Spaansche niouaruhisiideze presidentsverkiezing zal dr.
sche kringen te Parijs verluidt, alFigl, als kanselier, liet regeeringsdus AFP, is do speciale gezant van
program bekend maken.
Franco, Oriol, te Lausanno aangekomen met nieuwe voorstellen voer
den Spaansehen troonpretendent
Don Juan, teneinde een oplossing
Do Tweede Kamer behandeldehot Spaan.-che probleem te be- Woensdag dat deel der regeerings
John Amery, do 3.1 jarige zoon voor
werkstelligen.
nota, hetwelk handelt over hot. bevan Leopold Amcry, Britsch oudleid ten aanzien van de politieke
minister voor Britseh-Indië, is
delinquenten.
Woensdagmorgen in de WandsDe heer KORTENHORST (RJK.J
worth-gevangcnls te Londen opgeconstateert, dat deze minister zich
hangen. Bij de behandeling van
toestand geplaatst zag.
zijn proces had hij zich schuldig
Volgens radio-Milaan hoeft de voor een
verantwoordelijk
bekend aan hoogverraad. Aangeno- Italiaansche minister-president, de waarvoor hij nietniet
weg, dat hef
men woróft, aldus Reuter, dat John Gasperï, zich tegenover bultenland- was. Dat neemt
Amery zich niet heeft willen ver- sche journalisten beklaagd over do Nederlandsche recht op een verdedigen omdat' hij diep berouw had wegvoering van Italianen uit de be- keerd spoor is geraakt. Do Londenover zijn daden en zijn ouders nog twiste grcnsprovincle Venezl» Gra- sche sfeer was ook niet geschikt
om de toekomstige rechtspleging
meer verdriet wilde besparen.
tis naar Joego-Slavië.
in overeenstemming te doen zijn
met de Nederlandsche rechtsopvat
tingon. lntusschen zitten wo me'
90.000 geïnterneerden. Beter ware
geweest als allo voornaamste N.S.U.M. de Koningin zal morgenavond ora 8 uur via de radio
B.ers tegelijk voor het gerecht waecu Kerstboodschap ricliteu tot het Nederlandsche volk en de
ren gedaagd. Do regio in NeurenRijksgenooten over zee. Een nur later sproekt do minister
berg Is dan ook veel beter dan hier.
van Financien over de slotact» van de geldsaneering.
Thans krijgen onze landverraders
De Amslerdainschc Opera voerde Tosca op. Zij deed dit met
nog gelegenheid zelfmoord te pie.
spelers, die tijdens den oorlog ook waren opgetreden doch na
gen en zich aan hun straf te ontbevrijding
de
zuiver waren bevonden. Een en ander was ndet
is er nog niei
trekken. De minister
naar den zin van een gedeelte van het publiek, dat, aangein geslaagd, do moeilijkheden op
moedigd door bekende acteurs, heftig protesteerde. Men riep:
te lossen. Hij heeft het nu gepro
„Weg met de frontzorgspelerst" en trachtte buiten dc handen
beerd met rechtspraak door het O.
door te snijden van de autobus, waarmede 't gezelschap naar
M. Laat do x-inister de advocatuur
huis zou worden gebracht. De politie hanteerde de blanke
inschakelen. Deze kan het' O. M.
sabel en was tot, laat in den avond druk bezig om dc verhitte
helpen met het uitzoeken van dos
gemoederen tot kalmte te brengen....
siers e.il.
aangetcekend
heeft
cassatie
het
uitMussert
over hem
tegen
Over de kampen heeft spr. ten
sproken doodvonnis. Het Roode Kruis noteerde .het 500.000ste
hemelschreiende toestanden verIndië-vliegtuigen
Hd. De
nemen voortaan ook pakjes mee, mits
nomen. Zoo zouden in Vugt op 700
deze niet zwaarder wegen dan 1 kg. Brieven voor militairen
■zieken slechts 5 verpleegsters zijn.
kunnen eveneens met deze gelegenheid verzonden worden. Op
Bij doorlichtingsproeven bleken vaneen vergadering van boeren in Groningen riep een der spre-1000 personen er 97 te lijden aan
kers uit: „De leege wiefe is staatsvijand no. 1 van West-Euroopen tuberculose. Hij zou oen Kapa!" De man heeft gelijk. Overigens zijn wij van meening, dat
mercommissie wenschen, die vrijde Nederlandsche soldaten bij de Gezagseompagniën in klasse
heid zou hebben ieder kamp op
4 en 5 gekeurd, zoo maar niet ontslagen en zonder meer naar
ieder gewenseht oogenblik te bc
huis gezonden kunnen worden, maar dat om tb beginnen lïuu
zoeken.
verlof moet worden verleend met behoud van salaris, in afDe doodstraf dient bij de wei
wachting van het te geven ontslag!
geregeld to worden. Deze aangelegenheid is er niet een voor een
Koninklijk Besluit. Do uitgesproken straffen dienen voor wat executie betreft op die wettelijke rege
geluisterd on dat talentvolle Limburgsche krachten, die voor don ling te wachten.
In Nederland is in oprichting
Regionalen Omroep hun waarde
een nationale organisatie vooi
hebben bewezen, geëngageerd kunDeze organisatie
nen worden voor het natlonalo pro- rechtszekerheid.
zal zich niet tegenover <le regee
gramma,
ring stellen.
RUBRIEKEN.
Ondertusschon streeft mon er
Mevr. WTTEWAAL v. STOET
Wanneer hot mogelijk is om WAOi'N (C.H.) meent dat do 1'
naar de programma's die speciaal
voor Limburg zijn bestemd kwali- enkele voorzieningen bijtijds te tref- O. D. niet altijd juist Is opgetretatief van een zoo hoog mogelijk fen, zal de L.R.O. aan den voor- don. Zoo kwam deze dienst ten
avond van Kerstmis starten.
gehalte te doen zijn en 100 pet. rehuize van een 101-jarlge vrouw ii>
presentatief to maken voor wat er
Rotterdam onderzoeken of zij poli
programma voor de komenHet
in ons gewest op velerlei gebied do weken is gereed. Men heeft vertlok betrouwbaar wo". Men kan
levend is.
schillende rubrieken gevormd, die toch een vrouw van dien leeftijd
elk op een vastgestclden tijd en dag moeilijk beschouwen als een „blijVan zeer veel beteekenis zal
worden vend gevaar" voor onze samenlevoor den microfoon zullen
zijn in welke mate de Limburving.
behandeld. Zoo is er vijf minuten
gers zelf hun medewerking zulNadat nog diverse leden 't woord
op
dag,
nieuws
behalve
eiken
len verlccnen om deze unieke
hebben gevoerd, wordt de vergadete beluistefeestdagen,
Zonis
en
onderneming tot. een succes te
ren, een mijnkwafMertJü, waarin ring verdaagd tot heden Donderdag
maken.
zoowol directeur als mijnwerker 1 uur.
Zoowel sprekers als gezelschap- zelf aan het woord zullen .komen,
NIEUWE TWEEDE KAMERpen, die uitgenoodigd worden om een sportpraatje op Zaterdas en
LEDEN.
voor den microfoon te treden, vra- Maandag, een rubriek, waarin de
gen zich nu 'eens niet af: „Wat problemen van den dag worden
Dé commissie voor do benoeming
kan ik er aan verdienen", maar behandeld en eon rubriek ..Kennis van leden der voorloopige Staten
op
moeten zich
de eerste plaats van Limburg",
Generaal heeft tot leden van do
bowust zijn van de algemeene beMen begrijpt, dat het geheel vele Tweede Kamer in de vacatures van
langen die op het spel staan. Wando heeren dr. H. Brugmans en J.
mogelijkheden biedt, die in dit beneer het waar mocht zijn, dat men stek niet zijn op te sommen eu «kik Bommer benoemd de heeren: drs.
zich niet altijd evenzeer om den nog niet alle zijn te overzien. Zoo- G. M. Nederhorst te Gouda <S.D,
Limburgsehon „uithoek" heeft bedra de openingsdatum van den L. A.r.l en E A. Vermeer to Naarkommerd, dan wordt hier de kans R.O. vaststaat, zullen wij hier mel- den (S.D.A.P.)
geboden om aan dezen mistoestand ding van maken. Vanaf dien dag
EERSTE KAMER.
'loor inspanning van eigen krachten stemme men 's avonds af op Beekvoor goed een eind te maken.
Genhout en dan kart Limburg een
De Eci-sto Kamer heeft gisten
Men houde er voorts rekening uur lang luisteren naar zijn eigen do overeenkomsten van Breton
Woods z.h.st. goedgekeurd.
mee, dat in Hilversum ook wordt stem.

HIERIS NEDERLAND !

Ruhrgebied „trustee"

Bjarir, Hatta en Sjarifoedin hebben

ren naar

voorloopige regeering, tot president
te kiezen. Alle partijen zijn het

Ged Comm.: Mr. Ch Janssen d>

Llmpens Directeur: A

Gunstig nieuws uit Moskou Ontzetting
en weemoed!
BEVIN EN BYRNES BIJ

genomen.

Kabinet Figl erkend

No. 2«W

regionale

Radio-omroep.

.

DIT IS WAARHEID
Door zijn art. in L. D. 18 Dec.
blijkt dat dhr. Leentjes v. d. P.
op de hoogte
'0. D. te Sittard niet
in. Mijn man was geen N. S. B.er,
het
hij was officieel aangesloten bij zijn
Bureau te Parijs. Voor

lieme

grooto verdienste werd hij benoemd
ia het Legion d'Honneur. Door
zijn aansluiting bij diverse organi.Sratles was het hem mogelijk den
ivbeldsinzet te saboteeren. Volgens
officieele verklaringen van de di-

rectie van het Arbeidsbureau had
hij het grootste aantal afkeuringen in den lande eu werd begrijpelijk als een raadselachtige figuur
aangezien. Door de bemoeiingen van
mijn man zijn duizenden menschen
;op valsche verklaringen voor den
ijrbeidsinzct gespaard gebleven en
hij al dezo sabotage gedekt
Dat mijn man volgens de heer

heeft

lieentjes de plaat poetste is een
grove leugen. Hjj verliet Sittard
onder dwang en liet een schrijven
achter waarin hij verzocht. zjjn gesdn met rust te laten. In Duitschgeland beeft hij het mogeljjk
maakt dat duizenden dwangarbeiders klandestten tusschen de transporten gestopt, naar Nederland
honden torugkeeren ofschoon hij
met zijn hoofd garant moest staan
dat olechts geévacueerden terugreisdon. Bij het laatste transport

De eerste Brunssumsche

en de P. O. D.er E. zich weer aan
mijn huls. Ik werd gesommeerd
mee .te gaan. Ik weigerde doch
bood aan op eigen gelegenheid naar
het bureau te gaan. Ik wilde niet

opgebracht worden en verzette mij
tegen dit onrecht.
zij weigerden waarop O. mij
vastgreep en over den grond de
trappen af sleurde de straat op.
Het kind dat ik op den arm had
viel op den grond. Mijnmoeder die
kwam toeloopen kreeg 5 slagen te-

de borst, 2 doctoren hebben
vastgesteld dat zij een rib stuk had.
Mijn zoontje kreeg vuistslagen in
het gezicht. Op mijn geschrei kwamen de menschen toeloopen en
werd ik in een voorbijrijdenden
vrachtwagen gesmeten en bewusteloos naar het P. O. D. huis gebracht. Nadat men enkele kleedingstukken gehaald had werd ik
in het' kamp „Treebeek" opgesloten, om volgens den rechercheur
O. op rust te komen. Na 5- weken
werd ilï ontslagen, nu zonder huis-,
arrest. Het huisarrest van mijn
zoon werd opgeheven. Bij mijn terugkeer uit het kamp verklaarde
dhr. Leentjes dat hij mij niet terugkende en dat hij' niet wist dat
mijn moeder mishandeld was. Mijn
moeder is werkelijk „op", zooals
dhr. Rientjes zegt.
Dat mijn man een swastika-embleem op zijn wagen voerde is weer
een grove leugen. Ik ben trotsch
op mijn man omdat' ik weet dat hij
onder gevaarlijke omstandigheden
goede dingen heeft gedaan en dat
gen

worden alle mannen tusschen 18—
■15 jaar uit den trein gehaald doch
mtussehon was mijn man reeds
aangekomen
te Groningen.
Hg
meldde zich den eersten dag bij
den mil. bevelhebber doch deze
zal volgen.
.^rond geen termen aanwezig mijn eerherstel
Dit moge ten overvloede blijken
,aian in arrest te stellen.
uit een schrijven dat enkele dagen
Dit is later geschied nadat men geleden hier" is aangekomen van
'$rie maal tevergeefs getracht had
5—12—'45 van hot Ned. Dep. v. Oorman te arresteeren, doch de log
te Londen en afkomstig van
ijßil. commandant dit verhinderde- generaal
van Oirschot die verOen. Kruis, chef staf Mil. Gezag, klaart dat de werkzaamheden van
kol. mr. Elnthoven, hoofd Nat. Vei- mijn man
voor het Ille-Bureau van
ligheid, mr. Dirksema, hoofd Secden Ned. Generalen Staf van zeer
tie Hl A. M. S-, overste Bongers, veel nut zjjn geweest on betuigde
Jff-~fd Adm. O. V. vonden het niet
zijn dank.
i xlig mijn man te interneeren. De daarbij
Als titel stond hier „Hooggeachbeweringen van dhr. Leentjes zijn
te Heer Winters" hetgeen wel
.onwaar.
eenigszina anders klinkt ais „avonvan dhr. Kroll te
Op «in..
Heerlen, «run mqn man half Juli turier" van dhr. Leentjes.
Sittard, 18 Dec. '45.
in arrest gosteld en heeft de Mil.
Mevr. Dr. V. WINTERS-Oomen.
Pomm. zijn leedwezen betuigd. Dat
klinkt heel anders dan wat dhr.
Leentjes er van maakt. De voorStelling inzake het huls door dhr.
en
L. is onwaar. Er was en overeenkomst tusschen den
-senaar en
REDELIJKE PRIJZEN.
ons. Mr. B. heeft verklaurd, dat
hij niet de minste wrok tegi
Volgens do officieel vastgestelde
ons
lieert en mij zelfs zijn hulp aange- prijzen mag voor een wilde eend
panklaar niet meer dan f4.20 en
boden.
Dat ik ooit tartend heb rondgeeen pond tam konijn panklaar niet
!i Is onwaar. Einde October meer dan f3.25 gevraagd worden
oest ik verhuizen en werd door en de prijzen voor ander wild moeden burgemeester In 5 dagen op ten dan in een redelijke verhoustraat gezet. Met moeite slaagde ik ding tot de genoemde staan.
Er zijn poeliers en handelaren,
sr ln voor ons groot gezin 3 kamars to krijgen. 20 Nov. '44 werd vooral ln Limburg, zoo schrijft 't
mij en mijn zoon, leerling van de Directoraat-Generaal voor de PrijH. B. S. te Heerlen, hulsarrest op- zen, die aich hieraan in het geheel
gelegd zonder opgaaf van reden. niet storen.
Toen het front reeds lang weg was
fBO vragen voor eon kalkoen van
had ik nog huisarrest. Op herhaald pijn. 5 kg, f 45 voor een jonge gans
verzoek van div..-se personen werd van .ongeveer 3 kg, fll voor een
geantwoord: dat ik mijn man was duinkonijntje van 1 kg., f2O voor
trouw gebleven. Ik had hem maar een kip, f25 tot f3O voor een haas
moeten laten zitten. „Christelijke moet dua pertinent onredelijk worheropbouw", steunt het groote ge- den genoemd. Deze prijs staat imzin! Wij zaten met 8 menschen, mers beslist niet in een redelijke
Waaronder 2 kinderen van nog verhouding tot die van wilde eengeen 2 jaar oud, in een toegespijden en tamme konijnen.
kerde kamer, hadden bijna niets te
De opsporingsdienst Is op weg
eten. Op verzoek van mijn moeder voor een scherpe controle en genuj toch één uur uit te laten kwam waar
wordt prijsovertreders on2 maar per dag controle. Twee le- middellijk aan te geven bij den O.
vensmiddelenkaarten werden ons D. van het D. G. voor de Prijzen.
ingehouden door den P. O. D. Wij Alle te koop aangeboden en geëtaleden honger en ons geld was ge- leerde waren moeten duidelijk zichsperd! Hij zékere instantie werd baar van een prijs worden voorzien.
moeder verwezen naar den open- Werkt allen mede!.!
Swre arme!
30 Mei *45 wandelde ik met de
'endoren bij het huis. 'a Namiddags werd ik door de P. O. D.era
Op Nieuwjaarsdag om 15 uur zal
M. en E. gesommeerd mee te gaan.
Ik weigerde. Zij pakten mijn moe- Mej. M. A, V. v. Dijk, een der
der bij den schouder en wilden sociale verzorgsters van het regihaar meenemen als ik niet mee ment Stoottroepen, over Phobi en
ging. Daarop dreigde M. mij met P.C.J. spreken tot de jongens van
aqn pistool neer te schieten waar- de Stoottroepen In Indië.
&p ik zeide, dat hij dit
maar eens Dlenzelfden dag spreekt zij tot
moest doen. Zij gingen weg onder de ouders en de achtergeblevenen
f%ó noodigc
in het programma voor de Nederl.
Des anderen daags 's morgens Strijdkrachten, tusschen 19.30 en
vervoegde zich de rechercheur O. 20 uur voor Herrijzend Nederland

i^Un

Wild

.

Gevogelte

-

De Stoottroepen in Indië

DE GESTOLEN SCEPTER

Goede vangst

Drie dieven die te Maastricht op
heeterdaad werden betrapt, en ook
in Sittard levensmiddelen en sigaMaandag 11 Dec. bereikte de faren hadden gestolen, benevens in
milie a Campo, Dorpstraat een telediverse andere plaatsen alle mogegram uit Uranquinty Australië, verlijke en onmogelijke diefstallen
meldende, dat den oudsten zoon pleegden, zijn op transport gesteld
Norbert aldaar na met een gunstig
Sittard en aldaar ingesloten.
gevolg afgelegd examen het brevet naar
was
jachtpüoot
uitgereikt.
als
In Nov, 1944 had dhr. a Campo
zich verbonden om onder Nederl.
vlag opgeleid te worden bij een instructie-bataljon v. parachutisten.
Met nog vier andere jongemannen
Door een noodlottig ongeval ging
uit het district Heerlen trok hü 8 Maandagavond in het wachtlokaal
Dec. daaropvolgend naar Eindhoven der van Home-Kazerne te Weert
om vandaar uit met 80 man in een geweer af, waarbij de 27-jarige
totaal per vliegtuig de reis naar F. G de Wit uit Tilburg werd
getroffen. Geestelijke en geneeskunEngeland voort te zetten. De aankomst aldaar bracht de eerste te- dige hulp was spoedig ter plaatse.
Het slachtoffer was vrijwel op slag
leurstelling, want geen enkele Nedood De Wit was gehuwd en vaderl. autoriteit wist van hun zending der
van vier kinderen.
af. Als gevolg daarvan kwamen zü
opleidingskamp
een
voor'
terecht in
parachutisten te Wolfhamton, al„HERMAN" EN „ANNA"
waar al spoedig onder deHoUandsche
Onder voorbehoud van goedkeuJongens een verzetsactie ontstond, ring door de verantwoordelijke reomdat zij niet werden opgeleid onder geeringsinstanties is besloten alle
Nederl. driekleur, waarvoor zü toch arbeiders van de bruinkoolgroeven
aangenomen waren. Deze actie had* „Herman" te Eygelshoven en „Ansucces, zoodat zü, na inmiddels tot na" te Haanrade een Kerstgratifisergeant bevorderd te zün, van hun catie van flO toe te kennen. Geverbintenis ontslagen werden. Van huwden zullen bovendien voor elk
de 30 Holl. jongens bleven er 4 vrij- kind nog f2.50 ontvangen.
willig bij de Engelsche parachutisten,
KADERSCHOOL KON. LAND21 keerden naar huis terug en de
MACHT.
5 overigen meldden zich voor dito Weert
De
van
Horne-Kazerne
Depardiensten
de
bij
verse
Nederl.
heeft eon nieuwe bestemming getementen in Londen aan. Zoo deed kregen.
Zij dient tot kaderschool
dhr. a Campo bij het Dep. van Oorlog en bood zijn diensten aan voor voor de Kon. Landmacht.
De onderofficieren van de LandNed. IndiS.
macht zullen hier
opleiding!
Hü vertrok 15 Febr. 1945 naar ontvangon, waarvoorhunzoowel kaAustralië, kwam 9 April te Sydney zernes als oefenterrein
zeer gunstig
aan «n werd aangewezen voor de ingericht zijn. De school
staat onNed. Indische Luchtmacht. Hü werd der commando van Maj. Scholte.
opgeleid in het kamp te Uranquinty
N. S. W. en mocht na harde training
HEERLEN. Op 2 Januari zal
de voldoening smaken zün doel be- dhr. C. H. de Jonge, Kempkensweg
reikt te zien. Dhr. Norbert a Campo' 12, den dag herdenken, waarop hij
is hiermede de eerste Brunssummer, 40 jaar verbonden was aan de Kon.
dio een vliegbrevet op zün naam Pharm. Febriek Brocades-Stheeheeft staan.
man. De jubilaris is bedrijfsleider

piloot

Doodelijk ongeluk in
kazerne te Weert

van
zal

Liefde van beide kanten!
De rijdende
colonne van het
Roode Kruis, die aanvankelijk in
Januari zou starten, is reeds onderweg. Gisteren reed zij door
Maastricht en vandaag zal zij

Heerlen, Kerkrade, Hoensbroek en
Brunssum aandoen. Deze colonne
Is een interessante demonstratie van

Roode Kruis-weldadlgrijdende
heid. Tevens biedt zij aan fe3er de
gelegenheid om te offeren voor de
hulp aan Indië. Vóór de bezetting
door de Japanners gaf Indië 300
millioen gulden voor de hulp aan
het moederland. Vandaag toone

genoemde

Dit jubileum

firma.

slechts in huiselijken kring

worden gevierd.

—

W„ wonende Benzenraderweg,
had zijn karretje afgesloten voor
zijn woning gezet, doch kwam na
eenigen tijd tot de teleurstellende
ontdekking,
dat het verdwenen
was. Dezelfde ervaring deden op
de dames W. uit Kerkrade en C.
uit Heerlen met' hun portemonnale.
Deze, inhoudende resp. f45 en f 25,
worden in een winkel alhier gerold.
Eergisterennacht was het 't filiaal 0.D.8, aan de Rennemigstraat
te Heerlerheide waar werd ingebroken. Er verdwenen pakjes cacao, stukken chocolade en suikerwerk. J. A. S., die nog twee maanden moest uitzitten, werd opgepikt
en naar zn zltttngsverblijf ge-

ieder, dat de liefde niet van één
kant komt.
stuurd.

Sigarenrookers gedupeerd

Mogen zij ons en hun gezinnen weer terugvinden, niet
gehavend en geschonden,
maar ongedeerd in liefde en

trouw."

(Uit het gebed van
Maria's Biddend Leger.)

HEERLEN. Toon na 't eindigen
van den oorlog do Luchtbeschermingsdienst ten ondergang «gedoemd was, bleef er van de Vaste
Kern een kleine groep van dortien
man over die onder den naam Burgerlijke Dienst Ingezet werd in
Venlo. Daar helpen deze menschen
nu reeds geruimen tijd actief mee

aan het herstel van de zoo zwaar
geteisterde stadsdeelen van Venlo
en Blerick.
Slechts Zaterdags en Zondags
komen ze naar huis, de overige
nachten verblijven ze in een zaal
van het missiehuis te Steijl. Het is
phenomenaal wat ze in dien korten
tijd reeds tot stand brachten. Gemiddeld 30 woningen worden per
week bewoonbaar gemaakt Ze voeren een wedloop met den winter om
zooveel mogelijk menschen voor
het intreden der koude onder dak
te helpen, 's Morgens om half 8
zijn ze met hun wagen reeds present en kun je ze in de Maasbreeschestraat, Tienstraat, Ruljsstr&at
en omstreken al aan het werk zien,

zonder extra rantsoenen sigaretten
en dergelijke aanlokkelijke dingen.
Zij brengen hier een offer voor de
gemeenschap en verwerven zich
den warmen dank van de zoo zeer
(geteisterde bevolking. Zij bezitten
den goeden geest, dien Nederland
zal doen herrijzen.
Drie kostbare rijwielen verwisselden wederom van eigenaar. V.
raakte het bij de St. Paner at luskerk kwijt, R bij de M.T.S. en
Z. te Treebeek.
Wegens diefstal mot braak werd
W. C. van zijn bed gelicht, een-ongure knaap die een met scherp geladen revolver onder zijn kussen
had liggen. Mej. T. B. werd "aangehouden wegens heling.
De Kerkraadsche politie, hielp de
Heerlensche een handje door op
diens verzoek v. P. in te rekenen,
verdacht van diefstal met braak.
KERKRADE. Op Zaterdag 22

—

December 'a avonds om kwart vóór

acht Is er een belangrijke vergadering van de afd. Kerkrade van de
R. K. Staatspartij. Ze heeft plaats
ln het Volkshuis. De agenda vermeldt: Bestuursverkiezing en daarna een spreekbeurt door den heer
Jos. Maenen (Heerlen). Ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Toont nu uw belangstelling en
wordt nog lfd op de vergadering.
Do R.K. Tooneelver. Vriendenkring Groot Nulland besloot het 9e
stichtingsfeest te vieren met een
tooneeluitvoering in de zaal Bussen,
Nullanderstraat op Zondag 23 Dec.
aj9.
Opgevoerd zal worden „Krates", tragedie uit het leven van een

—

door J. van Eekelen.
De Jongellngenvereen. St. Stephanus te Kloosterbosch houdt traditiegetrouw op Zondag 23 Dec. a.s.
Leid de winkeliers niet in bekoring.
bij gelegenheid van haar 35 jarig
stichtingsfeest de jaarlijksche tooZoo zout hadden we het nog nooit
Da's 'n onmogelükheid. Geef maar neel- en feestavond ln 't patronaat
te Chevremont. Het Z. L. Tooneel
gegeten.' We vroegen 10 sigaren ln 2 pakjes sigaretten.
„Heeren, dit gaat evenmin, Ü kunt onder regie van Jef Schllllngs zal
een sigarenwinkel, waar d» tabaksstokken met gouden bandjes in de een pakje sigaretten en 20 gram dien avond opvoeren „Familieproetalage stonden, op onzen bon en shag of tabak hebben. Bü de shag blemen", blijspel in 3 bedrijven.
krügt U wel de benoodigde vloeitjes"
we kregen ten antwoord:
HULSBERG. In de gehouden zitMaar münheer. Op de bonnenhjst ting van den gemeenteraad be„Ik kan U 5 sigaren leveren en
20 gram tabak of shag".
staat toch duidelük bon x.... geen toogde wethouder Rouwette bij oen
verzoek om salarisverhooging van
We rooken geen püp en draaien import sigaretten.
den tweeden kantonnier J. Habets,
geen sigaretten, maar aangezien U
„Da's 'n grove misleiding. Het pudat de eerste kantonnier meer verleest
hieruit:
i
geen
mportniet graag verkoopt....
bliek
„Verkoopen? Het liefst den heelen sigaretten. Dus wel Rhodesia. En antwoording heeft dan de tweede,
voorraad en ook zoo vlug mogelük dit klopt weer niet. Want als we weshalve hij er tegen was, om het
kantonnier Habets op
en dan de boel dicht. Wü detaillisten met de bonnen op het distributiekan- salaris van
hetzelfde peil te brengen als dat
ln tabak, sigaren en sigaretten, zin- toor komen en het percentage siga- van
kantonnier Llmpens. Dhr. Rougen honderd maal per dag hetzelfde retten staat op 50 pet
gemakshal- wette voegde aan deze opmerking
liedje, maar het publiek hoort niet ve
krügen we voor elke 2 pakjes evenwel toe, dat hij tegen salarisgraag de melodie. Indien ik U 5 sigaretten er maar één terug. De verhooging van Habets absoluut
Sigaren lever, krügt U 31/9 sigaar rest tabak, shag of sigaren".
geen bezwaar had. Nadat de voorte veel. Volgens de laatste verdeeMaar U wilt de dames toch geen zitter betoogd had, dat de verant15 pet. sigaren, 40 pet. tabak shag of tabak,...
ling
woording en werkzaamheden der
zijn, ging
geeft 'n bon
en 45 pet. sigaretten
„WO winkeliers zouden het liefst beide kantonniers gelijk
recht op 1.5 sigaar, 16 gram tabak allen ter wille willen zün. Elke de- 't voorstel van dhr. Pennings, om
het salaris van beide functionarisen 18 sigaretten".
taillist die dit ln de gegeven omstan- sen te brengen "op f 1800 met 6 st.
digheden echter probeert, werkt zich onder den hamer
door. Weth. Rouin den grond. Vooral de kleine wette onthield zich van stemmen.
zakenman, die bang om een klant en
Op 'n desbetreffende vraag van
diens bon te verliezen, 't gevraagde dhr. v. d. Broek deelde de voorz.
zooveel mogelük geeft en zitten bluft mede dat de tegen het oud-hoofd
met shag en tabak. Wü begrüpen der Bijz. Jongensschool gevoerde
de moeilükheden van de klanten, ze procedure Inzake het ontruimen
strooper

—

"

—

—

—

—

zien de kistjps sigaren en pakjes
sigaretten, lezen de bonnenpublicaties en vallen, gewapend met bon of
bonnen, ons op het hjf. En als we
ons niet weren, vallen ze ons dood.
Tot zoover één uit velen, Wü begrüpen de moeihjkheden van het
publiek en van den detaillist. Laten
die twee mekaar begrüpen en samen
trachten 'te maken wat er van te
maken Is. Laat men dit laatste ook
-33. „Ziczoo," zei de geest, toen ln don gang stond en dat Ik zoo ■ kond tot
■
met spoed elders beproeven, daar waar men de
de hertog een bocht omrolde en gauw aen laken vond," mompelde naar de zichzelf. „Nu Hij wierp
fabricatie in handen heeft. Sigaretkelderlc^uis."
nit het gezicht verdween, „dat heb hij. „Het raam openen, waardoor kapstok en laken in een hoek
ten en kerftabak rollen uit de maen
Ik netjes opgeknapt". Onder het de kaarsen uitgingen, heb ik ook rende
naar do onderaardsche ge- chines, sigaren moeten met de hand
witte laken vandaan kroop Ridder knap bedacht, al zeg ik het zelf. welven.
gemaakt worden. Vele handen maRudolf. „Het was maar goed, dat Sjonge, sjonge, wat zijn die knaken het werk licht en werkende han#T een kapstok met lange armen pen geschrokken," zei hij grinneL.
den, sterke landen.

der door hem gehuurde gemeentewoning is verloren. Dhr. Rouwette
betwijfelde, of dit geval door de
gemeente wel intensief genoeg is
aangepakt.
OIRSBEEK. Het bestuur van de

Fanfare „St. Gerlachus" besloot
een groot festival te houden op
Zondag 23 Juni e.k. Andere vereenigingen worden verzocht met dezen datum rekening te houden.
NUTH. De raad vergadert op
Donderdag 20 Dec. a.s. te 17.30 uur
ten gemeentehuize. De agenda vermeldt o.m. Voorstel van B. en W.
te«t wijziging der begroeting 1945
en 1944; vaststelling gein. bei
ting 191C met bijlagen.

BLIEKE TRIBUNE

—

F. Bemelmans Übachs-

rijft dat het wel typeerend
»n de boeren via de melki margarine In plaats van
ter wordt verstrekt zonder
loofdbestuur van den L.L.Poedselcommissaris gekend
jeft men bereikt vermindeden melkaanvoer en welg verderen terugloop en
ook minder boter. Zonder
king van de boeren zal
d niet gezond worden, wat
d kan worden komt van
1 of de veeteelt. Men denke
s aan export van pootaardzaaizaad, kaas enz. Bij
ort krijgt men de beschikir deviezen waardoor b.v.
worden ingevoerd kunstleesmiddel., textiel enz. En
t men nu reeds met de boemen wil en stuurt hun den
vijand

„margarine"

in

straks blijkt ook misschien
dezo duurder is dan na". Boeren, besluit inzender,
v saeck en stelt u te weer.
te Bleijerhelde-Kerkrade
Waarom moeten de vroubroodnoodig in het huissijn, vergeefs loopen naar
Icontrole voor het bevolkingsreP*r, waar nog geen 5 pet. van

fburgerij

weet wat Lexicografi-

ist Wanneer wordt
f* volgorde
Ljêts
gedaan voor die menschen,
ff2o a f22 per maand inkomen

Ven van den Raad. v. Arbeid,
prvan drie of vier personen zoo
mede moeten zien rond te koWanneer komt er in Kerkrade
collectour(trice) van de Ned.
Ntsloterijf Het mag toch wel ln
van ongeveer 40.000

k
p.
jt

Eiento

ein, dansleeraar

Sittard,

Vaar kunnen wij behooren, dringt er bij de be-

Ite treffen,

op

aan

maatrege-

waardoor er meer
PUe komt op de Sittardsche
■"vloeren voor behoorlijke, bewordt
Pkafde dansavonden. Nubal,
eeuwenoude
en
in dezen tijd van „cultuur"

(mooie,

igt tot een onbeschaafde, vaak
e vertoonmg.

Afwikkelingsbureau
Militair Gezag

t
Y*B

emde het bureau, belast met
'wikkeling van het Militair
ifsariaat in de me Militaire
ling Noord Brabant en LimIn de gelegenheid te Btellen,
zaken af te doen, verliet hoofd van dezen dienst
i wenden tot den Staf Miliezag te 's-Gravenhage, gein het 8.P.M.-gebouw, Ka-

G»ende
,«i

PI

Bijlandtlaan 30.

gevorderde roerende
onroerende goederen, motorgen inbegrepen, kan men
eds nu nog slechts rechttot het Departement van
te Apeldoorn wenden.

pstreffende

WEERBERICHT.
Mest matige wind tusschen Z.W.
fWest, wisselende bewolking, hier
1 daar nog eenigen regen, iets
pder zacht

f

3ë Klasse; a) Gserlr. Böys-MW 5
RKHSV 2-Leonidas 3, SVME 2Spijsolie mag
VNB 8 uitgest.; aa) RKSVC 2RKHSV 3, Wittevr.'veld 3-SCG »,
afgeleverd
Heerderweg 3-Geertr. Boys 2, BunHet centraal distributiekande 3-RKASV 2 Uitgest.; b) RVU 3toor
deelt mede, dat van heden
MW 4, RKBFC 3-Bunde '2, Itteraf op de bonnen 368 en 468 der
FCM
3-White
Boys-VNB
2,
sche
bonkaarten K 513 de spijsolie
2en Kerstdag speelt Maurits tegen 'n Luxemburgsch
Star 3; c) lason 2-Margraten 2,
zal worden- afgeleverd, waarRKWH 3-RKUVC 2, Aalb. Boys 2men de bonnen 328 en 422
voor
gelukken
op
Kerstdag
Tweeden
JTeJ is aan de S.V. Maurits mogen
een Schimmert 2 uitgest., Sibbe 2-RVU 2
Zooals
vooringeleverd.
heeft
internationale wedstrijd te kunnen spelen en wel tegen een combi/natie d) SCKR 2-Vilt 2, StruchteT Boys 2bekend is per bon 2 dl. (pLm.
de
Lmxemburg
uit
welke
beide
in
(iitadi
van twee elftallen
eere-afd. Sibbe 3; e) Elvoclub-Wit Groen 3,
180 gram) spijsolie verkrijg
uitkomen, n.l. F.C. Red Boys en A.B. Differdange,
uitgest., VTV 3-RKSVR uitgest.,
Zij, die om eenigerlei rebaar.
Vermeldenswaardig is de uitzonderlijke wijze waarop dit internationaal Zwart Wit 3-RKMVC 2; f) Vrusbonnen 328 of 423 niet
denen
contact is tot stand gekomen. Dhr. Dumarteau, die zooals men weet schemig 3-Palemig 4, Huls-RKSVB 2
hebben kunnen Inleveren en dit
wegens zijn illegaal werk ruim drie jaren in een concentratiekamp in
kunnen maken,
aannemelijk
Helios 2-Heksenberg 3, PoloniaDuitschland heeft doorgebracht vertoefde daar in gezelschap van de RKVVW2; g) Vaesrade 2-RKWD 2
kunnen zich tot de plaatselijke
belde voorzitters van bovenvermelde vereenigingen. Zij beloofden elkaar VCT 3-Passart 3, RKDFC 2-Schindistribntledlensten wenden. Deze
als zij eenmaal bevrijd, hun oude functies zouden hebben ingenomen de
diensten zullen de bonnen 368 en
2-, Wijnandia 2-Treebeek 2; h)
nen
drie vereenigingen. die zy vertegenwoordigden in een wedstrijd tegen Rimburg 2-Hopel Ü, RKTSV 3-Spek468 ln deze gevallen ruilen tegen
elkaar te zullen doen uitkomen. En de daad bij het woord voegende zal heide 3, Chevremont 3-KEV 3; j)
rantsoenbonnen voor spijsolie.
op Tweeden Kerstdag de onder zoo uitzonderlijke omstandigheden ge2-Sitt.
GVCG
2,
3-Holtum
Obbicht
dane belofte in vervulling gaan.
Boys 4 uitgest.. DVO 2-DW 2,
DISTRIBUTIEDIENST VAALS.
Roosteren 2-Buchten 2 uitgest., k)
Dat het den Luxemburgers ernst
33,
De
Ster
3-Spaubeek
bonkrtn le per. '46.
Na-ultreiklng
Haslou
is met deze ontmoeting blükt wel
Prachtig
Leyenbroek, Almania 3-SVM 2 uitdirecteur
van den distributieDe
uit het feit, dat twee internationale
gesteld.
Het bestuur van de R.K. Voetdienst te Vaals maakt bekend, dat
spelers zün opgesteld. Het doel zal
balclub „Sitt, Boys" stelde
de na-uitreiking van bonkaarten le
worden verdedigd door Simon van
alle
instemming
met
van
1946 zal plaats vinden op
periode
volle
Red Boys, die 18 .maal de kleuren
Zatordag
500
ter
beschikking
leden
22 Dec. a.s., van 9—13 u.,
f.
van zün land verdedigde, terwül de
van het Comité „Opbouw en
ln de bovenzaal van het Patronaat
midvoorplaats zal worden bezet door
en wel voor den geheelen kring.
Herstel der Kerken".
Wantz, eveneens van Red Boys, die
Te Gulpen wordt dus geen naNuth
EN
,JUlnor'
te
VOOR
A.S.
R&.V.V.
PETROLEUM
reeds 20 maal de nationale trui heeft
gehouden.
uitreiking
per
de
verhoogde
contributie
JONGE MOEDERS.
gedragen, Simon wordt nog steeds
lid
met
10
cent
voor
MARKTKOOPLIEDEN.
per
maand
tegemoeders
zullen
Aanstaande
als de beste doelverdediger van zün
hetzelfde doel.
lijk met de zesde uitreiking van
Rectificatie.
lan^ beschouwd, terwül Wantz den
extra rantsoenen voor voedingsmiddoelpuntenkonlng
van
de off. publicatie, voorkomenbünaam
In
delen twee rantsoenbonnen voor de in onze bladen van 17 December
draagt. Ook de overige., spelers zün
WEDSTRIJDPROGRAMMA
petroleum tezamen voor 4 liter ont- j.1., betreffende
„route of standmet zorg gekozen en het"zal ons zeer
vangen voor de bevalling.
plaats marktkooplleden en venters
benieuwen hoe de Maurits' ploeg,
VOOR 23 DECEMBER.
Voorts
reiken
de
distributieTextiel" staat: Hobbemastraat 59,
die momenteel haar vorm schünt gediensten gedurende 24 weken na de
vonden te hebben, het tégen dit
le Klasse: a) Eüsden 2-W. Star, bevalling per week een rantsoen- dit moet zijn: Hobbemaplein 59.
keurcorps zal afbrengen. In ieder Standaard 3-SVR; b) RKHSV- Biesbon voor twee liter petroleum uit. ZUIVERING BEDRIJFSLEVEN.
geval wacht ons een wedstrüd, die landsche Boys, Willem I 2-Bunde,
heeft
De eerste verstrekking
Binnen afzienbaren tijd kan de
2;
zeer zeker het aanküken ten volle Oranje Boys-Wittevrouwenveld
plaats bij de uitreiking van de instelling tegemoet worden gezien
waard zal zün. Maurits verschünt c) Eper heide-Wolfhaag; d) Marsna 2 stamkaart van de baby, de tweede van een landelijken raad voor de
in haar gewone opstelling, terwül de -Haslou 2, Haslou-Geulsche Boys, en volgende telkens tegelijk met de zuivering van die personen, die
een
Luxemburgsen© ploeg er als volgt RKUVC-RKWH,
Vilt-Spaubeek; uitreiking der extra rantsoenen leidende functie bekleeden in de
uitziet: Doel: Simon (Red Boys); e) Passart-RKBSV 2, Jabeek-Schut- voor voedingsmiddelen.
particuliere bedrijven en onderneachter: Ettinga (A.S. Differdange) tersveld 2, Schinveld-Sp. Emma 3;
mingen op het gebied van het wegDISTRIBUTIEDIENST
Boys
2,
Voerenen Zoenen (Red Boys); midden: f) WH '16 3-Waub.
vervoer
en van een zoodanlgea
SCHAESBERG.
Anton (R.8.), Wëyland (A.S.D) en daal 2-Hoensbroek 3, VCT-Nieuw
raad op het gebied van de binnenInlevering detaillisten.
Gottung (A.D.S.); voor: Henkes, Einde 3, RKHBS 2-Treebeek; g)
scheepvaart.
In verband met de a.s. feestdagen
Gantzet (AD.S.), Wantz, Leen en Simpelveld 2-SpekTieide 2, ChevreOnder het wegvervoer wordon
Schaack (Red Boys).
mont 2-Str. Boys, Hopel-Sportclub In de week van 24—29 Dec. is de begrepen het goederenvervoer, het
'25 2; h) Lindenheuvel 2-Armada 2, inlevering van consumentenbonnen personenvervoer en de particuliere
door de detaillisten in den kring tramwegen.
FCRIA-Limbricht, Obbicht 2-AlmaSchaesberg als volgt bepaald:
Onder de binnenscheepvaart wornia 2, IVS 2-Geleen 2.
Cadeno's 1000 op Vrijdag 21 Dcc; den begrepen de buurtvaart, de
SPORT IN HET KORT
op
Donderdag
Dcc;
27
sleepvaart, de wilde vaart en de
2e Klasse: a) White Star 2-Roo- 2000 on 3000
2, 4000 en DOOO op Vrijdag 28 Dec.
Rijnvaart. Voorts zal binnenkort
De oorspronkelük voor Zondag ther Boys, Heerderweg 2-SVR 3,
Bakkers, wier werkvoorraad niet worden ingesteld een
SCG 2-RKBFC 2, FCM 2-Heer
raad voor de
9 dezer vastgestelde Cross Country
Zaterzuivering van die personen, die een
Willem I 3-Maastr. Boys 2; b) voldoende is en slagers op
welke door den 8.L.8. Kring Gulpen Leonidas 2-RKWL 3, Rapid 2-VNB, dag 22 Dec. van 9—lo uur.
leidende functie bekleeden bij de
op de terreinen bü het klooster geMelk- en aardappelhandelaren op Nederlandsche Spoorwegen en in
2, Wold. Boys 2-KimRVU-Ammelie
wegens
Donderdag 27 en Vrijdag 28 Dec. particuliere ondernemingen op het
houden zou worden en die
bria 3, PSM 2-Maasvog«ls; c) RK
het ongunstige weer toen niet is
van de luchtvaart, de gasSchimmertIn de weck van 31 Dec. 1945—5 gebied
Boys,
2-Aalb.
voorzienlng en de electriciteitskunnen doorgaan zal thans plaats WH
inlevering
volgt:
als
Jan.
1946
is
de
Boys,
SCKR,
Sibbelason-Valkenb.
hebben op Zondag 23 dezer.
Codeno's 1000 op Woensdag 2 Ja- voorzlenlng.
Berg 2; d) Wit Groen 2-Vülen, VüHet secretariaat van den. raad
2000 en 3000 op Donderdag
nuari;
2;
2,
len
2-VTV
FCG
e)
2-Parthü
Zondag
vastgeDe voor a.s.
voor het wegvervoer zal worden
op
Vrijdag
3
4000
5000
Jan.;
en
2
f)
2-RKSVG;
Schinveld
stelde wedstrüd KEV I—N. Einde I Zwart Wit
4 Jan. Slagers op Woensdag 2 Jan. waargenomen door mr. J. H. van
-Rhenania 2, RKWD-RKBSV 3; g) Bakkers,
Is uitgesteld.
aardappel-, melk- en tex- Doorne, Trans 15 te Utrecht; dat
RKWW-VCT 2, Heksenb. 2-Hoensop 2, 3 en 4 Jan. '46. van den raad voor de binnentiolhandelaren
23
is
Ster
Zondag
h)
4,
2;
er een broek
Groene
3-Minor
Op
Dec.
scheepvaart door mr. H. J. SjolleDISTRIBUTIEKRING
algemeene dulvententoonstelling In Bekkerveld-Waubach 8, SVN 2ma, Westersingel 43 te Rotterdam
VALKENBURG-HOUTHEM.
het bbndslokaal P. Souren, GeleenKolonia 3, Vrusschemig 2-RKHBS 3
en dat van den raad voor de Nestraat. Er wordt gekeurd In 4 klas- RKSVB-RKONS 3; j) Laura 3- BVS Na-uitreiking bonkaarten le periode derlandsche Spoorwegen, de luchtDe na-uitreiking van bonkaarten vaart en do gas- en electrlclteitssen. Oude doffers, oude duivinnen, RKTSV 2-Hopel 2, Miranda 3-Haanjonge doffers en jonge duivinnen. rade 2, SVK-WMlem IV 2; k) Sit- le periode voor zeifverzorgers en bedrljven door mej. mr. E. Spanjer,
gewone verbruikers zal plaats vin- Rijnsburgerweg 27, Leiden.
Als keurmeester zal fungeeren dhr. tard 3-Born 2, DW-Roosteren, HolBij deze adressen kunnen reeds
Stoks uit Roermond, een goede be- tum-FCRIA 2, GSV '28-Caesar 3, den in zaal Faleobergia, op 22 Dekwame en bekende in de duivensport Havantia 2-Maurits 4.
cember e.k., van 9 tot 12 uur v.m. thans klachten worden ingediend.

Internationale wedstrijd
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TABAKSDETALLISTEN.
In opdracht van het Riiksbureau voor Tabak en Tabaksproducten is het den GROSSIERS TEN STRENGSTE

VERBODEN vóór 31 DECEMBER a-s. Tabaksfabrikaten
aan Detaillisten af te leveren.
Ondervakgroep Binnenlandsche Groothandel

van Rokin 6, VERPLAATST naar

—

in Tabaksfabrikaten

NIEUWE SPIEGELSTRAAT 3-5

-

W

EDAH WINKELS.

zijn met ingang van

Het nieuwe telef.nummer is 32000

DEZE WEEK VOOR DE FEESTDAGEN :
per pak 500 gram van 33

10 DECEMBER j.l.

V

DOfistribfuitice-Mieedeelde elingen
en

.

CLEARINGINSTITUUT
AMSTERDAM.

<

—

—

NEDEIU.ANDSCH

Onze kantoren

worden

.

Begin Uw verloving

Kring Limburg.

met ringen van

/

helpt Indië"

GEMEENSCHAPPELIJKE GELDINZAMELING
December 1945,
foor de Provincie Limburg van 18 tot 22
Limburgers toont
fftt bate van het lijdende InsulindeLenigt den nood van
P» traditioneelo weldadigheid!
'Onflerdduizenden Rijksgenooten in Insulinde !
WEEST DIT KEER EXTRA MILD !

— —

(een welkom

KERSTGESCHENK
I
VINDT U OOK DIT JAAR BIJ

Speciaalzaak Radio Kurnig

DAAR IS ZORG AAN BESTEED
Gunstige inleveringsvoorwaarden
■H»».»»».".'."»"»»»»»»»»»".»^"".»»»".»»!

VAKGROEP KAPPERSBEDRJJVEN
AFDEELING HEERLEN.
MAANDAG 21 DECEMBER as- zün alle Kappers van
deze Afdeellng den geheelen dag

GEOPEND

le KERSTDAG GESLOTEN.
2e KERSTDAG zijn de Damessalons GESLOTEN
en de Heerensalons GEOPEND van 9—12 u. v.m.
Namens het Bestuur: De Secretaris-

PAARDENVLEESCH

50 Procent meer

op Uwe bonnen

-

Jonge vette paarden

J. A. SLOFSTRA, Sittarderweg 28, Heerlen
en TEGENOVER

DE STAATSMIJN

EMMA.

Dekt Uw meterputten af ter voorkoming
van het bevriezen van Uw watermeter.

KALENDERS 1946
Wij vragen

Uw aandacht voor--onzo BIJZONDERE
SORTEERING KALENDERS
LITURGISCHE KALENDERS
f 1.25
KUNSTKALENDERS
f 2—, f 150. f 1
KANTOORKALENDERS
f 1
I 0 25.
KEUKENKALENPERS

.

LECTTTRA-K
O
un^lUaA IV. \J.

I>p-

SchacninMistr. 1. Heerlen
Industriestraat 24. Spek'heide

& i^ei-ZtelexAoß, Stnaat
St, EHeaberhpavü'joen.
Met vreugde ra het hart en dank.

M

De

plecbtige Jaardieist y,
one- geliefd zoontje en broertje

baarheid jegens God. geven wr) ken-

aia w de geboorte vaa ons dochtertje en zusje op 19 December 1945.
Bij den H, Doop ontving het de naaien vaa

EMMA MARIA THERESIA
M W. Reinders,

M. Pb. Relnderß-Lanckobr.
Harrie.
fcnefchorrerheide, Aherstraat 98.
Vestoord!
TO PEETERS en
MATHIEU PLOUM
Iletste», Baron Mackayatraat 9.
Evmaekrtraat 35.
2e Kerstdag 1945.
Verrooldi
LENY CORDEWENER «a

PETER J. KELLETER

Hebreen, Bekkerweg
Gakten, Drose v.

17.Stokstraat
6.
d.2e Kerstdag
1945

Verloofd :
RIEK

LEUVEN
COR RENIERS

Heeste», Geerstraat

74.

VtßMidi
IBNKE v d. KUB? t»
KLAAS LODDER
Wtjenweg 141.
Tmnetk.
Moaaikendaaa. Weesland 16.
Kerstmis 1945.
Geen omvangekg.
Verjootdi

DEMERS «n
MIENTJEDE
HEY
SJAKIE
Te VeWe.
"/«abeakatraat 123,

Koningkerk

Heetten, Esachenderweg

24.

2e Kerkdag

1945.

Vr«*oold :

PEGGY LEASE

ta

...

ARIE PIJPERS
V.L>J. UI id. Kl, Kon Maf.
W«*riagtouroad BucJtnail (Engel.)
Koningstraat 32, Heerlen (Holl.)
I Januari 1946

...

Verloofd:

INGE VAN UUM ca
WIEL VAN BERGEN
) kusten,
Beersdal 121.
Kerkrade, SchJlferoeiderstraai 53,
Kerstmis 194?.
Verloofd.
LENI

SCHLEIJPER ca
JOZEF
HUNTJENS
Kloosterbosehatraat

Kerkasde.

De

59.

Veatootdi

VERSTAPPEN
PIENTJE LATASTER
JACK.
Richeratraat

17.

89.

JGerkradertteenweg

2e Kerstdag
TREES PAASea

■

19*5.

GUJDE BOUGH

o evt» Itcaaia vaa hun voorgenomen
hwwcls)k. waarvan de inzegening ssd

plaats vladen Maandag 24 December
om 9 aur. i» Parochiekerk
neut, Heerlerheide.
Heerlerheide, Middenstraat

Nieuw-Einde,

A Dalm-Kramer.

Jaardienct

eerste plechtige

van ons eenigst geiieWe zoontje

ANDRé DALM

zal plaats vinden 26 December,
om 10v u. ja de Christus-Koningkerk te Nieuw-Einde.
Fam. K. Dalm Franken

Hierbij betuigen wij onzen harte»
lijken dank aan allen zonder uitzondering voor de vele blijken
van declnemking bij overlijden
en begrafenis van ome dierbar*
echtgenoote en moeder

-

Kerkrade, Einderstraat 105.
Zeswekendienst zal plaats
PI.
hebben Zaterdag 22 Dec. om 8
nur, in de Parochiekerk K'rade.

WUlemstraat 18

ffO
MÈÊM

van zaliger

PETER JOZEF v. DAEL
zal gehouden wordea op 23 Dec.
in de Parochiekerk van St. jozef

J|

De kinderen i
Fr v. Daei Michers,
T. FBegen-v. Dael.

dag ie herdenken, waarop xsj
voor 25 Jaar ia het huwelijk traden.
Dat God ben nog hang moge sparen
19 de wensch van hun
dankbare
Kinderen en Kleinkinderen
Heerlen, Beersdal 192.

+

Heden overleed vrijwel

plot.

teling, in den ouderdom vaa
bijna 79 jaar

PETER JOSEPH
MINGERS
Fam. Dols-Mingen.

I

Laesbeth ca Verloofde,
Heerren. 18 Dec. 1945
De plechtige lijkdienst en begrafenis heeft plaats op Vrijdag 21
December, in de Kerk van O.L.
Vrouw v. Lourdes,. Molenberg,
am 8.45 uur
Bijeenkomst Hendrik van Veldekestreat 35. om 8.30 uur.

MkW4mWÊKmmÊkWÊÊkmuWkmW44mVÊ4M^mmmH494Ëm

+

Het heeft God behaagd heden na een smartvol lijden
en geheel overgegeven aan Gods
H. Wil en meermalen voorzjen
van de H.H. Sacramenten, tot
Zich te nemen onze inniggeliefde
moeder, dochter,
echtgenoote,
zuster, tante en nicht

gius, te

Klimmen.

De eerste plechtige
voor zaliger

Jaardiens*
M. H. PAULSSEN-DOLS
zai plaats' vinden op Zaterdag
22 Dec. om 8.45 nur in de, St.
Pancratiuskerk te Heerlen.
Wed. Paulsscn en kinderen.

De tweede Jaardicnst van wijlen
WILHELMUS JOHAN-

NES ODEKERKEN

zal a,s. Zaterdag 22 Dec. om
mir worden opgedragen in
7.30
de Parochiekerk v. d. H. Cor.
aerlut te Heerlerheide. Beleefd
verz, dezen te willen bijwonen.

voor mannen alle kleuren
en bastaards fi. 12,—.

Poppen

fl. 2.— Vogels
brengen bij Hotel BECKERS. Emmaplein 25.
Heerlen.

bloeiende TCIiPEN.
STOKKERMANS
Hoensbroek.
Ten Esechen.
Aangetoopen Jong Mecb-elsche HERDER, Terug te bekomen L. Wfcercas,
12,

Bergerwea

Meens

JACHTHOND
DuitrKu «taande. Adres te bevx. oader No, P 839 Bureau dez.

Wedn. N. Schnrtzeler.
F. Meens. oom.

Gevonden

TEXTïELKAARTEN.

;

1945.

AOTENTASCH

Staringstraat 77,

Heeiien^

d. TiUward-Scheerca

Fam. Kraesenberg-Capeïk.
Terwinselen. December 1945,

Wij ontvingen heden de blijde tijding
dat onze lieve zoon en broer JAN
JT'oh gezond en wel bevindt tt Pa»

dan-g (Sumatra).
P Verwijlen-Stockbrockx.
Mo-icnberg, Dr. Schaepmanpkin J0
HARTELIJK DANK aan den H.
Gerardus Majetfa voor verkr. gunst,
'
A. Q„ Heerlen.

Uw WASCHMACHINE

—

nog xoo slecht, wij maken ze weer
Reparaties met een jaar
nieuw.
garantie —' Ook ombouwen net tflicStuurt ons Uw
baddrijfwerken
adres. Wij komen kosteloos met U
praten. Geen plaata is te ver. Wij'
komen overal

—
—

CÖBBTCN

SPEK'HETDE

Kleiagraverstraat 41.
Jongemant zoekt BEZIGHEID voor
de middaguren, liefst als krantenbe.
zorger. Ook genegen ander werk te
verrichten. Br. onder Np. J 827 dez.
Heer. 59 jr. biedt z.a. als PORTIER
of nachtwaker, Br. onder No, ) 826
Jongeman 19 jr. in bei. van Boelen.
Ass. Mulo en Typedipl. m. eenige
kant, erv zoekt hem passende BE-

Jaar ruimt Schillen *en bahandalda aardappalan bunnen
tonder bei-waar aan bal van

TREKKING. Br. onder No. K £27.
Jonge man, gepens zag zich gaarne
geplaatst als PORTIER ol iets der.
gelijk*. Br. onder No. S 828 bur. dez
Biedt zich aan SCHOENMAKER,
ervaren vakman in oud en nieuw Br.
onder No. A 829 bureau van dit blad.
BREIWERK
gevraagd. Br, onder
No. 6397 bureau dez.
Biedt zich aan net R.K. MEISJE,
liefst bit heer alleen ol kl gezin. Br.
onder No. 198 bijk. Hoensbroek.
Biedt z.a. MEISJE voor 3 dg. p w.

Febrlkertta:
KV. AMSTERDAMSCHt
CHINtNIMBMIK

AUTOMONTEUR

toeven pbeti te hebban, al*
U Uw aertl*pp«l*n b*> de ee*rtt>
«mieHlno beMndeh met

RHIZOPON C
Behandeling «oor da winter ka*
worden toeoepaai bt] aardappa-

Wn dia men vroeo. ln bat voor-

Sterrenstraat

wordan opgevoerd.

21,

Treebeek.

Voor direct gevraagd

t

MONTEUR, zelfst

een

EEN COUPEUSE
EN EEN NAAISTER
E. DOHMEN EN ZOON
Hoofdstraat 38
Kerkrade

ZULLEN ZIJ N

GESLOTEN

-

DEC.. a.s,. MAANDAG 24 DEC a.s.
DEN GEHEELEN DAG
Heerlen ; AMSTERDAMSCHE BANK NV.;
DE TWENTSCHE BANK NV-;
NED.. HANDEL-MAATSCHAPPIJ N-V-:
NEDERL. MIDDENSTANDSBANK NV-:
ROTTERD. BANKVEREETJIGING N.V.

GESLOTEN

v- 24 Dec. '45 t/m 1 Jan. '46

TECHNISCH BUREAU MEULENBERG

HEERLEN
«ELEEN
Rijksweg Z 42. Tel. 7*l.
Akerstraat-28. Tel- 3819
RADIO
ELECTRICITEIT
CENTR
VERWARMING en SANITAIRE. Aanleg
reparaties en onderhoud van installaties
v. industr. bedrijven, scholeh, kerken enzLaat Uw RADIOTOESTEL door ons vakkundig repareeren en reviseeren. Erkende PHILIPS
en ERRES
halen Uw toestel en brengen het weer
Service.
WIJ bij
ln prima staat
U thuis.

—

—

—

HOENSBROEK

-

Dansstudio „MAESTRO" Dansleeraar j. BOMHOF
ERKEND NEDERL. GEDIPL. DANSLEERAAR.
studio!

o.i- ia TAXI, de dans van Uon rijstoosrst; KELOKB,
de Ijdele koning en SCHIVA, de redder-d. ïuensehheia
Do d.insen worden vooraf door den

heer Jodjana toegelichtPrijzen dor plaatsen I 250, f 2—, f 1-60 en i I— plus
stedelijke belasting. Leden „Oost en Wefit" reductie
f 1 per plaats- Plaatskaartonverkoop als sowoonlijk

—

■■«■■«MaaMaa«aßaaaaß«a>aaaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaaßaaai^aMaaaaaaaaßaa.BaßaaM«aaa-aßßaaa«»aaaaaaa— l

TOONEELWEDSTRIJD
De TWEEDE VOORSTELLING van den TOONEELWEDSTRIJD wordt Begeven op 26 DECEMBER a-»..
om 730 uur. in don STADSSCHOUWBURG te Heerlen
Opgevoerd wordt :

TROPENADEL door „Onderl. Kunstgenot"
onder

in Hoensbroek ruimte af te staan
voor gebruik Dans-

gunstige voorwaarden
Brieven te richten aan:

DANSSTTTDIO ..MAE TRO"
Gonv. Baron. v. Hövf-llpn-tn 11
HOENSBROEK

-

VROOM ö DREESMANN. Heerlen,
vraagt een

van dhr. Crvns-

bij plaatsbesproblnK tot asDecember
GEMMEKE. Geleenstraat 65 I
Telefoon 337Ö-

—

-4

Op naar Terwinselen !

INSTRUMENTAAL CONCERT
MET TOONEELUITVOERING
op Zaterdag 22 en Zondag 23 December as. i n de grooto
zaal van hot Vereenigingsgebouw van Stm- Wllholmlna
Te geven door het HARMONIE-ORKEST
WILHELMINA,, van Staa^m- Wilhelmina
onder leiding van dhr- S- P. van Leeuwen
en met medewerking van het ZUID-LIMB
TOONEEL, onder leiding v- Sjef Schillings
Plaatsbesproken bij
Aanvang beide dagen 19 uurden Cong- van het VereeniginKsgeb- Tel- 2751 (K 4445)

—

NKTTK WEBKSTFJt
Klein gez -vr. HULP in de HUISH.
Schaesbergerweg 164, Heerlen.
DAGMEISJE gevraagd. Adr. M-arkr
v. d. RK. STAATSPARTIJ Afd. KERKKADE
No, 5. Heerlen.
op ZATERDAG 22 DECEMBER a-s- om kwart voor ach'j
WERKSTER gevr. v. 3 dagen per in HET VOLKSHUIS, Kerkrade.
Verkiezing Bestut*
week Markt 5, Heerlen.
Spreekbeurt door dhr- JOS- MAENEN (Heerlen).
KAMER,
-oekt
ongem.
R.K. Wed.
Op deze vergadering nog gelegenheid om lid te worde»*
gezin met kinderen geen bezwaar,
Br. ond. No. S 810 Bureau dez,

-

I

leiding

hebben voorke--Abonné's
Zaterdag 22
bij

LEERLING

ZATERDAG 22

on.rier zeer

Raden Mas Jodjana

AUTO-

Br. onder No. 6359 bureau dez.

I

8 WR

JAVAANSCHE DANSEN

kunnen v„ een

Gevraagd JONGEN leeft 16-17 jaar
voor lichte kantoor en magazijnwerkz

*-

MET ORIGINEELS OAMELAN-MTTZIKR
LMttoto optr- ln Nederl- van <len Jav. Darifcl.uii.steiuu»>.'

Heerlen.

VOOR ATELIER

KANTOREN

HEDEN na VKIJDAG 21 DECEMBER

GARAGE OLVMPIA
HEERLEN
BEKKERWEG

KEEL-, NEUS- en OORARTS
Akerstraat No. 89
Heerlen
AFWEZIG v 22 tol en met 26 Dec.

HEERLEN

STADSSCHOUWBURG

voor magazijn

M. Th. H. L. v. AUBEL

Wio Is genegen

—J

Inhoud ownisb. v. gedup., van geen
waard* voor anderen, Teg, bel, tttm

Zaterdag 22 December hoopt Jnsn Verlorent Zondagavond omttr, 9.30
uur, 1 paar br. WANTEN. Ge-Heve
man er. one vader
deie t«rug te bez, Passartweg No. 6
E. DE BLOK
den dag te herdenken, dat hij voor bij Stfrat9ffl.jp Emma.
25 >**r ia dien#t trad bl} de Staats- Verl.i KLANTENBOEK v. broodmgn 'Enuna.
venter Moonen, Schelsberg. Ge-lieve
Zijn dankbare
bez, Po-litiebureao Heerien
Vvonw en Kinderen, ter, te
BrwftMuin, M-aaratraat 14.
Verloren! Maandag -17 Dcc, Zwarte
Bij dezen betuigen wij onzen 'harte- HEERENSCHOEN (rechter) m 42.
dook aan E.E.H.H. Geestelij- gaande van Honunerterweg naar
Kfkca
13. Terug te
ken, familie, vereenigingen, vrienden he*f Amstenraderweg
Hommerterweg 112, Hoensbroek
tn kennissen, voor de vele bloemen. bez
cadeaox en felicitaties bij ons 40-ja.
rig bawelijksfeest en aan allen, die
hebben medegewerkt om dezen d*g
voor ons tot cc* oirvergetdijkeri te

ONZE

m

$9

Teg, bet. adv, ter, te bek, Janssen,
Wflhelininastraat 46, N'hagp.rhek.*'
Verloren; Woeoßdagnain. gaande v.
Café Bosman, Va.kenb.weg naar Tan
Hooien. Kruisstraat, een bruin leder.

De plechtige Zeswekendienst zal
gehouden worden in de Parochiekerk van den H, Jozef te Waobach op Zaterdag 22 Dec. a.s.,
om 9 aur. waartoe wij U beleefd
uttnoodigen

t.

gribus

Natft.

Toegelopen 'n jonge

betuigen wij U hiermede onzen
innige n dank.

HELENA LEMLIJN

Echtg v. Lodewijk Kamps.
Wt) bevelen hare ziel In Uwe
godvruchtige gebeden aan.
De di-pbedroefde familie;
Kampa.
L.
Annie, EHie. Franje.
Fasa. Kamps.
Fam, Lemlijn.
Plecht * lijkdienst en begrafenis
Zaterdag a.s. om' 9.30 nur in de
Parochiekerk van den H. RcmJ-

Heerlen.

KERSTMIS !

MARIA GERTRUDA
SCHNITZELER

M.

HAAR

VoKop

Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlrjden en de
begrafenis van onze onvergetelijke echtgenoote ca »ch»

Waubach, December

GLANZEND

KANARIES

LlT»^

WaaAach.

Geb.

PRACHTIG

1

KANARIEKWEEKERS
VRIJDAG 21 DEC.
a.s.
van 1 tot 3 aur koopt
Helmond
Fauit
JkW
AMIJS en betaa.t

Hiermede deelen wij mede, dat
de eerste plechtige Jaardienét

S.
ca kinderen*
Kaalheide,, December 1945.
Flortda. U.S. Army
dank san familie, vrienden
29 December a.s hopen onze ouders Hartelijk
en bekenden, vooral aan de Eerw,
GDESBERTS-BRUKMAN
Bajartclub
Paters,
„Nooit Gedacht"
c!«a dag te herdenken, dat zij voor en
Vooral aan de Sierver.
Dahlia*.
Ï21/i Jaar in het huwelijk traden.
Fam. Haagnuuw-Kleijkers
Hunne dankbar* kandelen
Kaalheide.
Hub ca Hilda.
Hetrtea. Dt. Kuyperstraat 24.
Voor de vele Wijktn van belangstelling, ondervonden bij ons zilveZondag 23 Dec. hopen onze Mcve ren
huwelijksfeest,, betuigen wij aan
ouden on grootouders
allen onzen bartel ijken dank.
H j JANSSEN aa
aiea

MU,.

Heden aangekomen een groote parlij
MEUBELEN o.a Buffetten, Dressoirs, Bedden, Ledikanten, Stoelea,
enz Komt U kijken en doet Uw voordeel,
VERKÓOPLOKAAL

J. H. M. Molmen.
J. H. M. Mohnen
Kinderen «a kktaklridereft.

St. Cor. maken.

M. SNEL

■

MEUBELEN

ANNA VLUGGEN
Echtg v

bc*.

F-ygcatbovtt». Raraburgerweg 31.
2e Kerstdag 1945.
la plaats vaa kaarten.

rukiadl

te

Fam.

2e Kerstdag 1945

Verkoold :
PAULA TUXMANNS ca
LEO MEIJERS
stand,
Tuddernweg 1.
S

||,

Fondant Krantj«*lootj' 20
Choc, Sneeuw»
kransjes ttOg> 25*
Praito« Kramp* 100g.25<
CKoc Koten
«J00.25'

FRTTS DALM

re

wi

c

z&1 plaats vinden op 26 December om 10 nur. ln de Cbristus-

m

Aocaciastraat 26;
Kerstalt» )>45.

frod»,

I HOI Wil

eerste

KAMER
Heerlen.

te

huur gevraagd,

omgeving

H. Guldemond, Laurastr, 48

Eygelshoven.

ZIT-SLAAPK. aangeb. m. pension,
aan R.K. heer. Zeer besch. milieu.
Mod, comf. Telefoon aanw. Brieven
onder No. G 841 Bureau dez.
SCHRIJFMACHINE en telmachine
te koop gevraagd. Br. No. } 82.3 d*z.
KKKSTDENXEN
Te koop. 2000 prachtgevorrod-e donkergroene KERSTDENNEN v. V/
-3 Meter. Gebrs Kremera. Lotturo.
Te koop 3 zware GANZEN. tafeÜ
en 2 stoelen en een mooie linnenkast
H. Egbers, Minghof 7. Kunr.-V'daat

-

Pracht Philips RADIO m toetsen te
ruil teg. eiken slaapkamer,. event.
met bijbet, Photo 10x15 teg. karpet.

onder No. 6449 Bureau dez.
compl. winkel.
SPEELGOED!
formiisjea, babypop, arles z.g.a.n, te
rufl teg. wollen jurken maat 40-42.
Brieven onder No. K 836 Bur, dez.
Te ruil of te koop 2 pr. TRANSPORTBANDEN 26x2.25 Laurastr. 40
Eygelshoven.
TUINGROND
te huur gevr-iae**.
UcisUüberg 48, Hoensbroek^

Ac^es

Gr^

BELANGRIJKE VERGADERING

—

BELANGRIJK!
De dagen vóór Kerstmis is ons kantoor geopend :
van DONDERDAG 20 tot en met ZATERDAG
22 DEC. em MAANDAG 24 DEC. telkems van
830 nur tot 10.00 nnr van 1300 uur tol 15-00 nnr
en van 18-00 nnr tot 20-00 nnr.

REISRUR. LISSONE—LINDEMAN, N.V.
TEMPSSTRAAT 84.

Telefoon 3909

HEERLEN

KERSTMIS 1945

WIJ' BRENGEN U op BON 1 A verkrljgbnr
'n mooi DAMESSCHOENTJE (sleemodel),
"n prima HEERENSCITORN (sportmodel),
'n stevige KINDERSCHOEN (in zwort en bruin)
Levert bij ons Uw S-M-V. punten in. Wij helpen-U zoo
spoedig mogelijk

Voor BB SCHOENHERSTELLERS !
LEDER
RUBBER
PO»

—

ln diverse sortimenten.

—

TELEF. 4885

_

I
I

I

U\: TIJKEN

HEIJKANT' Schoenen- en Ledermagazijnen
WILHELMINAPLBTN 4

I
I

DKHRLEN^J

