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Kerstboodschap

Er is

LIMBURGSCH DAGBLAD

van Z.H. den Paus

Politieke delinquenten

nog geen vrede!

Gerechtigheid en samenwerking moeien overheerschen
L Ter

gelegenheid van het Kerst"est heeft de Paus Maandagochtend de kardinalen ontvangen, die
«. H. hun Kerstwonschen kwamen

"tnbieden.

Vervolgens hield de Paus een
inuliorede, waarin hij begon met
, te spreken over den treurigen
toestand, zoowel moreel als materieel, waarin het menschdom
sicli na afloop van dezen oorlog
bevindt. De Paus deed een belroep op alle menseben van goe[ den wil de banden Ineen te
v- slaan om de wereld weer op t«

;

[

Aan

dc

L teelde hij

vcreenigde

kardinalen

daarna zijn besluit mede
het benoemen van 32 nieuwe
■Men van het college.
een historisch overI De Pausdegafinstelling
van het karcWcht van
jdlnalaat en zeide, dat Paus Sixtus
ijV op 3 Dec. 1586 de Romeinsche
Curie gesteld heeft op 70 kardina|fen ter herinnering aan de 70
ftoden van Israël.
" Voortga»nde zeide de Paus, dat
de vereld dank verschuldigd is
"*n God, nu voor het eerst in 6
leren tijd het Kerstfeest, zonder
■*rees en zonder gevaren uit de zee,
. Jan hot land en vooral uit de lucht,
«en gevierd worden.
Vrede op aarde. Maar is er
werkelijk vrede? Neen, dit is
slechts een na-oorlogsche phase.
Hoe lang zal het noodig zijn om
de wonden van dezen vreeselij; ken oorlog te genezen?
Derhalve is dit Kerstfeest ook 'n
feest van gebed en hoop, dat de
Vredeskoning aan de wereld zijn
*rede moge schenken. Nu het we*eldconfliet' ten einde is zullen wij
[de iertroosting genieten rond ons
i *erzan»eld te zien nieuwe leden van
F-ket H. College, komende uit de vijf
boeken der aarde, Rome is derhalve
Waarlijk dn eeuwige stad, de uni*erseele stad, de hoofdstad van de
I Wereld, dc stad waarvan allo men-

f-Jot

-

'

De kracht van den t'otalitalren
staat heeft haar tyrannie getoond.
Een pennestreek en grenzen werden veranderd. Een haastig besluit
en millioenen menschen hadden te
lijden. Dit was een systeem, dat in
strijd was met het menschelijk welzijn. Slechts één oplossing blijft er
over: terug te keeren naar God en
naar hot ware Christendom,
Onze gedachton moeten uitgaan
naar de eindclooze reeksen gevangenen en wij moeten denken aan
het leed, dat zij verduurd hebbon.
Met ontroering gedenken wij de
onmenschelijke behandeling van
burgers en missionarissen ln het
Verre Oosten".
Tenslotte gaf dc Paus zjjn apostolischcn zegen.

* *
de Britsche

"

koning en president' Truman hebben een KerstOok

toespraak gehouden.

Koers Fransche franc

Vrede in China?

EEN

COMMUNISTISCH VOORSTEL GEREED.
De
Reuter-correspondent
NIEUWS IN HET KORT.
te
■
Eenige honderden Joodsche Tsjoengking meldt, dat generaal
'.Vluchtelingen uit Europa zijn er Tsjow en Lai, de voornaamste comin
■Ui geslaagd op clandestiene wijze munistische afgevaardigde
heeft medegedeeld,
'«n Palestina te landen. De boot, Tsjoengking,
waarmede de reis werd gemaakt, dat de communistische partij een
voerde de Joodsche vlag, waarop „officieel en schriftelijk vastgede woorden: „Laat ditschip het legd" voorstel voor onvoorwaarde"ymbool zijn voor zes millioen lijke wapenstilstand zou overleggen,
Indien de regeeringspartij
broeders in nood". (Reuter)
De Turksche generaal Kiazim Kwomintang en de communisten
heeft verklaard, dat na een onderbreking van vijf wei Karabekir
Turkije liever zal vechten dan de ken de onderhandelingen officieel
weer hervatten. „Wij wenschen on[lil 1920 verworven gebieden Kars, middellijk
den strijd te staken, het> Ardahan en Artwin weer af te
is, dan alle an\ Haan aan do Sowjet-Unio. (Reuter) geen belangrijker
Generaal George Pattoh is dere dingen," zei generaal Tsjow.
Maandag met alle militaire eer op
de Amerikaansche militaire begraafplaats te Hamm bij Luxemburg ter aarde besteld.
Een der oudste kiezers bij de
De Bulgaarsche communistenlei( *.s. verkiezingen in de Sowjet-Unio der Georgi Dimitrov heeft in de

—

.

—

"

—
—

2al ongetwijfeld de vrouw Darye
Bonaya zijn, die, naar Radio Mosit jaar 111 jaar is
den, tK< uter)

Dimitrov in actie

Bulgaarsche volksvertegenwoordiging onder grooten bijval de afschaffing van de monarchie en Instelling van de ropubliek bepleit.

ging, dat wij nimmer onze leden
veroeniging hebben
uitgeleverd.
Toen ons door het toenmalige
Departement van Volksvoorlichting
(N.5.8.) de eisch werd gesteld: óf
opgaan in de Nederlandsche Reisvereeniglng, óf van het tooneel
verdwijnen, gingen wij na overleg
met het Hoogwaardig Episcopaat,
om met van Speyk te spreken, „liever de lucht ln". De gevolgen waren, dat het- bestuur alle verdere
werkzaamheden verboden werden,
dat al onze bezittingen worden verbeurd verklaard en dat onze leden,
middels ons register, tegen onzen
zin, werden gegeven aan de Nederlandsche Reisvereeniging. Zoo was

aan bedoelde

de toedracht en niet anders.

.

hebben een

groot

NAAR LONDEN

Engelsch-Nederl. besprekingen over Indonesië
Zullen de Britten Java spoedig verlaten?
De Nederl. minister-president,
professor ir. W. Schermerliorn,
is Woensdagmorgen ln gezelschap van enkele andere Ned.
autoriteiten per vliegtuig in
Engeland aangekomen, Voor 't
voeren van besprekingen met
de Britsche regeering over den
toestand in Indonesië.

Bij zijn aankomst in Londen
heeft minister-president Schermerhom verklaard, dat de duur van
zijn verblijf in Engelands hoofdstad
zal afhangen van hot verloop der
gedachtenwisseling met Attlee ovei
Tegen

Indonesië.

het

eindo

val

deze week denkt minister Schermerhom weer in Nederland te z^jn.
De

diplomatieke

correspondent

Minister-president Schermerhom van Reuter voegt er aan to dal
was bij aankomst op hef vliegveld Schermerhom ook Philip K
BaCroydon In gezelschap van minis- ker (Britsch minister van i-taat)
ter professor dr. J. H. A. Logemann, zal ontmoeten. Baker
vervangt

H. van Mook, minister mr. J.
H. van Royen, die den minister v.
Buitenl. Zaken, van Kleffens, wegons ziekte vervangt, en den Britschen gezant in Nederland, Sir. Neville Bland. Ook minister Xdoïtinck
was erbij, maar niet als lid van de
dr.

delegatie. Hij was gekomen voor
zijn gewone maandelijkscho routi-

vertrouwen, het' het Britsche kabinet zouden vandaag beginnen.

Overeenstemming te Moskou
Inzake voorbereiding vredesverdragen
Do vredesverdragen zullen worden onderteekend door telkens die
landen, die met elkaar In oorlog

CONFERENTIE PRACTISCH
TEN EINDE.

Waarnemend Hoofd- en Chefredacteur: P Reuser Redacteuren: J Fericr, H Gruwel. Jchan
Kuypers. H Hol. W H Lebena.

NEDERLANDSCHE DELEGATIE

Wy moeten herbeginnen, zooals ne-bezoek aan Londen,
ruim twintig jaar geleden de opDe besprekingen tusschen do Nerichters begonnen zijn. Maar wij derl autoriteiten en de leden van
komt torecht.

Comm.: Mr. Ch Janssen de

cellenties Schermerhom, Beel, Kolfschoten en van Schalk waren er des middags van 4 uur tot kwart over 5.
Er bestaan plannen om Noord- en Zuid-Beveland met Walcheren te verbinden door afdamming van de zandkreek. Op deze
wijze zou men bovendien 3000 ha. landbouwgrond winnen. Do
Groningsche rechtbank heeft een prlncipieele uitspraak gedaan
toen zij een bontwerker veroordeelde, die zonder toestemming
van het Gew. Arbeidsbureau zijn dienstverband had verbroken: Vijftig gulden voor eiken dag, dat hij langer wachtte
met terug te keeren bij den patroon, dien hij in den steek liet.
In het bisdom Utrecht is Zondag een herderlijk schrijven
voorgelezen, waarin gewaarschuwd wordt tegen het oprichten
van dansclubs voor gehuwden. Het is ten .enenmale onverantwoordelijk, aldus Mgr de Jong, dat Katholieke gehuwden aan
deze nieuwigheid meedoen. De minister van Onderwijs sprak in
Groningen over van alles en nog wat. Hij zei, dat' we met de
radio zitten te modderen, dat een nationale omroep het ideaal is,
dat het noodparlement een roggesteuntje voor de regeering is
en dat hij met alle kracht streeft naar een verbetering van de
salarissen bij het onderwijs. Overigens zijn wij met den minister van meening, dat het een misstand is wanneer een onderwijzeres minder blijkt te verdienen dan een waschmeisje!

en vaderlandslievende

DE NED. REISVER. VOOR
KATHOLIEKEN.
J. de Vos, hoofdbestuurslid Ned.
Reisver. voor Katholieken te Maastricht, schrijft 0.m.:
Zoo is dan ook onze vereeniging
wederom uit hare asscho herrezen.
Wij verklaren hierbij nadrukkelijk,
dat wij geen overeenkomst hadden
met de Nederlandsche Relsvereeni-

Ged

Limpeus Directeur: A Hoefsmit,

Voor het paleis van Kardinaal de Jong In Utrecht stond het
Eersten Kerstdag zwart van de menschen. Duizenden Katholieken Juichten Zijne Eminentie toe, toen deze terugkeerde van
een pontificale Hoogmis ln de Kathedrale kerk. Vele autoriteiten uit den lande brachten den Kardinaal een bezoek. De Ex-

behulpzaam te zijn bij hun terugkeer in de maatschappij en vooral
bij het herstel van hun gezin. Zij
zullen als regel onder toezicht worden gesteld, en het Bestuur der
Afdeellng, welke den naam „Hulp
en Toezicht" gekozen heeft en met
ingang van heden, 27 Dec., haar

Herrezen!

Truman geloofde, dat er op
bet
oogenblik niet één probleem
do
stad
die
de
burgers
zijn,
"chen
ln de gebeele wereld is, dat niet
"etel is van de stedehouder van
Christus, waarop de oogen van de zon kunnen worden opgelost,
teheele katholieke wereld gericht
Indien het in den geest van de
Wjn, Italië, het gezegende land,
bergrede zou worden aangepakt.
netwelk dit Rome aan zijn borst
koestert, zal niet worden ten achI ter gesteld. Integendeel, het zal in
de oogen aller volken deelen in
deze grootheid en universaliteit.
Elke poging om de Kerk te maCIRCA 2 CENT.
ken tot' eon gevangene en slavin
*an dit of dat speciale volk, haar De koers van do Franscho franc
*f te bakenen binnen beperkte is thans vastgesteld op 119.1 franc
trenzen van een natie, of zelfs haar tegen eon dollar en 480 franc tegen
Wt oen der naties te verdrijven is een pond sterling, zoo werd Dins"en heillgschennende aanslag op dag officieel te Parijs medegedeeld.
den ..Totus Christus" en tevens een Do vroegere koers was 200 francs
"fcnslag op de eenheid van het' voor eon pond sterling (d.i. 5 cent).
"henschdom.
De huidigo koers is dus ca. 2 cent.
In politieke kringen te Parijs
Sprekende over de tegenwoorheerscht optimisme en hoopt men,
dige taak van de christenheid
dat de herwaardeering van
de
zeide de Paus, dat de'volken de
haar nut zal hebben en dat
handen ineen moeten slaan, met munt
de getroffen maatregelen ter verelkaar moeten samenwerken en
hooging van de nationale producF onderling de rivaliteit en vijtie een stijging van de binnenlandandschap moeten uitbannen,
die den vrede kunnen verstoren.
sche prijzen zullen kunnen beletO.a. zullen een millioen Duitf De bestraffing van de schuldigen ten.
sche
aan het
"n het opleggen van herstelbetalin- werk krijgsgevangenen
worden gezet om do producgen moet geschieden op moreelen
tie op te voeren.
Grondslag met eerbied voor de onschendbare rechten der natuur.
Ï4oge ook dezelfde geest van geJechtigheid overheersehon in de
betrekkingen tusschen de overwin-

naars en overwonnenen.

is er voor
Zuid-Limburg opgericht een afdeeling van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, welke , zich
ten doel stelt deze menschen, voor
zoover zij in vrijheid gesteld zijn,

(Christelijke
waarde.

No. 298

HIER IS NEDERLAND!

Naar wij vernemen

kantoor zal openen aan de Breedestraat 32 te Maastricht, verzoekt
ons een oproep te plaatsen aan allen, die hun medewerking aan dit
werk willen verleenen door zich
bereid te verklaren als toezichthouder op te treden Een sociaal werker is aan de Afdeellng toegevoegd,
die de toezichthouders met raad en
daad kan bijstaan. Gaarne voldoen
wij aan -gemeld verzoek omdat het
hier een werk betreft van grooto

. bonwen.

Fc

LIMBURGIA-PERS.

Bevin en Byrnes en Molotof en zijn geweest. Frankrijk wordt, zooStalin incluis hebben in de beste ver het Italië betreft, gelijk gesteld
stemming te Moskou hun Kerstmis met een geallieerd land, dat oorlog
gevierd. Er was dan ook wel eenige heeft gevoerd. China heeft de voorreden voor. Radio-Moskou meldde gestelde procedure reeds aanvaard;
Maandag dat de conferentie der Frankrijk heeft ze nog in studie.
De Moskousche radio besloot met
drie ministers van Buit'enlandsche
Zaken dien dag een verklaring had de mededeeling, dat de conferentie
der drie ministers van Buitenlandgepubliceerd, zeggende:
sche Zaken op de vriendschappelijkste wijze voortgang vond en dat
„De regeeringen ■ der Unie
men vermoedelijk zeer binnenkort
van SowJet>Soclallstische republieken, Groot-Brittannië en de
een communiqué over de resultaten
tegemoet kan zien.
Ver. Staten verklaren, dat zij
Volgens de laatste berichten zou
overeenstemming hebben bereikt
dat communiqué reeds zijn opgeen de regeeringen van Franksteld. De conferentie te Moskou
rijk en China ultnoodigen met
haar tot overeenstemming te gekon dan ook practisch gisteren
reeds als beëindigd worden beraken inzake een te volgen procedure betreffende de voorbeschouwd.
Men legt er, volgens Reuter, den
reiding van vredesverdragen".
nadruk óp, dat de ministers nooit
De Moskousche radio heeft ver- verwacht hebben een panacee voor
dor bijzonderheden gegeven over de moeilijkheden van na den ooreen te Londen te houden eerste log te vinden, maar de verantzitting van den raad van ministers woordelijke kringen zijn van meevan Buitenlandsche Zaken. Na de ning, dat de conferentie, zelfs involtooiing van een reeks voorbereidien er geen definitieve oplossing
dende werkzaamheden zal do raad voor de bepaalde problemen zijn,
een conferentie bijeenroepen voor fundamenteel de belangrijkste voor
de bespreking van do vredesvoor- onderlinge samenwerking is, tot
waarden met Italië, Roemenië, Bul- nog toe tot stand gebracht. Tot
zoover Reuter.
garije, Hongarijo en Finland.
In elk geval is thans overeenstemming bereikt juist over datDo conferentie zal worden belegd door dc vijf leden van den
gene, waarover de onlangs gehouraad van ministers van Buitenl.
den Big-five-conferentie te Londen
Zaken, aangevuld met de verte-" zoo jammerlijk struikelde.
We zijn benieuwd of het te vergenwoordigers van al die geallieerden (Vereenigdc Volkeren,?
wachten communiqué ons ook lets
welke daadwerkelijk in Europa
over do atoom-energie-kwestie zal
aan den strijd hebben deelgenoweten te vertellen.
men en daartoe militairen in 't
Radio Moskou meldt, dat
veld hebben gebracht, o.a, AnFranco bezig is met het vormen
stralië, België, Brazilië, Canavan een „sociaal christelijke parda, China, Frankrijk, NEDERtij", welke de ruggegraat van zijn
LAND, Polen, de Sowjet-Unie
regime moet worden.
en do Ver. Staten.

_

—

Bevin.

Men hoopt te 7 >nden, d; t de gedachtenwisseling vruchten /.al afwerpen en aan den strijd op Java
een einde zal maken.

. De Londensche correspondent
van de „Chicago Sun" berichtte

aan zijn blad dat Attlee al besloten is aan de Nederlandsche
delegatie te zeggen dat GroofcBrittannië van plan is haar
troepen van Java terug te trekken zoodra hnn taak volbracht
zal zijn en tevens de dominionstatus voor Indië te vragen,
„Molotov schijnt zwaren druk
op Groot-Brittannië uit te oefenen om Indonesië spoedig te
verlaten".

Een groep Nederlanders, o.w.
oud-minister Welter, heeft zich telegraphisch met klem gewend tot
alle leden van den ministerraad en
van de Statcn-Goneraal, opdat te
Londen geen overhaaste besluiten
worden genomen, welke leiden tot
een omwenteling in het staatsbestel van het koninkrijk en het gevolg zouden zijn van persoonlijke
besprekingen tusschen den volksleider Sharir en den luitenant-gouverneur-generaal, die veler vertrou-

wen heeft

verspeeld.

MISLUKTE AANSLAG OP

SHARIR.
Het „republikeinsche" ministerie van voorlichting te Batavia beweert, dat een m.ordaanslag op Sharlr Woensdagmiddag is mislukt, toen vanuit een
anto een Indo-Europeaan in Neder], uniform, die herhaaldelijk
op Sharirs anto vuurde, miste.
Een onderzoek door Britsche
autoriteiten heeft volgens Reuter
uitgewezen, dat de personen, die
de schoten op de auto van Sharlr hebben gelost, niet hebben ge-

weten, wie zich in die auto

bevond.

Dit is meegedeeld in een officieele
Britsche verklaring.
De beruchte Hadji van Garoot is
bij do laatste gevechten to Bandoeng om het leven gekomon. Hij
was een der voornaamste extremistische leiders in dit gebied.
In een interview met den Indisehen Aneta-redacteur in den Haag
heeft dr. van Mook verklaard: „Onder invloed van de bezettingsjaren
zijn dé nationalistische gevoelens
bi.l het geheele Indonesische volk

doorgedrongen, ook bij den eenvoudigen desK man, die vóór den
oorlog wellicht door deze proble-

men onberoerd was gebleven".
Ongeveer 3'oo Nederlandsche évacuees van Java zijn gisteren to
Banukok (Thailand)

aangekomen.

Het eerste

programma

OPGOLFLENGTE 219 METER.

Maandagavond om half zeven
klonk voor het eerst de „signature
tune" van den Regionalen OroepZuld door den aether: de aanhef
van het Limburgsche volkslied.
Het eerste programma liep van stapel. De openingsrede werd uitgesprokon door den Minister van On-

derwijs. Uit hetgeen Prof. v. d.
jLeeuw heeft gezegd memoreeren
We de volgende gedenkwaardige
woorden: De tijd is nu wel volstrekt voorbij, dat wij de provin-

cies beschouwden als buitengewesten, eon soort van aanhangsels van
het hart van Nederland. Ik geloof,
dat wij mogen zeggen, dat ook in
het Westen en ln het Noorden des
lands het besef steeds groeit hoe
belangrijk Brabant en Limburg
■wél zijn.
Mogen de feiten don minister
steeds meer in het gelijk stellen.
Hieronder do komendo programma's:
Donderdag 27 Dea: 18.30 Operetteklanken, 19.00 Zuidelijk nieuws,
19-15
19.05 Cultureele agenda,

..Limburg—Nederland".
Vrijdag 28 Dec.: 18.30 Lichte mualek, 19.00 Zuidelijk nieuws, 19.05
Weekoverzicht, 19.15 De wereld van
vandaag.
Zaterdag 29 Dcc: 18.30 Vroolljke

18.45 (facultatief),

klanken,

19.00

Baidolijk nieuws. 19.05 Aceordeonmuziek, 19.20 Sportpraatje.
Zondag 30 Dcc: 18.20 Klassiek
Soncert, 19.20 Voor de mijnen.

Kerstoratorium te Stein
Stem heeft het aangedurfd vier
te geven van het Kerstjpratorium van H. F. Muller en de
groote fanfarezaal was telkens vrijyrell uitverkocht. Het Beeker Symphonieorkest onder leiding van dhr;
Falmans, opende met „Ave VeJ.
jntii" van Mozart en „Agnus Dei"
van Bizet en bracht zoodoende reeds
de vereischte stemming. Pastoor

Alberts, die met kapelaan Spauwen
ide algemeene leiding had, leidde het
in en zeide dat kapelaan
"Vaessen eigenlijk de promotor van
fllt gebeuren is geweest, al heeft
hij door zijn overplaatsing zelf niet
meer aan de uitvoering kunnen meiriewerken. Hij dankte o.m. Dr.
Snijders voor zijn hulp, het Beeker
Symphonieorkest voor zün medewerking en den heer Boots, voor het
belangeloos beschikbaar stellen van

ioratoriuin

de zaal. In zes tafereekm werd dan
het Kerstgebeuren uitgebeeld door

«en gemengd koor van 150 personen,
twee solisten, een proloogzcgger en
het Symphonieorkest, alles onder
leiding van den heer J. B. Woltors,
iorganist van de St. Martinusparochie
Dhr. Wolters heeft zich doen kennen als een kalm, doch bezielend
dirigent, die alles tot een harmonieus geheel samenvoegde. Het eerste gedeelte bereikte zijn hoogtepunt
ln de blijde boodschap aan de herders, waar het koor aanzwol tot een
machtig

Glorioüed. De verschillende

jfleelen van het Oratorium werden
ISerduidelijkt door schitterende levende beeldengroepen, waarbij vooral de boodschap aan Maria en de
aanbidding in den stal te Bethlehem
een Indrukwekkende schoonheid waren. Zr. Demetria en den
heer M. Meyers komt hiervoor een
bijzonder woord van lof toe. Ook de
verzorging van het decor was af.
iffa een schitterende proloog, aanvangende met het bekende „O,
Kei-stnacht, schooner dan de dagen"
volgde het slotkoor met een machtig
uitgezongen Kerstjubel. De solisten,
Mej. Snijders, sopraan en dhr. Heidens, tenor, beiden uit Nieuwenhagen, hadden het blijkbaar niet gemakkelijk om hun sonore* stemmen
'n deze zaal tot hun recht te doen
komen; de bloemen welke hun werden aangeboden waren welverdiend.
Pastoor Alberts had gelijk toen hij
ma een spontaan en lang applaus,
dirigent en uitvoerenden gelukwensen!*! met het bereikte succes.

Van

Kerst-Oratorium te
Meerssen
Meerssen's basiliek was gisteren
gotulge van een schoon muzikaal

Kerstfeest. De R.K. Oratoriumver.

had het met medewerking van het
en mannenkoor van de H.
Hartkerk te Sittard aangedurfd het
Kerstoratorium van den bekenden
Limburgschen toonkunstenaar Jos.
Vranken Sr. ten gehoore te brengen. Verder werkten nog me.de
Cecile Roovers (sopraan) en dhr.
Driessen (bariton). Dhr. Driessen
verving Dirk van Slineelandt, wien
eenige dagen te voren een ongeluk
was overkomen, voor wat betreft de
aria's, terwijl dhr. Somers, onder
wiens leiding het geheel stond, de
recitatieven overnam, welke tot dit
doel 'voor tenor waren getransponeerd. Dit transponeeren beteekende echter geen winst. De mooie
diepte welke in dit bariton-recitatief
behoort kon nu niet totuitdrukking
knapen-

37.

Ze wierpen zich op
werd een knokpartij

lang. Het was

maar

goed,

staat de gehavende trots onzer
spoorwegen tijdelijk in Valkenburg, doch zoodra een der werkplaatsen deze treinen kan opnemen

orkest

De tooneelwedstrijd

mijnen.

ADRES DER MARINIERS.
Tweeden Korstdagmiddag brachHet correspondentie-adres van de
ten S Jongens van 12 tot 13 jaar Nederlandsche mariniers, die uit
te Nieuwstadt oen paard naar de Amerika vertrokken zijn, dient als
weide. De Jongens vonden daar een volgt te worden samengesteld:
Naam en één voornaam voluit;
projectiel en sloegen ermede op
eon cementen drlnkbak, met het Stambr.eknummer; Rang; Bataljon
noodlottig gevolg, dat het helsch en compagnie; Royal Netherlands
werktuig ontplofte en de kinderen, Navy Headquarters; Netherlands
W., R. on S„ onmiddellijk werden Marine Corps; p/o Box 558, Colomgedood.
bo (Ceylon), British India.

Rudolf tik, die hij er mee uitdoelde, was
van be- raak. In het halve donker van den
dat hij kelder sloegen zij er maar op los.

zoo flink was Ingepakt, want nu
deerdon de slagen, die de anderen
hem toebrachten, niet. Hij had nog
steeds den scepter in zijn hand, die
goede diensten bewees, want iedere

vanwaar ze in een zeer desolaten
staat zijn gerepatrieerd. Zoowel van
buiten als van binnon vert'opnen de
rijtuigen vele sporen van ergerlijk
vandalisme, getuige de vel© beschadigingen in den metalen huid en
de weggescheurde bekleeding van
wanden er zitbanken. Bij gebrek
elders
parkeergelegenheid
aan

Blaaskwintet Residentie-

DE GESTOLEN SCEPTER

»n het

Valkenburg verleent op 't oogenblik gastvrij hoid aan een 4-tal electrische treinstellen in dieselmodel.
ZIJ staan geparkeerd op het slationsemplacement en vormen als
zoodanig een ongewoon gezicht
voor Limburg, waar we het nog
immer met stoomtreinen hebben
moeten doen. Deze dieseltreinen
zijn afkomstig uit Duitschland,

zullen ze verdwijnen om misschien
later weer eens ln Limburg terug
te keeron in een snelle verbinding
tusschen Noord en Zuid
over
Cecile
Roovers
die
een
.komen.
stemgeluid
beschikt
prachtig, helder
rong uitstekend, al of niet in samenwerking met het koor. De tijd van
voorbereiding voor dhr. Driessen,
was kennelijk te kort geweest. Het
koor gaf eenige zeer mooie stukken
PRIMEUR VOOR HEERLEN.
ten' beste. Vooral het koraal in het
Hedenavond, half acht goeft in
toegevoegde
eerste gedeelte en de
den Stadsschouwburg te Heerlen
hymne aan den vrede werden zeer
het Blaaskwintet van het Residengoed vertolkt. Jammer dat de actieorkest
een concert in een combide
machtige
coustlek ln de Basiliek
die in het Keerlensche munatie
fortissimo's niet tot zijn recht liet ziekleven nog geheel onbekend is.
komen. De dirigent, dhr. Somers, In alle groot Symphonieconcerten
had ztin zangers vast in de hand. vormen de soloblazers een combinaDe afwerking was uitstekend. De tie ln den vorm van een kwintet
zorgvuldig dat eindelooze mogelijkheden biedt
orgelbegeleiding werd
verzorgd door Jan van Ratingen. in varieerende klankkleur en uitWij meenen te mogen beweren dat drukking. De speelsche en dartele
de Oratoriumvereenlging met deze fluit zorgt 'voor het lichte en klare
uitvoering, ondanks de bovenge- filigraan-werk. De meer ernstige
noemde handicaps, er in geslaagd Is hobo geeft door haar bijzonder
een goede opvoering van het mooie timbre het geheel een pakkende
Kerstoratorium te geven. De be- nuance. De warme klarinettoon
langstelling voor het gebeuren wal werkt sa-men met de weeke hoorn
op het gemoed van den toegroot. Een herhaling van deze uithoorder. De zware sonore fagot'
voering wordt op 80 December te zorgt voor
een stevigen onderop
Swalmen en
6 Januari ta Sittard grond,
zoodat
het geheel een mooie
gegeven.
homogene eenheid vormt.
De vijf eerste blazers van het Residentieorkest staan borg voor het
hoogste kunstgenot en een eerste
klas uitvoering en de keuze van
IN DEN STADSSCHOUWBURG hun program is voor de HeerlenTE HEERLEN.
sche muziekliefhebbers de garantie
voor het beleven van een hoogst
De Beambtentooneelver. van de Stm. interessanten avond.
Wilhelmina te Terwinselen, welke
den schoonen naam „Onderling
Kunstgenot" draagt, vervolgde op ZIJ ZITTEN ER ACHTER HEEN.
2en Kerstdag als tweede vereeniging
Ambtenaren van den opsporingsden tooneelwedstrtJd in den Stads- dienst van het Directoraat-Gen. van
schouwburg te Heerlen. De verde Prijzen, afd. Heerlen, maakten
plichte eenacter „De Schoonheids- in November 40 processen verbaal
koningin'-* welke de vergelijking met wegens te hooge prijzen van schoede andere gezelschappen moet doen nen, verboden voorraden textiel en
uitkomen werd als eerste door de tabak, ontoelaatbare prijzen voor
Jury, die do zaal bijna, tot ln de uiter- speelgoed, achterwege laten van
ste hoeken vulde, met critischen blik prijsaanduiding enz.
De dienst klaagt er over dat zoo
bekeken en beoordeeld. Daarna volgveel
menschen kankeren, maar zoo
De
„Tropenadel".
vrtj
de als'
stuk
weinigen hun klachten bekend makeruze hiervan lijkt ons minder ge- ken.
Het adres waar men zijn grielukkig daar het een zeer neutraal ven (niet anoniem) kan deponeeblijspel was, terwttt wij op Kerstmis ren luidt: Kruisstraat hoek Amoutoch liever iets ln de Kerstsfer
bachtstraat, tel. 4671, Heerlen.
den hebben gezien. De Jury had
VOORSTELLINGEN VOOR
echter danig plezier aan het geKINDEREN.
bodene, zoodat wij de stoute bewering durven uiten dat de beoordeeIn het Beambtencasino te Treeling niet ongunstig zal uitvallen. beek wordt Vrijdag 28 Dcc en Za„Onderling Kunstgenot" 0.1.v. dhr. terdag 29 Deo. om half twee precies
Crijns, is een vereeniging die reeds een voorstelling voor kinderen geeen IE-tal Jaren bestaat en in haar geven. Het Fonds voor Sociale Inloopbaan reeds vele successen boek- stellingen van de Staatsmijnen stelt
ten, aan welke ztJ Woensdagavond.. de kinderen van 10—18 jaar van de
neen wij zeggen niets dat is dit maa.l arbeiders der Staatsmijnen Emma
en Hendrik in de gelegenheid deze
het werk der jury.
voorstellingen bij te wonen tegen'
een kleine vergoeding. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de portiers dezer

3 Kinderen door projectiel
gedood

„Daar, klopgeest!", brulde ridder
Roest en hij gaf den hertog een
bptater, waardoor die het heele sterrenrijk zag. „Dat zal ik je betaald
zetten, geestverschijning!", gildo'de

Van Gend & Loos
te Heerlen

Ongewoon gezicht

DS HEER A. A. COBBEN GAAT
MET PENSIOEN
De heer A. A. Cobben, plaatselijk
directeur van de N.V. ATO/van
Gend en Loos te Heerlen gaat per
1 Januari a.s. met pensioen. Op 1
October 1899 kwam hij bij van Gend
en Loos te Maastricht in dienst en
20 Aug. 1919 werd hij naar Heerlen
overgeplaatst, na eerst nog in
Utrecht werkzaam te z^jn geweest.
De heer Cobben heeft in Heerlen
den groet van v. G. & L. tot zijn
t'egenwoordigen grooten omvang geleid en meegemaakt, eerst in do
Oranje Nassaustraat en later in de
Dautzenbergstraat. waarheen het
bedrijf in 1920 werd overgebracht en
nog gevestigd is. De heer Cobben
kwam naar Heerlen, toen v. G. &
L. hier de bestellingen nog met
een paard en wagen verrichtte en
voerman was toen de bij de oudHeerlenaren nog wel bekende Joep
Arets, die sinds langon tijd gepenslonneerd is. Bij het uitbreken van
den oorlog beschikte v. G. & L. over
een wagenpark van 9 auto's en 5
paarden en wagens en 23 man personeel. De heer Cobben is bij zijn
personeel een zeer gezien en geliefd chef en staat bij anderen bekend als een zeer hulpvaardig en
bereidwillig man, wien zijn werk
boven alles ter harte gaat. Van een
officieel afscheid" met huldiging
wilde de heer Cobben niet weten,
maar op 31 December wordt des
morgens om half tien in de St. Pancratiu3kerk te Heerlen een plechtige H. Mis van dankzegging opgedragen

.

De Harmonie
" St.HOENSBROEK.
geeft 20
win-

Cecilia
Jan. ecu
terconcert met tooneeluitvoerlng
voor leden en donateurs.
Voorts zal de Harmonie op 26
Mei 1946 eer, groot Zomerfeest hou- ■
den. Zustervereenigingen gelieven
hiermede rekening to houden.
Do leden van den tijdelijkea'

—

raad der gem. Hoensbroek, Bosen,
Nijholt en de Vries, hebben eea
verzoek gericht aan Ged. Staten j
tot onthouding van goedkeuring
aan 't besluit van den raad tot het'j

benoemen van een derden wethou-*
der. Het verzoek wordt gemotiveerd met redenen, ontleend aan

algemeen belang.
Aan de Rijksuniversiteit ter
Utrecht slt agde voor het candi-,
daatsexamen Pharmacie de heerl
M. H. M. Heggen.

het

—

AMSTENRADE. Op 1 Jan
zal de heer W. Ritzen zijn 2f)-jnr!gdienstjubileum vieren bij de
terijen.

j

OIRSBEEK. De laatste Jaren waa
't patronaat, ook door verzakkingen
en mijnschade, tot zulk een staat
van verval geraakt, dat een drln-j
gende restauratie noodzakelijk
Het' patronaat zal nu geheel ver- !
bouwd worden. Om de kosten te
dekken heeft zich op initiatief van]
den Z.E. Heer Pastoor Wolfs
comité gevormd bostaande uit allo!
voorzitters der bestaande ver

J

gingen, die zullen trachten do benoodigde contanten voor deze verbouwing bijeen te krijgen.

NUTH. De raad kwam ln open- 1
vergadering bijeen op Don- j

bare

derdagavond onder voorzitterschap..,

van burgemeester Starmans. Bij de
ingekomen -stukken was de mededeeling van Ged. Staten betreffen- ;
de do verordening op de leeszalen
De minister van Binnenlandsehe en bibliotheken, benevens de goed- j
kouring op de eonverteering van j
Zaken heeft ter tijdelijke voorziening nopens de rechtspositie, met een goldleening tegen 3 % route. I
inbegrip van de bezoldiging on de Do gemeentebegrootiugen van de
tucht, van de ambtenaren van po- dienstjaren 1944 en 1945 werden ge- j
litie in gemeenten waar de politie wijzigd. Hierna kwam ln behande-j
uit gemeentepolitie bestaat, bepaald ling de gemeentebegrootiog van 't|
dat de bepalingen van hot alg. dienstjaar 1946. Dhr. Cobben bracht i
rijksambtenarenregl.. en de verord. namens een commissie van onderbezold. politie 1943, zoo lang nopens zoek verslag uit. DeSe adviseerde i
die rechtspositie op grond van art. vaststelling volgens het voorstel
4, le lid, van het politfebesluit 1945 van B. en W. In snel tempo werd
nog geen regelen zijn gegeven, op de begrooting aangenomen en vast- i
hen van overeenkomstige toepassing gesteld, 'waarbij tevens de begroeting van het gemeentelijk woning- ■
zijn.
bedrijf,
vleeschkouringsdienst en
vad het burgerlijk armbestuur. Het
vermenigvuldigingscijfer voor de

Gemeentepolitie

Vergadering melkslijters

De afdeellngen Heerlen, Kerkrade en Brunssum van den Kon. Z.

L. Melkslijtersbond hielden Zondagmiddag in Café Schiffers te

schoolgeldheffing dienstjaar 1945/
'46 werd vastgesteld op 2. Van de
rondvraag werd door,enkele leden
gebruik gemaakt, welko informeerden naar de verbetering van wegen,
staatverllchting, kennisterrein enz.
De voorzitter en weth. Erens dienden van antwoord.
De straatverlichting zal in over-,
leg met de S. V. M. met enkelelampen uitgebreid worden, zoodat
ook in de gehuchten enkele lam-:
pen zullen komen te branden. In
Vaesrade is dit reeds het geval.
Op de op 18 Dcc te Eindho-i
ven gehouden examens slaagden
voor leerares in het modevak de
dames Gerda Janssen en Anny
Dackers met eer en lof der jury.

Heerlen een vergadering. Het voornaamste agendapunt was de verhooging van de winstmarge. Deze
winstmarge staat nog steeds op
vooroorlogsch peil terwijl de omzet
vanwege de distributie niet zoo
groot is als vroeger. Dit moet' er
op den duur toe leiden dat de
melkslijters aan den grond komen
te zitten. Alle pogingen sullen in
het werk worden gesteld om deze
marge zoo spoedig mogelijk verhoogd te krijgen.
De voorzitter
wekte op tot een
sterke organisatie. In den strijd
voor een eerlijke verhouding kan
SCHINNEN. Tot groote verras-,
geen slijter gemist worden.
slng van do inwoners keerde geheel
onverwachts 'n klein aantal van
HEERLEN. Geslaagd voor En- onze geallieerde vrienden terug.
gelsch L.0.: mej. G. M. VerstapDe lange reis uit Hannover hadden "
pen, alhier
zij vol vreugde aangevangen, om
De afdeeling Heerlen van de de kinderen voor Kerstmis te kunR. K. Ver. Het Groene» Kruis hield nen verrassen. Groot was de vreug- I
in het wijkgebouw haar Jaarverga- de bij 't weerzien van de „oude
dering. De voorzitter dhr. v. d. bekenden". Ditmaal zou 't 'n feest
Kamp releveerde dat ln 1943 en 1344 zijn voor de allerkleinsten van dé
het werk gewoon was doorgegaan. kleuterschool en voor de Jongens
Hij constateerde, dat de t.b.c. is uit- en meisjes van de Lagere Scholen. I
gebreid, maar merkte op dat de In het met dennegro.'n versierde j
toestand niet wanhopig is. Dhr. v. patronaat, temidden van Korstboo- j
d. Kamp prees de bijzondere hulp men, genoten 100 kinderen van een
van Dr. Appelman als leider van heerlijken maaltijd. In den namid- '
het consultatiebureau. Het aantal dag werd de tractatie onder lelleden in de kom was aan het begin ding van het onderwijzend perso- '■
van dit jaar gestegen tot 4854. De neel voortgezet. Daarna werd tot
geheele afdeeling telt meer dan 7000 groot vermaak van Jong en oud de
leden. Financieel is er een klein poppekast vertoond. De meisjes van
voordeelig saldo, dat echter niet de K.A. komt alle lof toe voor de
zoodanig is, dat de subsidies van belangelooze medewerking. Onzen
instellingen kunnen worden ont- vrienden onzen hartelijken dank
beerd. De aftredende bestuursleden en 'n Merry Christmas and a Hap- \
mevr. Duysens-Kerckhoffs en dhrn. py New Year.

—

—

Pieters, v. Ormelingen en Kerckhoffs werden bij acclamatie herkozen. In de vacature van mevr. Zoetmulder werd voorzien met' mej.
Kusters en het bestuur werd aangevuld met dhrn. Cryns en Kuy-

pers.
Mevr. Zoetmulder werd geprezen
voor haar grooten staat van dienst.
In de controle commissie kregen
zitting dhrn. v. Oppen, de Loo en
Hoefnagels.
Geïnformeerd werd
naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal kleuterbureaux.
Gebrek aan medische leiding en
ruimte zijn hiervoor belemmerende
factoren. Toch zal de vestiging
van zuigelingenburoaux in de buitenwijken worden overwogen.
hertog, die dacht, dat Rudolf hem
SCHAESBERG. De raad vergadat geleverd had en met een geweldert op Vrijdag 28 Dec. ten raaddige uithaal trof hij ridder nummer huize te vijf uur. De agonda verdrie op- zijn achterhoofd. Dat gaat meldt 0.a.: vaststelling van de begoed, dacht Rudolf en kroop zachtgrooting van het gem. waterbedrijf,
jes tusschen de vechtenden uit.
van het gem. woningbedrijf, van
de gem.-begrooting voor het dienstjaar 1946.

ELSLOO. De nieuw benoemde I
burgemeester, de heer J. Maenen,
Md Maandag 31 Dec a.a. officieel
geïnstalleerd worden. De raad der (
gemeente vergaderde in verband
■hiermede Zaterdag J.l. onder voor- [
zltterschap van dhr. H. Ebben. Om :
half tien 's morgens zal ln de parochiekerk van den H. Augustinus
een plechtige hoogmis tot dankzegging worden opgedragen. Na de I
H. Mis stellen de vereenigingen
zich op bij den Elslooschen zwerf- 'j
steen. De stoet trekt daarna naar
Het gemeentehuis. Vanaf de kerk- 1
trappen, nabij het oude „Trappenhuis", zal burgemeester Maenen de I
stoet aan zich laten voorbijtrekken. ■
Op het gemeentehuls zal de officieele
Installatie plaats hebben,
waarna de voorzitters der diverse
vereenigingen en anderen gelegonheid hebben hun huldeblijken aan ■.
te bieden. In de vcrschiller/Io zalen
zal er gelegenheid bestaan den na- 'i
middag aangenaam door te brengen i

i

]
j

I

van Limburg

Mijnstreek-elfrtal

1-1 Maurits-Luxemburg

SCHOTLOOZE VOOBHOEDE DER
OASTEN, MAURITS AANVAL
ZEER PRODUCTIEF.

Een aantrekkelijke wedstrijd te Venlo
Ehlen en Nass doelpunten
'OEN wij tijdens de rust even het kleedlokaal van de ln het roodwit gestoken spelers van de Rest van. Limburg binnenwipten,
troffen wij het geheele gezelschap met leiders Incluis in een zeer
(gewekte, on» niet te zeggen optimistische stemming aan de thee
n. „Jongens, jnllle kunnen winnen", was hier de overtuiging van
"genen, die de rood-witte zaak aanhingen.

I En inderdaad _was er eenige re- Ineens nam hij den bal op zijn
schoen en schoot hard en laag
langs den onderkant van de paal
in. Voor de rust hadden zich na
Nass' doelpunt nog kansen voor*Pel en do meeste kansen
*«gen een verzwakt Mijnstreekelf- gedaan, maar of doordat De Munck
*»l, welks middenlinie, door het afdoende Ingreep of door de on«»len van Sampers, vrij zwakken zuiverheid van schieten of te kort
*»genstand bood. Het overwicht, samenspel worden deze door de
<at de Rest bij periodes had en Rest niet gerealiseord.
te ontkennen viel was te danDE TWEEDE HELFT.
;*fc geweest aan het voortreffelijk
harer middenlinie KaanonI n de tweede helft dan toen Rest«eulen-Nicolal, welke de voorkeur spelers
zich min of meer zeker van
*oven die van het Mijnstreekelftal hun taak
waanden en aan de over**rdiende. Wij zeiden het reeds, winning dachten
te kunnen gaan
Sampers faalde, maar ook Joep
werken,
bleek
Sampers
zij.t vorm
in
zijn
zich,
na
;»andeberg, die
te hebben en dat had tot
utrecht npgeïoopen knieblessure, hervonden
éog niet geheel durft te geven, govolg, dat de middenlinie van hot
Mijnstreekelf tal na het steeds beter
kunnen en ofJleef beneden zijnzich
ingespeeld raken van Sampers, een
in
deze
om■fcoon Collombon
W»»lng zoor verdienstelijk weerde, hecht aaneengesloten front met de
vormen tegen de
Wm men van hem toch niet alle achterhoede gingMaar
dit niet alRest-aanvallen.
[keil verwachten. De Rest-midden- leen,
kreeg meer
«ie kon het werk best af en steun de voorhoede
van haar. En daar tusschen
;*peelde haar voorhoede de ballen
opereerde
in
een Bremen, die naar
toe,
die het dan
Jteed3 magnifique
links en naar rechts fraaie passes
Wj herhaling tot goede aanvallen uitdeelde,
ongetwijfeld meer tot
|*on brengen. De afwerking dier hun recht die
waron gekomen, indien
Wnvallen Het echter te wenschen Bukx
en Schetgens op de vleugels
en Kliphuys wis- een grootere
|*Ver. Ravenstein
snelheid en doortasop de vleugels goede met
aan den dag hadden gemomenten af en evonzoo tendheid
["echte
Er kwamen wel verschillende
Weden Timmermans en Poyck, die legd.
aardige voorzetten van hun voet,
hadden,
tusschen
in
i*to Nass
zich
daartegenover stonden oogen|4le een voortdurende bedreiging maar
blikken dat zij de sterk spelende
Mijn[Voor de Munck was. In de echter
van Bun en Holthuyzen gemakkeproekverdediging hield men
lijk werk verschaften. Ehlen bleek
gttder de moeilijkste omstandighe- evenals Nass
gevaarlijk, maar aan
Christiani
en
het hoofd koel.
activiteit werd alle aandacht
;«eckcrs, als steeds keurig op el- bolder
Toon het herstel der
kaar ingespeeld, redden in tal van geschonken.
van het Mijnstreek|*hoeilljke situaties en in laatste in- mlddenlinie
aanhield, kroeg men een zeer
[Jtantle was er nog een De Munck, elftal
ple ofschoon niet in topvorm erger snel op en neergaand spel te zien,
spannend, met tal van
Foor kwam. Een keer voor de rust boeiend,
aardige spelmomenten, die de 6000
De Munck door Nass geslapen, nadat deze reeds twee maal toeschouwers, die het WV-terroin
ten volle doden mede['"gen de lat had geschoten. Het bevolkten, de
Mijnstreekvoorhoede
r^»e uit een aangeven van Poyck leven. Entikje
was
een
schotvaardiger, zoolat Nass doel trof. Daardnt Esser over het algemeen na de
Poor had Ehlen met een juweeltje rust
meer werk kreeg te verzetten
van 'n doel- dan De
Munck en hij deed dit op
doelpunt het
Mijnstreek-* een wijze, welke De Munck hein
elftal de lei- moeilijk kon verbeteren.
gege-; Van beide zijden bleef men tot
ding
ven. Het was het allerlaatste oogenblik hardnekzoon kige pogingen in het werk stellen
weer
echt Ehlen- om de overwinning te bemachtidoelpunt.
gen. De Milnstreekelftalspelers waOfschoon
ren iets meer in den aanval, maar
door de aanvallen van de Rest bleven
zwaar

P*ö tot optimisme, want de Rest,
flle een homogeen elftal vormden,
het
***>d voor de rust hot beste van
gehad

Jlet
Jerk
Jat

den

Holthuyzen
gehinderd,
die. zich hot
tot taak gesteld had den
Boys-man

*eh&rp in de gaten te houden, kreeg

*<hlen
**»

het leder van Bromen In
moeilijke positie toegespeeld.
ONZE

KANTOREN

Bet moet wel een tegenvaller
voor de Lusoumburgsohe gasten
geworden zijn, om na 12 «ren te

hebben „geboemeld" in Lutterade een s—o nederlaag te
'moeten incasseeren. De oorzaak
van deze groote nederlaag
schuilt in hoofdzaak ln tvun
eigen tot in het oneindige doorgevoerde samenspel, waarbij de
Maurtts-verdediging steeds gelegenheid kreeg om in te grijpen

Alloen de internationaal Simon in
het Luxumburgsche doel vormde 'n
klasse voor zich alleen, doch in de
tweede helft was hü blijkbaar te
zeker van zijn zaak, hetgeen hem
ïoodlottig

werd. Bü

Maurits

was van

aanvalsleider en
de wUze waarop hü e»n 2-tal doelpunten voor zijn rekening nam

't Hooft de

WEERBERICHT.
Meest nevelig of zwaar bewolkt
OPGESTELD VOOR DEN WEDweer, later in 't Z.W. van ons land
STRIJD TEGEN ROTTERDAM.
plaatselijk eenige regen, iets toe»
Enkele uren na afloop van den nemende Z. wind, weinig verandewedstrijd Zwaluwen—Amsterdam, is ring in temperatuur.
het nieuwe Zwaluwen-elftal, dat op
1 Januari a.s. om 2 uur op 't Spartaen
terrein te Rotterdam den strüd zal
aanbinden met een Rotterdamsche
ploeg, als volgt samengesteld:
Doel: Van der Vliet (ODS); achter:
DISTRIBUTIEDIENST
Wilders (Blauw-Wit) en van der
HOENSBROEK.
Linde (Ajax); midden: van der
Hoeven (DWS), Brouwershaven Uitreiking
bonkaarten K 602 on I/SO2
(Unitas) en St.üger (Blauw-Wit);
Niet-zelfverzorgers: Spaubeek: S
voor: v. d. Engel (DHC), G. Wels
'(Unitas), Ehlen (Sitt. Boys) F. van Jan.; A t.m. Z; 9.30 tot 16 uur;
der GüP (Emma) en Draeger (Ajax) Patronaat.
Amstenrade: 3 Jan.; A t.m. Z;
Als re.serves zün aangewezen: van
Raalte (Blauw-Wit), van Rhenen 9.30 tot 16 uur; Patronaat.
Schinnen; 4 Jan.; A t.m. R; 9.30
(Allen Weerbaar), Fraasse-Storm
16 uur; 6 Jan.; S t.m. Z; 9.30
tot
(DHC) en Bergman (Blauw-Wit).
De samenstelling van dit elftal tot 11.30 uur; telkens in het Patr.
Nuth: 7 Jan.; A t.m. Z; 9.30 tot
met van der Vliet in het doel, DraeIC
uur; Hotel „De Kroon".
ger op de linksbuitenplaats, de veelHoensbroek: 8 Jan.; A tm, G;
belovende Ehlen uit Sittard als mid- 9 Jan.; H t-m. P; 10 Jan.; Q tradenvoor en met twee spelers uit Z; telkens van
9 tot 16 uur ten diaUnitas, is 'n geheel nieuwe en geeft
tributiekantore.
aan vele jongere spelers een kans. Zeifverzorgers: Hoensbroek:
V.
Rechtsbinnen, G. Wels, Is een broer Jan.:
A
Q; 9 tot 16 uur; 12
van den vroegeren rechtsbuiten van Jan.; R t.m.
t.m. Z; 9 tot 11.30 nur;
het Nederlandsch Elftal. De verten dlstributlekantore.
kiezing van Ehlen zal Limburg telkens
Spaubeek: 14 Jan.; A t.m, Z; 9.30
met plezier vernemen.
tot 16 uur; Patronaat.
Schinnen: 15 Jan.; A t.m. L; 1$
Jan.; M t.m. Z; telkens van 9.30
16 uur. Patronaat.
Münstreekeltfal— Rest v. Limb. I—l1—1 totNuth:
17 Jan.; A t.m. L; 18 Jan.;
Waubachsche Boys—Kolonia
I—l1—1
M tm. Z; telkens van 9.30 tot 16
4—l
RKBSV—Schuttersveld
3—4 uur; Hotel „De Kroon".
Spaubeek—SVM
Amstenrade: 19 Jan.; A t.m. Z;
Rittardsche Boys 2—Sittard 2
I—2
tot 11.30 uur; Patronaat.
Sparta—VUC
o—2 i».30
Medebrengen: stamkaarten, InS—o legvellen en eventueel
NOAD—Helmond
zelfverzorRKBSV—SCHUTTERSVELD 4—l. ging-zegolboekje.
Na-ultreiking hoeft niet plaat».
In het begin zag het er niet naar
uit dat BSV zoo royaal zou winnen. Slechts op inlegvellen en stamIn deze periode werd rükelük forsch kaarten met het distributiekringgespeeld en kreeg Schuttersveld iets nummer „260" worden bonkaarten
betere kansen waarvan er echter verstrekt. Een uitzondering hierop
geen werd benut. Na een half uur wordt slechts gemaakt voor die
personen, die tijdelijk in den disschoot de BSV-aanval eindelijk uit
tributiekring Hoensbroek verblijslof
minuten
afen
deed
in
zün
vüf
ven en niet naar hun woonplaatsdoend werk." Aspers scoorde het eermogen terugkeeren.
ste BSV-doelpunt I—o. Eer de
De inlevering van de opgeplakte
Schuttersveld-verdediging zich had bonnen van de 13e periode 1945
hersteld noteerden we reeds een 3—o door zeifverzorgers voor
vleesch,
voorsprong voor BSV door van der melk of aardappelen, vindt bij
Schaft en Tilmans, Dat drie-doelpun- deze uitreiking niet plaats, doch
ten-drama had zich voltrokken in 5 wordt nader bekend gemaakt.
minuten. Na &a hervatting bleef
GEMEENTE HEERLEN.
BSV iets gevaarlüker en L. Lucassen slaagde er in onder den vallenControle Bevolkingsregister en
den Schuttersveld-doelman door den
Tweede Distributiestamkaarten.
stand op 4—o te brengen. Tenslotte
Moeten verschijnen op:
benutte V. d. Wheelen voor SchutDonderdag 27 December
strafschop
tersveld een
4—l.
a.s. de personen, wier familienamen behooren tot
De Schaakvereeniging „Heerlerhet gedeelte van het alphabet Heijuders t.m. Hljheide", die wederom tot nieuw leven
nekamp; Vrijdag 28 Deis ontwaakt en een flink aantal
cember a.s. alsvoren het
leden telt, organiseert voor Zondag
gedeelte Ickenroth t.m.
a.s. een gongwedstrüd. Deze wed.Tongoma;
Zaterdag
29
strüd vangt aan om 2 uur en wordt
gehouden ln het clublokaal der ver- December a.s. alsvoren het gedeelte Jongen t.m. Kazmlerczak.
eeniging H. v. d. Berg, Rennemig-

5-0 Ehlen in Zwaluwen-elftal

groote

dwong zelfs bij de tegenstanders
respect af.
De wedstrüd vertoonde een tamelijk eenzijdig spel,, waarbij Maurits
tegen het van man tot man schuiven
van den bal door de gasten, snelle
open aanvallen opzette, welke vooral in de tweede helft, toen Beks op
de linksbuitenplaats zijn vorm teruggevonden had, niet zelden zonder
gevaar waren. Reeds in de eerste
helft toonde Maurits zich geenszins
de mindere van de bezoekers en het
was alleen te danken aan het bewonderensWftardige werk van doelman Simon, die de meest onmogelijke ballen met vlieg- en duikbewegingen uit het doel hield, terwijl
hü tevens vaak als derde'back
opereerde. De Maurits-verd-ediging
wist de talrüke aanvallen der gasten, welke telkens opnieuw tot ln

den doelmond combineerden, allen

met succes af te slaan, zoodat de
rust met dubbel blanken stand inging.
In de tweede helft ontplooide de
Maurits-aanval, andera het zorgenkind der technische commissie, een
even verrassend als productief spel,
terwül de Lux. halsstarrig vasthielden aan hun demonstratief gegoochel, dat van elke productiviteit was
ontbloot, zoodat Baggen slechts
sporadisch een schot te verwerken
kreeg. Van 't Hooft opende de score
door een voorzet van Nelissen in
volle pen in de touwen te jagen.
Even later een aanval over links,
waarbü Boks een afgemeten pass
naar van 't Hooft geeft, die andermaal zün tegenstanders van zich afschudde en via de paal inkogelde
2
Afwisselend over links en
rechts volgen de Maurits-aanvallen
zich op en het is Beks, die na een

—o.

soloren een ouderwetschen schuiver
lost, die onder den duikenden Simon
door in het net verdwünt 3—o. Wandoor het zeer rustelooze werk van neer Beks na enkele nuttelooze
Nass gevaarlijker en in menige si- pogingen der gasten andermaal een
tuatie redden Beckers en Christia- vlümscherp schot lost slaat Simon
nl prima. Het bleef I—l, hoezeer vallende den bal uit het doel, doch
Bremen en Van Kan hun best de- Nelissen voltrekt het vonnis door
den om Ehlen vrij te spelen, van over den-keeper in doel te plaatse!?
wlen men evenals Nas aan do an- 4—o. Als Janssen bü Maurlte op de
dere zijde, do goals verwachtte.
rechtsbuitenplaats door Vranken is

OfficieeleDistributie-Mededeelingen

UITSLAGEN 3en KERSTDAG.

Men loze telkens de uitvoerige
bekendmaking ln het Dagblad van
Zaterdag. Brengt alle persoonsbeeen actief aandeel ln de overwinning wijzen en eerste en tweede distridoor een van de paal terugspringenbutiestamkaarten mee, ook het
d-en bal in den uitersten hoek te trouwboekje. U kunt alleen op den
plaatsen, waarmede de eindstand op voor U aangegeven dag geholpen
worden.
vervangen, neemt deze al aanstonds E—o wordt gebracht.
straat 22.

ZADEN
NUNHEMS
»

ZULLEN ZIJN

en Omstreken t
Rutten. Eurenderweg 19. Heerlen; L. Visch, Darmanstraat 19. Schaesberg;
Paludastraat 18, Hoensbroek: Wed M- Bosch
Zw. v-d- Be?g,
Beekstraat 26, Brunssum: L. J- Vroomen, Dorpstraat 63.
Merkelbeek: j- W- Lenaerts. Putweg 10. Waubach: A- Offermans, Abdissenhof; W. Souren, Holzstraat 22. Kerkrade:
H- Bosch, Hamstraat 22. Übachsberg: Th. Rooding. Roebroekerwog 44, B- H- Heide; M- Hanings, Parallelweg 77.
Amstenrade. W. Cuivers, Heerlenerweg 37, Kunrade: IL
Henssen, Huibergstraat 5, Heerlen (Beersdal): G- SchuurHeerlen (Meezenbroek); Mooblers. Heemskerkstraat26,66,Heertennen, Caumerbeeklaan
Hoofdvertegenw-: H. WULMS. Esschenderw. 24b. Heerlen.
Vertegenwoordigers voor Heerlen
F. van Pol, Caumerwcg 56, Heerlerbaan; K-

GESLOTEN

ZATERDAG 29 DEC. as-. MAANDAG 31
DECEMBER as-, DEN GEHEELEN DAG
Heerlen. AMSTERDAMSCHE BANK N.V.
DE TWENTSCHE BANK N-V:
NED. HANDEL-MAATSCH. N-V-NED. MIDDENSTANDSBANK N-V.
ROTT. BANKVEREENIGING N-V-

R.K. Spaarbank „ST. PANCRATIUS"
HEERLEN

WU KUNNEN DIRECT PLAATSEN

liet ing. van 1 Januari 1946 is do rentevergoeding als volgt:
Van een tegoed tot I 8000— iH %.
Van f 3000— tot f 6000.— 1 %
Boven f 6000.— geen rentevergoeding.

EEN PRIMA ETALEUR

Jongo energieke kracht, :fc 24 Jaar. met nieuwe artistieke
Ideeën en volkomen op do hoogte m- h. mod. étalagewezen-

EN TWEE VERKOOPERS

één voor het kindervak. één voor het grootvak. Jongelui,
rt 20 Jaar, met goede schoolopleiding en alg. ontwikkeling
komen hiervoor in aanmerking. Moeten wel reeds als zoo-

'n Glaasje Ouwe Struys
„Van Ouds Bekend Drankhuis"

danig werkzaam geweest zijn.

GROTE

C. BOSHOUWERSVAN GELDROP

—

Douwe Egberts levert U thans wees
een goede kwaliteit thee, waar D
echt van geniet! Dat is het kopje
thee, dat we zoolang gemist hebhen!

JANUARI
BEGINNEN

NIEUWE CURSUSSEN

INSTITUUT

MIDDENSTANDSDIPTrOMA
ASSSOCIATIE-EXAMENS
STENO TYPEN
CONVERSATIE ES
FRANS DUITS ENGELS

-

-

TUMMERS """"i i
eß

ERKENDE PONTSCHOOL

a^laMaaaaBaBaBBBaHHaaaaBHHHBBBMaaaBBMHaMaAaaBHaMaajMaHnaa^BHMMHMMMMMBJMaMMB

—

Saroleastraat

HEERLEN

Sluit de keldergaten af ter voorkoming
van het bevriezen van Uw waterleiding

ANNO 1848.
BRUNSSUM
DORPSTRAAT
TELEFOON 282
VROOLIJK KERSTFEEST
ZALIG NIEUWJAAR

—

—

lJouwe cgbcrts
THEE

JONGENSSCHOOL „ST. ARNOLDUS"
MEEZENBROEKERWEG 14 HEERLEN

R.K.

vraagt met ingang

-

van 1 JANUARI 1946

EEN ONDERWIJZER VOOR VAST
Sollicitaties, géén stukken, te zenden v. 21 DECEMBER a-s.
aan bet Bestnnr der Parochiale Schoolvereeniging Heerlen.
HEERLEN
KLOMPSTRAAT 23

—

lste BANKETBAKKER GEVRAAGD

(R.K.), zelfstandig kunnende werken, voorzien van goede
getuigschriften, voor direct in dienst te treden, goed loon.

BROODFABRIEK EN PATISSERIE

„De Kroon" Louis Kuijpers-Paquay; Kerkrade
OP PASTORIE WORDT GEVRAAGD EEN

DEGELIJK TWEEDE MEISJE

Leeftijd ongeveer 20 jaar.

PASTORIE WEI/TEN

GMbofcn op Eerste Kerstdag ons 3e
FRANK
«nootje

Hiermede vervuilen wij den txett.
rigen plicht U kennis te geven
van bet plotseling overlijden van
onzen lieven man, vader, beh.vader, zoon, broeder, behuwdbroeder, oom en grootvader

Sehattenberg,
P. Sehattenberg-Pörteners,

M
25 Dec. 1945.
Tijdel, adres: Wilhelminaschoal.
Heerlerbaan. Kamer 18_
Met groote vreugde en dankbaarheid
Jegens God geven wij kennis van de
Sittard,

JOHANNES BIiOEMINK
Echtg, v. Marretje v. d. Kkut

rn den ouderdom van bijna 64 jr.
De diepbedroefde familie.

geboorte van onze eerste lieveldng en
dochtertje, dat bij het H. Doopsel de
■«men ontving van MATHILDE

Wed. M. Bloemink-r.d. Klemt,
H. J. M. Blöenrink.
Th. J. A. Bloemink-Wiilemsen

FRANCISCA JOSEPHINA

Ed. Boh-Orbons,
yoerendaaj, HeerJerweg 47,
Geboren ons le kindje MAMLOUS.
hetwelk bij het H. Doopsel de namen

en kiaderca,
Amsterdam:
Bloemlnk
en
kind.
0. J.
Heerlen:
1. Btoemink.
'H. J. M. Bloemink-HuiskeaHeerlen, 24 Dec. '45
en kW.
Frans Halsstraat 39.
De begrafenis zal plaats vinden
Vrijdag 28 December op de Algemeene begraafplaats te Heer.
len. Vertrek vanaf het sterfhuis,
Fr, Halsstraat 39. 2 uur nam.

ontving van

MARIA LOUISE lOSEPHA
«techtertje van G. J, M. Fox.

M, }. Foi-Mnüer.

Nieuwenhagen, 23
Kerkstraat 19.

Dec. 1945.

Tfrde-1.: Wilhelm-inaschool.

Kamer 18

CLARA KUYPERS
VAN NULAND
JOHAN
geven kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de plecht, inzegening zal plaats vinden op Zaterdag
29 Dec. om haJf negen in de St.
Qemcnskerk te Merkelbeek,
Bovenderstraat 50
Emmastraat 68.
Toek. adr, Emmastr. 68, Hoensbroek
Op 1 Januari 1946 hopen onze geliefde ouders
B. WITJES en

+

Tot onze diepe droefheid
overleed heden na een kortstondig lijden, voorzien van de*
H.H. Sacramenten der Stervenden, onze anniggeliefde en zorgzame echtgenoot, vader, behuwd,
en gr.vader, broer, oom en neef

—

de Weled, Heer
PETEK JOHANNES

A. B. WITJES-BORZUTSRY

HTJBEKTTJS WEIJS

den dag te herdenken, dat zij voor
Ï5 Jaar ia het huwelijk traden.
Hunne dankbare Kinderen.
Heerlerheide,

Anjelierstraat

in den ouderdom van 69 j«*r,
Brunssum:
S. WeyS'Heinen.
Helene, Sophie, Rlc, Bis.
Tegelen:
Jos. Weys en kindereu
Bep Weys-Staseen,
Heerlen:
Nel Prinsen-Weys.
Plet Prinsen en kinderen.
Roosendaal:
Tiny Haas-Weys.
Will Haas en kinderen,
Brunssum:
Jo Weys ca kind,
Fien Vromen-Weys.
Fam. Weys.

52.

Zaterdag

29 Dec. hoopt de Heer
JOS VAN HATTUM
Bergeikstraat 25, Eygelshoven
6Vm dag te herdenken, waarop hij
voor 25 jaar in dienst trad op de
Mijn Laura.
Zijn dankbare
Echtgenoote en kinderen.

+

Tot

onze diepste droefheid
overleed beden na een langdurig, met geduld gedragen lijden, voorzien v, d laatste H.H.

Fam.

Sacramenten der Stervenden, in
den gezegenden ouderdom van
ruim 87 jaar, onze lieve moeder,
beh.moeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster en tante
ANNA MARIA

DONNERS
Wed. v. wijl. Corn. Joz. Robroek
De bedroefde familie.
Kinderen Robroek-Vroomen
L. Robroek-v, d. Berg
ca kinderen,
P, Robroek-Erens
en kinderea..

+

ETjISABETH

SMITSMANS

Grootjanfl-Robroek *
ca kinderen.

Robroek.

p

Fam, Donnen.

Heerlen, 24 December 1945.
Dc plecht, lijkdienst, gevolgd
door dc begrafenis, heeft plaats
Vrijdag 28 December in dc H.
Hartkerk, Meezenbroekerweg te
Heerlen, om 9.! 5 nur.
Bijeenkomst aan het eteribirie.
Sofiaweg 95, om 9 aur.

+

Het heeft den Almachtige
behaagd in den H, Kerstnacht tot Zich te roepen in den
leeftijd van 46 jaren

MARIE HELENA
JESSEN
Echtg, v, Hubert Jos. Dohmen
Job. Dohmen.
Franske, Lieske.
Fam. Dohmen.
Fam. Jessen.
Schinveld, Ü5 Dec. 1945.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, zacht ca kalm, onze
vrouw, moeder, zus-

onvergetel.

beh.zuster,

grootmoeder en

groot- en overtante

ANTJE OOSTERVEIiD
Echtg, v. Hendrik Witpeerd
in den ouderdom vaa ruim 67 Ir.
De diepbedroefde familie,

De plecht, uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal

plaats hebben op Vrijdag 28 December, om 9.30 uur, in de Parochiekerk van St. Eügius te
Bijeenkomst sterfhuis
Schinveld.
Bouwbergstr. 31, om 9-15 uur.
Eenige en a'lgem. kennisgeving.

H. Witpeerd.
S. dc Bruin.Witpeerd.
I. dc Bruin

j, Witpeerd,

ca kinderen.

M. Witpeerd-Zijlstra

H.

N.

A.
H.

+

ca kinderen.
Witpeerd.
Witpeerd-de Jong
en kinderen.
Witpeerd,.
Wkpeerd Roukema
ca kiaderca,

ter

Witpeerd^
Witpeerd-Janssen en kind
G. Witpeerd-Janszen*

en

tante

MARIA ANNA

FUHREN

de Jong en kinderen.
Witpeerd.

Heerlen IJsselstraat 205.

P. J, Janssen.
Fam. Janssen.

De begrafenis zal plaats vinden
Zaterdag 29 December '45 op de
Prol. Begraafpaats te H'heide.
Vertrek vanaf 't sterfhuis IJsselstraat 205 Beersdal. om 2 n. nam.

Fam, Fohren.

Kerkrade, 23 December 1945.
De plecht, lijkdienst, gevolgd
door de begrafenis za] plaat*
hebben Vrijdag 28 Dec. om 9.15
uut in de Parochiekerk van den
H. Petrus te Chevremont.
Bijeenkomst aan sterfhuis -rCaffebergsweg 33, om 8.45 uur.

+

Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van
dc H.H» Sacramenten der Ster.
venden, Jn den ouderdom van 68
jaar, onze inniggeliefde vader,
behuwdvader, grootvader, broeder, oom en neef

Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming bij ziekte
overlijden en begrafenis van mijn
inniggelefde echtgenoote, onze
dierbare moeder, zuster en tante

JOZEF

SCHAEPS
Weduwn. v. Maria Hub,

JOSEPHA EENDERS
Echtg. v. Leonard Dortans

Ploumen.
Wi bevelen zijne ziel ln Uwe
godvruchtige gebeden aan.
De diepbedroefde faml.de,
A. B. Theunissen- Schaeps,
P. J. Theunissen ca kinderen
M. J. Schaeps.
Fam. Schaeps.

betuigen wij allen onzen hartelijken dank,
Wedn. L. Dortans

ca kinderen,

Fam. Bandera.

Fam. Dortans,

F<un, Ploumcn.

Heerlerbaan 200. 24 Dec. "45.
Dc plechtige lijkdienst, gevolgd
door de begrafenis, zal plaats
hebben op Vrijdag 28 Dec. om
half 10 uur, in de Parochiekerk
van den H. Jozef te Heerlerbaan.
Bijeenkomst aan sterfhuis. Heerlerbaan 200 om kwart na 9 aar.

onze

Echtg, v. Paul Jos. Janssen.
Wij bevelen de ziel van de
dierbare overledene ln Uwe godvruchtige gebeden aan.
De diepbedroefde familie,

1, Janszen ca kind.
M. de Jong-Witpeerd.

PjÜZEER

tot

voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden in den leeftijd van 22 jaar, onze inniggeliefde echtgenoote, dochter, zus-

K.
N.
J,

overleed

diepe droefheid in het St,
Joseph-Ziekenhuis te Kerkrade,

K, Witpeerd-Z^lstra.
H, Zijlstra en kinderen.

F.

Heden

!

De plecht. Zeswekendienst Zaterdag 29 December, om 9 uur,
in de Parochiekerk van den H.
Johannes de Dooper, Eygelshoven

-

OANK aan den

verkregen

gunst.

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij mijn 25-ja_
rig dienstjubileum, betuig ik aan allen, zonder uitzondering,
ook namens mijn echtgenoote en kinderen»
mijn hartelijken dank.
Tinnes Doelen,
Merkel-beek, Dorpstraat B 55.
Hierbij betuigen wij. ook namens
wederzijdsebe familie, onzen hartelijken dank voor de vele blijken van
belangstelling bij ons huwelijk ondervonden en voor de vele bloemen
en geschenken.
Helmi Hansbarger.
Maria Hansbargcr.Dorscheidt,
MassHlon. U.S.A. Ohio.
Chevremont, Lindelaan 114.
Sold. JACK CLAESSEN
Molenberg, Heerlen 4-11-13 R.I.
wenscht zijn ouders, broers, zus en
verdere fam., vrienden ca kennissen
een Zalig Kerstfeest en een Zalig
Nieuwjaar.

Ergens" in het Verre Oosten.
Een ZaJóg Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar, aan familie, vrienden
en bekenden wenschen
Sgt. J. G. L. URLINGS
en Verloofde-,
3-5 Reg. St. T* VeWe.
Malakka,
Port Dickson.

A.s. ZATERDAG 29 DEC

HEROPENING
G.

CAFÉ

HERMANS-PAFFEN,

voorn. F. Hermans
Heerlenscheweg. No. 123
Schaesberg.
Zalig Nieuwjaar

Het Aanmeld.bureau v.
Oorlogsvrijwilligers

Mijnstreek te Heerlen
zal op 31 December 1945 haar werkzaamheden beëindigen en treedt daar.
Aa in liquidatie. Event. vorderingen
tn te dienen vóór 1 Januari a.s.
Het Hoofd A.O. Mijnstreek
De Kes.-Majoor 1, Hi STALPOORT

Schoenreparatie.

Heden DONDERDAG 27

VRIJAANNAME

DAG 28 DECEMBER,

en

SCHOENREPARATIE.

H. Gerardus voor
N. te K.

SAROLEASTRAAT ».
HEERLEN

TEL. tB9«

Gevonden en Verloren
Gevonden in gem. Kerkrade BEURS
met inh Teg. bet. dez, adv ter. te
bek. Pais. Rukkerw. 78, Terwinselen
Gevonden: een S.M.V.-KAART Tegen bet. dez, advert. ter. te bek. bij
J. Heutz, Benzenrade 19a,

Wie vond 20 Dcc, in Kerk Laanderstraat bauw wollen WANTEN met
rood boord. Teg. bel, ter, bez. bij
Meijers, Schinkelstr. 17, Heerlen.
Verloren op 22/12 een ACTETASCH
m. inh., van Lindenheuvel n. Statioa
Geleen, Teg. bel. ter. bez. Narcis.
senaingel 68, Lindenheuvel
Verloren; BEURS met geld, teitie]kaarten,
snoepkaarten en sleutel!.
Teg, bel. terug te bez. St. Pieterstraat 90,

Chevremont.

RING verloren 8-12-*45, omg, Hopel
Eygelshoven, aandenken v, vader.
Teg. bel. ter, bez. Frantzen, Hammolenweg 36,

Kerkrade.

PORTEFEUILLE verl. op 21 Dec.
'45, verm. in winkel v. Vroom ca
Dreesmann. Teg bel, ter. bez, J. y.
Megen, Op de Kamp 5. Eygelshoven
Linksche MOTORHANDSCH. verl.
lattend van Roermond naar Sittard.
Terug te bez, teg. bel. bij J. J. Tholen, Veldstraat SC, Schaesoerg.
Vermist: grijze DUIVIN '45 Ringno.
540. Terug te Ijez. bij J. Roukema,
Steinstraat 23, Geleen.
Ontloopen op 24-12-M5 z-ieke, roodbruine Hall. HERDERSHOND, reu,
7 mnd. oud, luist. n. de n. „Herte",
Voor aank. gewaarsch, T g, bel, terug bez. bij L. Dassen, Venweg 72,

Brunssum.

ONDERWIJS
Benige uren ter beschikking voor het
geven van gediplomeerd

MUZIEKONDERWIJS
G. OIiAESSEN

Fraaclecuaweg 33

Gevr.

.

HEERLEN

Betrekkingen-

Leerkng Middeüb Landbouwschool,
22 jr., 3 jr. pract. zoekt plaatsing als
KNECHT op boerderij. Br. onder
No. E 832 bureau dt2.
R.K. Jongeman, 21 jr., biedt z.a, als
electr. lasscher ol
AUTOG.-liefsten voor
Kerkrade ol omg.
bankw..
Br. No. K 223 bijk. L.D. Kerkrade.
KAPPER b.z.a. ook voor uithulp.
Br. onder No. V 838 bureau dez
Biedt z.a. halfwas
AUTO-MONTHUR. in bezit van rijbewijs. Brieven
K
onder No.
235 L.D. Kerkrade.
Gepen-v persoon biedt zich aan als
NACHTWAKER. Br onder G 839.
Biedt zich aan Beschaafd MEISJE.
16 Ir., welke wenscht opgeleid te w.
in betere zaak of kantoor Br. onder
No. 12100 htApk. L.D. Brunssum.

Aangeb. betrekkingen"
Gevraagd aan de
♦e Simpelveld

R.K.

ENGLISH OFFICER requires eon-

fidential

SECRETARY

immediateiy. Essential qualifications
high Standard of English, written
and spoken, and highest integrity.
Interesting occupation Apply personally Tempsplein 34, Heerlen.

N.V LIMB. TRAMWEG MIJ.
Voor spoedige indiensttreding gevr.
Zelfstandige

AUTOMONTEURS

Schriftelijke sollicitaties met afschriften a.d. Directie, Geerstr. 64, Heerlen
Verzekering Mij, (Levens en Varia)
vraagt FLINK PERSOON om ais

VERTEGENWOORDIGER

op te treden in bestaande portefeuille
vereischt. Salaris en

Borgstelling
provisie.

Uitvoerige brieven

No. H '831 bureau dez.

onder

Voor terstond gevraagd BROODBEZORGER. L. CreemeTS, Bokatraat 71
Heerlerheide
SOHOENMAKERSKNECHT
Bekw.
gevr, J Hoenen, Rumpenerstr. 100,

DENKT U

Rumpen.

Gevraagd ervaren COLPORTEUR v,

AAN

j

BLAASKWINTET

advertenties, Br, onder S 839 dez.

Finke 2e HEERENKAPPER gevr.
Maison Willy, Benzenraderweg 8
Heerien
ORKEST gevraagd, 3, 4 a 5 personen voor Nieuwjaarsdag, Adres: L.
Austen, Café,

HEDENAVOND HALF ACHT,
CONCERT VAN HET

HET

VAN HET RESIDENTIE-ORKEST
IN DEN

Nuth,

STADSSCHOUWBURG TE

HEERLEN

Spoed. DANSORKEST gevraagd v.
Oudejaarsavond. Melden: Café Schif-

fers. Saroleastraat 48, Heerlen.
Het kantoor HEERLEN van de Accountskarrtoren van H. BOTHOF, vr.
Heden Donderdag Kathleen Burke ln: „HEERSCHER
Toegang 14 jaar.
EEN STENO-TYPISTE
DER WOESTIJN".
1
HHM(
die Vlot en accur_ werken kan. Soll.
.a.^HH i MH.jMIMWBBtB
uitsluitend schriftelijk, te richten aan
Alleenst dame zoekt gem. SLAAPWINKELOPSTAND of schuifkaatea j
Eikender weg 17, Heerlen
Br. met Ij
KAMER* *n Kerkrade of omg. Br, m. glas te koop gevraagd.No,
MENSTBOBE
T 822
opg, v, maat en pr. onder
onder
No.
A
830
Bureau
dez.
gevraagd voor d. of d. en n. Statlonbureau van dit blad.
!
per
1
HeerJongedame
vraagt
Jan,
te
4,
Heerlen
straat
met slaapkamer of zit» Elasfieke KOUSEN m. 7 ter overn.
len
KAMER
EEN FLINKE WERKSTER slaapkamer met pension, b.b.h.h. Br. gevraagd teg. behoorlijke betaling v. '
gevraagd voor minstens 2 dg. p. w. onder No M 832 bureau
moeder van gr. gezin, Br. j 831 dei
dez.
Mevr. Kohner, Tunnelw. 38, Terwins,
Verpleegsters KLEEDIN£r te koop ?
APOTH ASSISTENTE gevraagd.
of te ruil gevraagd. B. Adriaen*. |
i
Spoorstraat 24, Schaesberg
Br. onder K 221 Bijk. L.D. Kerkrade
LEERMEISJE gevraagd voor hand- Wie ruilt zijn HUIS teg, mijn huis Te koop gevraagd goed onderhouden 4
14- (boerderij) met 7 H.A. bouw- ca
werken en machinebreien.
M. 1
-16 jr. Machinale bre .inrichting G. v. weiland bij 't pachten, Br onder TWEELING-SPORTWAGEN.
Muyters, Heek, Klimmen^
1
Heerlen
Hoogdalem. Nw. Lindeatr 9
No. G 835 bureau dez.
Te koop gevraagd i.g.st.s.
KTN- f
Voor dir. gevr. nette DIENSTBODE Welke mijnwerker van Stm, Emma DERWAGEN, event. gen,-g;v.o.
te ruflefl j
v.d. en n. of dag, Groote wasch bui- uit Heerlen of omg. wil zijn HUIS Br. onder No. P 840 bureau dez.
tenshuis, Bekkerweg 67, Heerlen.
ruilen met mijnwonlng te Hoensbroek OVERALL en wringer te koop gevx,
'j
Alleen staand persoon (ambtenaar) bij Emma? Br. No 199 bijk.' H'broek Hazen, Pappersjans sb, Hcerlerherfc I
op goeden stand te
te Heerlerheide. loekt nette VROUW Geheel HUIS
die voor hem de wasch wil verzorgen Heerlen te ruil teg. kleinere woning Te koop gevraagd kl «.PLATEAU* ;
of etage. Br. onder No. D 839 dez. WAGEN, S^oterstraat 10, Waubach.
Br. onder No. F 825 bureau der.
DIENSTBODE gevraagd, goed ioon, Wie ruflt heel HUIS met tuin voor Te koop gevr. CAFE-TOONBANK 1
goede beh., geen gr. wasch. Mevr. G mooi bovenhuis in Heerlen. Br, onder Br. onder No. Z*B36 bureau dea.
Ramakers, Drogisterij, Kerkstr. 132, No. U 829 bureau van dit blad.
,
Brunssum.
Te ruil Bouwvereenigings WONING
Fü, DAGMEISJE gevraagd Hoofd- teg. beneden- of boyenwoning, 3-4 Te koop jonge KARHONDEN. H,
kamers, Dahliaatraat 61. Kaalheide.
etraat 27, Kerkrade.
Warl p.n, Ranadaal-Klimro tn
I
Net DAGMEISJE gevraagd. Akei- Wie ruilt mijn modern BOVENHUIS
koop
jonge
Te
3
43,
teg,
in
kom
Heerlen
heel
huis
kom
Spekholzerheide.
straat
(blauwvos). Buttingatr, 103 Hrji-ocka, I
Nette DIENSTBODE gevraagd voor Heerlen? Br. onder No. E 827 dez.
koop BRUIDSKLEED met pass. '<
Te
intern,
gezin,
1 Jan. of later in kl.
Ruilen. 3 gr. KAMERS te Amstenm huiselijk verkeer te Kerkrade, Br. rade voor 2 kl kamers omg. Hoens. onderjurk, zwart. L. slijpen, Zandonder No 108 L.D Spekholzerheide. broek. Br. No 197 bijk. Hoensbroek. berg 56h, Bocholtz.
2-pits KOOKSTEL. pt,
voor d. en n. of d. MIJNWERIKERSWONING
te ruil Te k. electr.
MEISJE gevraagd
teg. kamers of part. woning. Aan te stofzuigermotor tev. 1 pr damessck, |
Gr. wasch buitenshuis Aanm. tuss
teg. iets cV-c'., 1 px, j
9-12 uur. Mevr. Pomaa, Wieenw. 28, bieden Delstraat 3, Steenb.-H'broek, m. 41 te ruil 38 teg.
k.sch, m. 26» j
damessch.
m.
Brunsmm.
2 BOVENKAMERS te huur bij juffr.
hooge. Heerlerw. 57, V'rendaaj
Gevraagd MEISJE, niet ben, 25 Jaar, alleen, liefst voor juffr, alleen welke liefst
óf huishoudster voor d. en n, to gez, overdag haar werkz. buitenshuis heeft Te k. RADIO 5-lamps Philips. Piek* |,
van 2 pers,, wasch buitensh. Hoog Onderwijz. of dergel., omtr Stm. Up. 12 plaatswisselaar, electr, Haa#»
Sportfiets m. g. banden e*
loon. Br. onder No. 6450 bur. dez. Hendrik. Br, onder No. 11800, hulpk. droger,
waschmacb;ne. Briev*»
nieuwe
electr.
Brunssum,
L.D,
loon.
gevraagd,
goed
DIENSTBODE
onder No. 1 Bur, dez.
Slagerij J. Leesmeisters. Brugstr, 9, PENSION aangeboden aan heer te
Te koop eiken BUFFET, tafel en
Schaesberg
Terwinselen. Br. No 6398 bur.' dez. stoelen,
salontafel, rook i o^l, weck*
*
gevraagd
proper
Voor direct
net
Aangeb. te Sittard SLAAPKAMER glazen. Wed Engelen, Afccrstraat
W |
vrouw,
of
alleen*
R.K.
t. met ontbijt, ln beteren huize (geen Hoenybroek.
,
MEISJE
3 pers. Rozen- beroepspension) voor besch, dame of
hulp ia de huish
straat 35, Nieuw-Êinde, Heerlerheide heer, Br. onder No. C 838 bur. dez. Te koop zware SLACHTKONIJ'NEN
Molenweg 2. Simpelveld.
Voor dir. gevr. Net DIENSTMEISJE '
voor d. of d. en n. Mevr, Dorren,
Kempkensweg 54. Heerlen.
Fl* zelfst H-K. Huishoudster
Wil de persoon die de brieven poatt*
gevraagd, die geheel leiding van het
aan 't adres van (poststempel Heexv
huishouden op zich kan nemen. Daglen) Wed. HOEKSEMA
Lrnsen,
A,
Nieuwat*.
meisje aanwezig. Mevr,
Noordhouw en aan J. SPOELMAN»
WU koopen alle «oede
Apotheek Qaessens. Heerlen.
kleermaker,
Noordhouw,
adrea,
zijn
fototoestellen
gevraagd, leeft 14-17 j.
DAGMEISJE
aan laatstgenoemd adres opgeve»*
tegen goede prijzen
Benzenraderweg 38, Heerlen.
we weder kunnen terugseberij*
LiENSSEN, opdat
ven op de ontvangen bf.cven.
Net DAGMEISJE gevraagd, leeftijd FOTO-STUDIO
EINDERSTRAAT
KERKRADE
49,
Zonwasch
's
gr.
jr.,
16-17
buitensh.
De ondergeteekende, Mr H J A»
TELEFOON 2080.
dags vrij. De HesseUeplein 10 Heerlen
PRICKARTZ,
Saroleasraat 67 »
Flink DAGMEISJE gevraagd. Mevr.
BEZEMSTEIJSN
Heerlen, aangesteld door het Nede** j
Tissen, Schinkelstraat 96. Heerlen.
gevraagd Eventueel contante betaling Jandsohe Beheersinatituut ails bebca** I
MAASTRICHT der over bet vermogen van
gevraagd heele of halve dg. INIIAMY
MEISJE
voor hulp in de huish. Janssen, TreeTe k. gevr alle soorten MUZIEKM J. ZIEDSES DES PLANTES j
PijTisweg 14, te Heerlen
geen
beekstraat 96, Treebeek.
Defect
INSTRUMENTEN.
90,
Geelen,
verzoekt aÜ degenen, die iets te votf. -*
Fiankenstr.
Gevraagd net MEISJE voor de mor- bezwaar J.
deren hebben van M. J. Zicdses Ótf
genuren of "3 dg. per week. Leuvellng Maastricht.
hun vorderingen t-»n spoedig* ;
Tjeenk, Akerstraat N. 17, Treebeek. Te koop gevraagd 2 CLUBS en 4 Plantes,
stc bij ondergeteekende in te dienen.
te ruilen. Br.
Flink MEISJE gevraagd voor d, en stoelen. Ook event Hoensbroek.
De beheerder,
Mr, H. J. A.
n. in huishouden waar vrouw ziek is onder No. 200 bijk.
en man in milit. dienst. Aanm. E. H. Welke vereeniging of particulier heeft Allen, die
iets te vorderen hebbe»
Hamstra, Ttends-traat 36. Nuth
een of meerdere nieuwe of gebruikte
van, of verschuldigd zijn aan, of go»- <
(en) of claroenen te k deren
R.K, DIENSTBODE gevraagd vooi TROMMEN
onder hun berusting hebben*
bezwaar). Voor een
dag of d. en n., wasch butenshtris. (kl. defect geen
behoo rende tot het vermogen vant .
Café L. Gulpers-America, Hoofd- in heroprichting zijnde vereeniging.
HAVINETO, Staüonatr. lft
H
Turmchib,
aan secr. Gulpener
Br.
straat 41, Schaesberg,
H. J. KERFF. Stampstraat 8; 4
Maastrichterweg B 48, Gulpen.
ERVEN RöLLE Schiffelderatr #
Net DAGMEISJE gevraagd. Herister- ; Te
koop gevraagd BRANDHOUT,
W KAASE, Schiffelderstraat &
berg 17. Hoensbroek.
zwaar trlaghout, hakhout enz. Ook gr,
WED. STRICK-EENDEN Dotrp*
Bibliotheek en Kunsth. ..De Bieb" partij. Br. onder No. T 836 bur. dez
straat 17;
een
vr v. spoedige indiensttreding
WED LENDGENS-LUJA,
Ter overn. gevraagd een KRUIDEhandig LEERMEISJE.
NIERSZAAK of filiaaü. Ook gen.
Huls 45;
wasch
gr.
gevraagd,
SCHEEREN, hmstr 20t
DAGMEISJEMevr.
mede in dc zaak te helpen en naderJOS.
ParalleiNefkens,
buitenshuls.
J. J. FRANSSEN, Bu.kencbr. #
hand ze over te nemen. Br, onder
weg 7, Heerlen.
P,
E. FRANSSEN.
No. N 201 bijkant. L.D. Hoensbroek
'broek 23.
DAGMEISJE gevraagd. Adres bur. Te koop gevraagd HOCKEY-STICK
te Simpelveld, worden beleef*
van drt blad No. P 807
Br. met prijsopg. letter L. F. dez. allen
verzocht opgave te doen binnen W
; Gevraagd R.K. 2e MEISJE als dag- '
koop
omg
te
gevraagd,
dagen
HUIS
0.N.3
na paatsiag van deze advertca-'
meisje. Mevr von Hoegen, AbtenBr. onder No A 834 bureau dez.
tic aan
laan 56. Kerkrade
koop
of te huur
A. RTJTTKN
BOERDERIJTJE te
Net R.K. MEISJE gevraagd voor d. gevraagd. Br. onder No. G 827 dez. St. Nicolaasatraat 12 te SimpelTfW. I
of d en n, niet beneden 18 jaar *n
HANDLICHTING.
gezin v. 2 pen. als hulp la de Te koop gevraagd POPPENWAGEN
kl.
beschikking van den Kantonrecht '
huishouding. Zondags vrij. Br. onder of te ruilen teg. babygoed of iets Bij
ter
van den Hen Decenv i
Heerlen,
te
anders. Br. No. B 829 Bur. dez.
Np. K 818 bureau van dit blad.
ber 1945, is aan
" Te koop gevraagd SPORTWAGEN. RARD HUBERT JOHANNES
SOHROUFF. ge- H
of ruilen voor nw damesschoenen pi boren te Schaesberg, 10 Aug, 1927«
hak m 38 Br. No. ) 829 bureau dez. wonende te Schaeaberg, Heerlenscbe-' j
Te koop gevraagd CAFE-KASSA. weg 29. krachtens de bepaling vaü
ZIT- EN STiAAPKAMER
gevr. met voll pension door heer. 4 of 5 teller vleugelpiano. Teg. cont. artikel 480 van het Burgerlijk Wetaflleen gestoff. Br. aan druk- betaling. Br. onder V 829 bureau dez boek, handlachting. verleend tot het i
Event.
kerij Jongen en Co., Uilestraat 8, " Te koop gevraagd gebruikte en onge- in- en verkoopen van granen, meel* ;
Heerlen.
kunstmest en zaaizaden, het doe*
jbruikte kroonkurk- en beugel-FLESJong echtp. 1 kind zoekt voor zoo SCHEN Br, onder No. D 832 dez van betalingen en het geven va*
kwijungen
voor ontvangen gelden* j
spoedig mogelijk4l HUIS of gcd, van Te koop gevraagd i.g.st.z. BONThuis op gegoeden stand te Heerlen of MANTEL, prijs en kwa* opgeven bet aanstellen en ontslaan van perso* I
omg. Br. onder No. A 827 bur. dez. Br. onder K 224 Bijk. L.D. Kerkrade neel, het aangaan van verbintenisse*
op de onderneming betrekking heb* A
Heer zoekt per 1 Jan. nette KAMER SPOED! Te koop gevraagd een in bende
en het verrichten van aïl* *l
m, pension nabij het centrum. Br. g. st. z, 1- of 2-P.K. MOTOR handelingen die daarbij en daarto* I
met prijsopgave onder No. B 827 dez. 360-660, eventueel te tuften
tegen noodig zijn.
ngetecM
2 Heeren z. ZIT-SLAAPKAMBR m. 3 P.K. motor 820-3*o. Gebw. y. Brec
De Griffier bl
ptension, Br, onder Not X 539 des. Haafhefdcsfraat 5, Brusamns,
). W. CENIH* |
te Heerlen

HOLLANDIA

..

—

SPEKHOLZERHEIDE

":

.

I

Te huur aangeboden

Leeft^

JpSê-M&i

Echtg. v. Hubert. Jos. Krak
Fam, KrafC,
Schaesberg,
Bocholtz,
Fam, Smitwnanß.
Schaesberg 24 Dec. 1945
Heerlenscheweg 34,
De begrafenis zal plaat* hebben
op Vrijdag 28 December, om 9
uur in de Parochiekerk v Petrus
en Paulus, Schaesberg,
Bijeenkomst sterfhuis, Heerlen.
scheweg 34, Schaesberg. 8.45 a.

kinderea.
H. Smeets-Robrock
ca kinderea.
H. Robroek Bodelier
ca kinderen.
ca

ter,

plotseling

tot

ca klad.

M. Robroek-Kemp

Jf.
Fam.

overleed

Heden

onze diepe droefheid,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den leeftijd van 31 jaar, onze inniggeliefde echtgenoote, dochter, zuster,, schoonzuster en tante

S. W. Robroek-Bindel-*
ca kinderen.
J. Wronaak -Robroek

Kinderea Koster,

Hennen,

De gezonden H. Man v. Requiem
zal genoudeji worden Vrijdag 28
December, in de Kerk van den
H. Gregorius te Brunssum waarna de begrafenis op het RK.
kerkhof te Brunssum, Bijeenk.
Wllhehninastr. 7, om haK 10.
Geen bloemen.
Gaarne H.H. Missen,

Voor de vele blijken van deelname tijdens de ziekte en overlijden van onzen geliefden Vader
betuigen wij onzen kartel, dank
Kinderen Vroemen.
De Zeswekendienst zal gehouden
worden in de Parochictexn. re
Valkanburg, op 31 December, te
9 uur. Beleefd verzocht dezen te
willen bijwonen. ■

Jongensschool

EKN ONDERWIJZER

in vasten dienst. Sol], zoo spoedig
DANK aan Moeder van mogelijk aan den ZeerEerw. Heer
DPENLIJK
Mtijddurende Bijstand. N. N
Jos, Gt'litssen, Pastoor t* Simpelveld

Te koop aangeboden

_

I
KEESHONDJE?. I

.

_

J

*_

,

Te Koop gevraagd
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