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NEDERLAND HERRIJST?

Belgische mijnwerkers

Een bladzijde uit het klachtenboek

ten paleize
In

tegenwoordigheid

van den eer-

sten minister en van talrijke voor-

aanstaande personen, heeft de prinsregent van België ten paleize te
Brussel oen afvaardiging ontvanOns volk heeft in het afloopende jaar een lijvig klachtenboek samen- gen, bestaande uit 150 mijnwerkers,
gesteld. Het wordt zonder geschreven te zjjn opgezegd van Bemelen tot die optraden als vertegenwoordiDelfzijl. Er staan kinderachtige bladzijden in, maar ook pagina's zoo gers van alle Belgische kolenmijernstig, dat zy ons doen twijfelen aan de oprechtheid van velen die de nen. Aan ieder van hen overhandigde de prins-regent een mijntouwtjes in handen hebben. Luister !
lamp waarin zijn monogram gegrafoerd was, vervolgens voerde de
KINDERSPEELGOED! mij die 180.000
dan?" „Gaat ons prins-regent het woord in het
niets
aan,"
Onlangs heeft men in Zuid-Limzegt
Rechtsherstel, Fransch en In het Nederlandsch:
1 Herstelburg In vele zaken speelgoed in be- ~dus betalen. Andera
hij deed uitkomen, dat het in
ling van het Recht in Nederland!
slag genomen omdat.
groote mate aan de mijnwerkers te
er geer
danken ls, dat de economische wecodenummer opstond. Hot liep n.l.
NIET KANKEREN. deropbouw van het land zoo vlug
tegen Sint Nicolaas. De fabrikanton
opschoot.
De prins-regent overWij hebben nog eenige honderhidden zich beijverd de lang ontbeerde verrassingen zoo goerl en den bladzijden vferder gelezen. Het handigde eveneens een lamp aan
kwaad mogelijk : te vervaardigen. gemelde ons vodr de oogen. We minister van Acker; een andere
lamp werd namens de aanwezige afZij konden er echter geen code- kregen spookbeelden van „econogevaardigden den regent aangeboopstandige zanummer ipzetten, omdat zij na een mischo
den als herinnering aan deze Indrukmaanden geleden gedane aanvrage kenlieden, Wien ane initiatief ontnomen wejÉl-, en#, enzj Maar onze wekkende plechtigheid. (ANP).
nog geen antwoord hadden ontvangen. En toch het werd Sint Niconclusie Is: N.»
la in Necolaas. Dus, zij verkochten tegen derland de ooriHiprie zoo groot geI,letuur het speelgoed aan den deweest als thans."
tailhandel, waar het onlangs in
Toen ik het tweede deel „dat
TAHOESJAN BESTORMD.
beslag werd genomen door de bouover de zuivering" handelt, wilde
wers aan Herrijzend Nederland!
openen, zei een grossier tegen mij:
De „Daily News" meldt, dat de
Laat dat, mijnheer. Ik ben rijk ge- Chineesche regeeringstroepen TaMIJNKLEEDING.
worden door de Rijksbureaux. Ik hoesjan, een strategisch spoorwegWanneer volgens zeer ervaren hoop dat ze nog heel lang zullen knooppunt,
minder dan 75 mijl ten
lieden de mijnkloeding welke thans blijven bestaan. Gun de zuiveraars Zuidwesten van Moekden in MandOnvakkundig in het Noorden des ook een baantje!
joerije, tegen een klaarblijkelijk
lands gemaakt wordt, in de mijnweinig georganiseerden tegenstand
Nederland moet tóch herrijzen!
streek zou kunnen worden gefabri„De winkelier dus ook!" zei ik. hebben bestormd. Het blad voegt er
ceerd, waar de mogelijkheden trouaan toe, dat, bij de huidige snelaanwezig
zou
De w'
lier, hernam hij, dat is heid der vorderingen, de regeeringsivens
zijn,
zij den
een
zeti
in zijn eigen bedrijf die troepen tegen
mijnwerkera 30 tot 40 % goedkoohet volgende weekper zijn. Nederland herrijst!.
vergunningen noodlg
heeft voor einde Moekden, een van de bepersoneel, goederen In- en verkoop langrijkste Mandsjoeriasche steden,
DUITSCHE STOFFEN. en geen
enkele persoonlijke vrijzullen bereiken.
heid bezit. De bureaux hebben meer
Het gebeurt, dat winkeliers DuitHot Chineeseho centrale nieuwsverstand
van zaken dan de zakensche stoffen krijgen aangeboden,
agentschap meldt, dat de commulieden!
JEHAN KUYPERS,
■faelke prompt geweigerd worden,
nistische troepen, georganiseerd in
want dat mag niet. De aanbieders
„rooverbenden", achter de regeerijzen dan doorgaans naar Luik en
ringslijnen in Zuid-West-Mandspoekomen de ginder geïnde francs hier
300.000 -arbeiders van
de rije saboteeren en ontvoeren en dat
«wart verkoopen. Nederland hervleeschbedrijven in Chicago eischen zij tusschenbeide komen bij de proeen
loonsverhooging van 2 dollar ductie van kolen, die voor verscheritst!
ONDERGEDOKEN. per dag. Bij meerderheid van stem- ping naar Sjanghai en andere stemen word besloten tot staking over den, door do regceringstToepen beSommige zakenlieden hadden goote gaan.
zet, bestemd zijn.
deren doen duiken. De prijsbeheersehing zegt thans, het degelijke

Wordt het zakendoen onmogelijk

?

De strijd in Mandsjoerije

—

ondergedoken goed mag hoogstens

25

dan op 10 Mei
'40. Het slechte surrogaat kost wel
vijf maal zoo duur doch dat is zoo
door de prijsbeheersching bepaald,
dus goed.
Wat wil de winkelier doen? Het
%

meer kosten

SCHOENEN.

De regeeringsvoorlichtingendienst
Wij kennen ter stedo een filiaal deelt het volgende mede:
„Teneinde misverstanden weg te
dat zijn groote schoenenvoorraad
verzendt naar andere filialen in het nemen, welke schijnen te zijn gereland omdat er hier geen vergunzen tengevolge van de radio-uitzenningen voor gegeven worden. Ons ding betreffende Ned. Indië door

den heer Chester Wilmot voor de

'ridderlijk bekend: Het Rijksbureau BBC op 28 November
voor Huiden en Leder heeft herrie stelt de Ned. regeering
het C.D.K. te Vught. Deze ruzie
komt neer op de hoofden van het

gehouden,
er prijs op
duidelijk te maken, dat geen verklaring over het regeeringsbeleid
is afgelegd tegenover den heer

volk, dat zoodoende niet geholpen
wordt omdat de heeren onderling Chester Wilmot door den minister
van Overzeesche gebiedsdeelen. De
bakkeleien. Zoo herrijzen wij!
die een persoonlijke
uitzending,
DE JEEP. weergave was van een gesprek, dat
zes dagen tevoren plaats had, trok
Een man maakte Jeeps van houtafval. Als hij geen vestigingsver- zekere onjuiste conclusies, waargunning had
en dat had hij niet, voor professor Logemann geen verhij was werkeloos en poogde eerlijk antwoordelijkheid kan aanvaarden.
»an den kost te komen
mocht
De politiek van de Nederdat niet. Immers op
10 Met '40
landsche
regeering blijft zooals
maakte hij ook geen Jeeps! Nederzij is uiteengezet ln de verklaland is vrij!
ring van 6 November en is geRECHTSHERSTEL.
richt op een vreedzame oploslemand werd door de Duitschers
sing van liet probleem."
�oor f 80.000 bestolen. Zelf verkocht
goederen welke de Duitschers
Wilmot had o.a. beweerd, dat de
by hem achterlieten, ter waarde Ned. regeering 't met de politiek
van f 20.000. Deze f 20.000 komen van van Mook niet eens zou zijn.
iins toe, zegt Rechtsherstel, dus
lbetalen en prompt! „Wie betaalt
Na een weekend van voortdurende besprekingen heeft Sjarir een
verklaring opgesteld, die hij aan de
Britten zou overhandigen en waarin zjjn spijt over het gebeurde te
Bekasi wordt uitgedrukt, terwijl
in deze verklaring meleveneens
Ir. Gelisaen, directeur van de ding gemaakt wordt van zyn poginStroomverkoop
Maatschappij,
gen en die van zijn kabinet, die
heeft verklaard, dat na het
ten doel hadden de extremistische
jeugd onder controle te krijgen. Dat
einde der vijandelijkheden in de
is hem tot nu toe nog alles behalve
provincie Limburg ongeveer 260
gelukt.
K.M. laagspanningsnet was verSjarir besloot met de volgende
nield, 400 K.M. was zwaar bespijtige opmerking: „We zijn zoo
schadigd en nog eens 400 K.M.
goed begonnen en nu hebben wij al
licht beschadigd. Vrüwel het gedeze moeilijkheden". Sjarir bekenheele net ls thans weer voorde, dat hij vreesde voor belangrijke
looplg gerepareerd. Kleine gerepressailles van de Britten tegen
van
Venray, Bergen,
deelten
do republikeinsche „regeering" als
Mook en enkele andere zullen
gevolg van
den
moord op de
v66r 1946 eveneens hersteld zijn,
Britsch-Indiërs te Bekasi. Hij drukzoodat in Januari 1946 geheel
te ook zijn ongerustheid uit over
Limburg weer van electrlschen
de gebeurtenissen te Bandoeng,
stroom 'al ziln voorzien.
„Wij moeten voorkomen dat' 't een
tweed© Soerabaj» wordt",
—

Zwendelaar met atoomenergie

•

Januari 1946 overal

i

electriciteit

*

*
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De 71 jaar oude dr. John Wllson te Londen beweert een „atoom-

circus, waartoe zU behoorden,

W
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HET PROCES TE NEURENBERG

De rol van de „goede" Wehrmacht
Ook niet-Duitschers voor 't gerecht ?
Langzamerhand komt er eenige onverhuld nazidom. Het einde van
teekening in het proces, aldus het belde Is gekomen, maar het Is loANP. De aanklagers stapelen fei- gisch, dat In het proces van beten op, waaruit het complot duidepaalde tegenstellingen gretig golijk reconstrueerbaar is. De be- bruik gemaakt wordt.
klaagden
trachten zich aan
algeheele verantwoordelijkheid te
Volgens den bijzonderen cor-

'uilen

onttrekken en do schuld op anderen en elkander te gooien door bepaalde details te ontkennen. Ken

respondent van de News Clironlcle te Neurenberg zullen als
gevolg van documenten, gevonden In het Dultsche ministerie

goede zet van den aanklager is 't
optreden van getuige Lahausen, de
man, die informaties van wat zich

van Buitenlandsche Zaken, wellicht vervolgingen worden Ingesteld tegen een aantal niet-

Dultsche

nazi-sympathisanten
in Engeland en andere landen.
Vele belangrijke stukken zijn onlangs voor onderzoek naar Londen
overgebracht, o.a. tot Hitier en von
Ribbentrop gerichte brieven. Do
onderzoekers, die tot geheimhouding verplicht zijn, zeggen
zich
verbaasd te hebben over hetgeen
aan het licht gekomen is en over
de personen die hierbij betrokken

zyn.

Kerkvervolging in Rusland
Bisschoppen gearresteerd en
gedeporteerd.
Doop
Congregatie voor
de
Oostersche kerken te Rome la
bericht ontvangen, dat alle
Grieksch-Katholieke Oekrain-

bet instrument overhandigd,
dat hij noodig had.

sche bisschoppen in de Poolsche gebieden ten Oosten van
de Curzon-lijn (welk gedeelte
door Rusland bezet Is) door de
Sovjet-politie zijn gearresteerd
en naar Rusland zijn gedeporteerd.

Dat neemt niet weg, dat de in-

lichtingen van Lahausen waardevol
zijn voor het proces, als men maar
goed in het oog houdt, dat er geen

De vlucht van Hess

—

801.

HIER IS NEDERLAND!

wezenlijk verschil is tusschen de
generator" uitgevonden te hebben, reactionnaire Wehrmacht en het
waarmede een auto met drie maal
de normale snelheid voortgedreven
kan worden. De kosten zouden op
20 tot 25 cent per duizend km. komen. Dr. Wilson zegt deze genera„News of the World" citeert
tor reeds voor den oorlog geconeon verklaring van Hess, welke
strueerd te hebben. De Duitschers
deze Zaterdag in zijn cel te Neurenberg heeft gedaan. Hiermede
wilden zijn vinding koopen, doch
hij weigerde zulks. Volgens dagis het raadsel van zijn vlucht
bladfoto's is de generator een menaar Engeland In 1941, dat veel
talen cylinder met een ventiel aan
stof heeft opgewaaid, opgelost,
beide einden.
meldt het ANP. Hess verklaarDonderdag zou een demonstratie
de: „Ik vloog, naar Engeland
ten overstaan van den minister
om koning George uit te noodigen voor een vredesconferentie
voor Brandstof, Shlnwell, plaats
hebben. Op het laatste oogenblik
met Hitier tn Duitschland. Ik
verklaarde dr. Wilson, dat zijn wawilde de wereld van het bolsjegen door sabotage defect was. Dit
wisme bevrijden. Ik dacht, dat
U reeds de tweede maal, dat een
de hertog van Hamilton, dien ik
proefrit mislukte. Dr. Wilson begoed ken, mij bij den koning
weert atoombommen in zijn laborazou brengen".
Goering heeft Zaterdag vertorium te kunnen maken, (Reuter)
klaard: „Toen Hitier den brief,
welke Hess voor zijn vertrek
Binnenkort zullen ln Oostenvoor hem achterliet gelezen had,
geallieerden
uitgede
door
de
rijk
bleef
hij enkele oogenblikken
schillings
en
geven marken
niet
roerloos zitten. Daarna werd hij
meer geldig zijn en worden vervanwoedend en beval de arrestatie
gen door Oostenrylfsch geld.
van allen, die van de vlucht van
Acht leeuwen, een troep apen.
Hess op de hoogte waren".
een slang en een hyena zijn geHess had echter slechts zijn
durende een treinreis in Italië ontsecretaris en adjudant in vervlucht uit de menagerie van het
trouwen genomen.
—

H

St. NSjfllaas oracht een officieel bezoek aan Amsterdam. Het
enthousjMM, waarmede hij werd ontvangen was nog grooter dan
tijdens
der geallieerde generaals! In een der volksbuurten \ontltond even een kleine schermutseling tusschen de
fZïferte Pieten en de andere Pieten toen de eersten met
kwistige 'F>*ry
uitstrooiden, dewelken door de laatsten
gretig w
tl opgeraapd om ze even later tegen 1
cent per stuk
aan de
-en te verkoopen. De chef zwarte Piet alarmeerde
op -loo;
onmiddellijk de politie, die de schavuiten rechtstreeks
haven transporteerde, vanwaar zg in linnen
rakken
nje zullen worden overgebracht.
Moll is met net tweede Indië-vliegtuig te Batavia
Het
derde Indië-vliegtuig, de N.L. 304, is ZaterdagmS
commando van Veenendaal vertrokken en- Cairo rt<wN^!»pasieerd*
In de Amsterdamsche haven voer een schip binnen met 4600 ton
katoen aan boord. Dit was de grootste lading, die sedert 25 jaar
in één keer werd aangevoerd. Nog een paar van die vrachtjes en
we hebben weer de grootste hoeveelheid katoen aan
onze body
zitten, die die we in vijf jaren hebben gedragen.
De C.C.D. maakt zich op voor een nieuwen aanval, ditmaal
tegen degenen, die te hooge prijzen vragen voor verlichtingsartikelen. De tarieven die wasschepen mogen heffen zyn aan
nieuwe voorschriften gebonden. In 1946 zal een schoolbataljon
genietroepen worden opgericht. Wie instructeur wil worden, kan
solliciteeren by het Centraal Bureau Militaire Opleiding, Sectie
Genie), Nieuwe Frederikskazerne, Den Haag.
Op een grooten Rijksweg zijn een dezer dagen op één controlepunt
auto's in beslag genomen, die niet geregistreerd waren.
Overigens zijn wij van meening, dat de rechtspositie van de
afzwaaiende dienstplichtigen reeds thans moet worden geregeld.
Dit zal de animo voor den militairen dienst ten goede komen !

achter de schermen afspeelde, uit
de eerste hand kan
verstrekken.
Men is geneigd deze Lahausen als
sympathiek te beschouwen, vooral
door de wijze, waarop hij poseert
als exponent van de „goede" Wehrmacht, waarvan vele verwachtingen hadden als oppositie tegen de
partij. Maar men mag nooit of te
nimmer vergeten, dat deze „goede"
nazi-vijandige groepen in de WehrNOG STEEDS ONRUST TE
macht den weg voor het fascisme
voorbereidden. Mannen als de vroeBANDOENG.
gere Griek Canaris en Lahausen
Volgens de laatste berichten uit waren op het appél, toen de eerste
Batavia zijn er, volgens ANP-Aneaanslag op het jonge democratische
ta, in het afgeloopen weekend aan Duitschland van 1918 werd voorbede Wilhelminaboulevard en de Ju- reid. Zij hebben van het begin af
linanaboulevard te Bandoeng ex- niet anders, dan tegen dit nieuwe
tremistische relletjes geweest. EuDuitschland van toen geïntrigeerd.
ropeesche huizen werden in brand Het waren beroepscomplotteurs. Cagestoken en 4 Europeanen werden naris was zelfs geruimen tijd leider
ontvoerd. Men gelooft, dat eenige van een door hemzelf opgerichten
Europeanen vermoord zijn. Ook particulieren spionnagedienst.
wordt er in de heele stad en speDe vertegenwoordigers van
ciaal in het gebied van het Rawpi
de „goede Wehrmacht" hebben
hotel door vrijschutters gevuurd.
Hltler op een presenteerblaadje

—

In

Kuvpers.

SJARIR WORDT ONGERUST

Nederland 13 aan 't herrijzen.

werd door een bepaald Rijksbureau

Gcd Conim.: Mr Cli Janssen rt*
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De regeering niet
van standpunt veranderd

degelijke voor een betere prijs verkoopen en den rommel voor een
appel en een ei. Dat mag niet, want

met

No. 280.

Het betreft hier, volgens de Catholic Herald, den aartsbisschop
van Lwow en diens hulpbisschop,
den 82-jarigen bisschop van Stanialau, alsmede Mgr. Nlcholas Czarnecki, apostolisch gedelegeerde van
de Kerken van den Byzantijnschea
die zetelt in Kowel
Ritus,
in
Poolsch Wolhynië. Alle vooraanstaande leiders van 3 & 4 millioen
Oekrainsche Grieksch-katholieken
in het voorooriogsche Polen zijn
van hun zetels verwijderd, behalve
do bisschop en de eo-adjutor va»
Przemysl, dat aan de Poolsche zijde
van do Curzon-linie gebleven is.
Soortgelijke berichten komen uit
Subkarpathisch Roethenië, 't meest
Oostelijke deel van Tsjecho-Slowaktje, dat in den afgeloopen zomer
door Rusland werd geannexeerd.
De bisschop van Chust en Uzhorod
zijn naar Rusland gedeporteerd en
men weet niets van hun verder lot.
Do Russische autoriteiten voeren
een energieke campagne om de
Grleksch-kath. kerk te ontwortelen
en zoodoende Grieksch-katholleke
Oekrainers te dwingen om tot de
schlsmatlek-orthodoxe kerk over te
gaan. Drie afvnllige priesters hebben een comité gevormd, dat de
vereeniglng van Grieksch kntholie-

1

Uitgave

DINSDAG 4 DECEMBER 1945.

ken en schlsmatleken

beoogt.

Tribunaal Sittard

De Limb. Adv. Fiscaal over:

Politieke Delinquenten
In een onderhoud noemde de Limburgsche Advocaat-Fiscaal, mr. F.
Baron van Voorst tot Voorst het besluit: Politieke Delinquenten 1945, dat
onlangs in werking trad, een belangrijk besluit en een goede stap in de
richting van het herstel van den rechtsstaat ook ten aanzien van politieke
arrestanten. Alleen reeds daarom omdat voor het eerst de Justitie is
ingeschakeld wat betreft de bewaring en de vrijlating.
Eenige onderdeelen van het besluit lichtte mr. van Voorst tot Voorst
al* volgt toe:
BEWAKING. bezien. Het is dus onnoodlg verzoeken om invrijheidstelling in te die-

Wat de bewaring betreft: in nieuiedereen krijgt automatisch
we gevallen wordt de Justitie, in nen;
zijn beurt. Hebben de Officieren-

den persoon van den AdvocaatFiscaal. vrijwel onmiddellijk gekend. De normale strafvordering
wordt dicht benaderd. Het bevel
tot bewaring wordt namelijk gegeven door het Hoofd van de Politieke Recherche. Binnen 11 dagen
vermoet
de
Advocaat-Fiscaal
lenging bevelen, geschiedt dat niet
dan komt de man vrij. (De Hoofden der Politieke Recherche zijn
in Limburg met zorg uitgekozen
uit de beroeps-politie en het moet
mij hier van het hart, dat door
hen en door het onder hen staand
personeel uitstekend werk is verricht. De Politieke Recherche stond
en staat voor een zeer zware taak,
die energiek is en wordt aange-

Fiscaal hun werk beëindigd, dan
kom
ik verwijs naar hetgeen ik
zoo juist vertelde over de bewaring
ik zelf opnieuw in actie en
beveel de verlenging der bewaring
in de daarvoor in aanmerking komende gevallen.
Nog iets wil ik met klem
ter
voorkoming ook van misverstand

het economische leven.

dat de invrijheidgestelden nu maar
kunnen doen en laten wat zij willen.
Aan de voorloopige invrijheidstellingen worden vaak voorwaarden
vorbonden: huisarrest, verbod cafébezoek, meldingsplicht, verbod zich
te begeven buiten de gemeente van

—

—

—

naar voren brengen.
invrijheidstelling
beteekent
geenszins vrijspraak!
Integendeel: bestraffing volgt onherroepelijk en ik kan V/ verzekeren
dat zeer rake klappen zullen worden uitgedeeld. Het gaat echter niet
aan in de lichtere gevallen het
—

De

Maandagmorgen om half tien had
de eerste zitting van de derde kamer van het Tribunaal te Maastricht, to Sittard plaats In de zittingszaal van het Kantongerecht
De publieke belangstelling was niet
buitengewoon groot.
Het Tribunaal bestond uit Mr.
Dahmen, voorzitter en dhrn. Leentjens eu Corbey, leden en dhr Derks,
secretaris. Mr. Dahmen sprak een
openingswoord, waarin hij er op
wees, dat de rechtvaardigheid zooveel mogelijk zal betracht worden
Hij sprak de hoop uit, dat Gods
zegen op dit werk zou mogen rusten. Vervolgens werden een viertal
gevallen in behandeling genomen,
tegen M. uit Nieuwstadt, zijn echtgenobte en zijn zoon. De eerstgenoemde was lid van de N.S 8.,
de kinderen waren in den Jeugdstorm, de zoon bij de W-A, terwijl
de vrouw lid was van de vrouwenorganisatie. De vierde beschuldigde was J. uit Sittard om zijn proDu itsche houding, zijn lidmaatschap van Avolon en het bekleeden
van een bestuursfunctie in hét we
duwen- en weezenfonds. Als verdedigers traden op Mr. Vencken uit
Sittard en Mr Kallen uit Geleen.
Uitspr.

over 14 dagen.

Uitgesteld zilveren feest

VRIJLATING.
Ik kom nu vanzelf tot de Invrijheidstellingen. Het is natuurlijk
onmogelijk dat ik zelf in ieder geval naga of vrijlating moet geschieden. Dit zou alleen al veel te veel
tijd vergen. Het besluit Politieke
Delinquenten 1945 spreekt dan ook
van invrijheidstellingen door of namens den Procureur-Fiscaal. Hier
evenals elders in het
in Limburg
land zijn dan ook vooraanstaande
juristen aangezocht, die onder mijn
leiding
noodig om de eenheid tc
■waarborgen
per kanton werken
en alle bewaarden onder de loupe
r.emen Deze gemachtigden van den
Procureur-Fiscaal, die zeer binnenkort den titel van Officier-Fiscaal
zullen voeren, kunnen dus bevelen
tot invrijheidstelling namens mij
afgeven. Voor het rechtsgebied der
Kantons Heerlcti en Sittard, omvattend o.m de geheele Mijnstreek,
zijn nis gemachtigden aangewezen
Mr. H Doppler en Mr. H. Paulussen. Ik wijs nadrukkelijk in dit
verband op twee dingen.
—

—

—

Ten eerste: Het Militair Gezag
is in deze materie geheel uitgeschakeld, de Justitie alleen is verantwoordelijk voor den nieuwen gang
van zaken
Ten tweede: Alle gevallen worden

Inwoning

en dergelijke.

zilveren jubileum vierden Op de
receptie, die in hotel Suisse gehouden is, heeft het dan ook niet aan

belangstelling

ontbroken.

LANDEL. RIJVEREENIGING.
De

Landelijke

Rijvereeniging

Sittard hield Zondag in cafd
het Witte Paard te Sittard haar

Kring

L. T. M.

en Spitsuren

Op de z.g. spitsuren bi ogen alleen abonné's der L.T.M. vervoerd
worden Er is bij herhaling op gewezen, dat dit tot ontevredenheid
en moeilijkheden leidt. Op grond
van vole klachten, niet het minst
uit Kerkrade, vestigen wij nog
eons de aandacht op deze aange-

algemeene vergadering. De voorzitter, de heer Horricks van Berg
opende de vergadering en heette

alle afdeelingen welkom. Dhr. Nelissen van Geleen bracht verslag
uit van de Cross Country t» Schinnen. Het batig saldo daarvan wordt
verdeeld over de afdeelingen Echt,
Schinnen en- Merkelbeek, daar de
afd. Graetheide en Born in het
seizoen 1945 zelf een concours heblegenheid.
ben gehouden Vervolgens werden
door den voorzitter mededeelingen
Men kan lederen morgen drommen menschen zien staan aan de verstrekt over den instructeur. Getramhaltes, die de eene tram na vraagd werd om dhr. Balzer te verzoeken commandantencursussen en
de andere voor hun neus zien voorpractische en theoretische lessen te
bijrijden, menschen die naar begrafenissen.
huwelijken
moeten geven in de wintermaanden. Er
werd gevraagd om het punt'enstelmenschen die den trein moeten hasel voor Limburg vast te stellen en
len, enz. Zij mogen niet mee. Alte beperken
léén voor abonné's. Een reiziger van de dresseurnummers
tot 4, 8, 12 en 16-ta]!en. Waarna deze
Spekholzerheide die een dagvaardlglng had ontvangen om als getuige druk bezochte vergadering op de
op te treden aan het Kantongerecht gebruikelijke wijze werd gesloten
te Heerlen, overkwam het volgende:
Hij wachtte aan de tramhalte te
Onderspekholz op de tram. Twee
keer probeerde hij tevergeefs om
mee te komen De derde keer, na
een uur, liet hij den conducteur
papieren zien, waaruit bleek, dat
Opening in
hij op het Kantongerecht moest
verschijnen. Maar de conducteur LESSEN WORDEN TE SITTARD
gaf hem ten antwoord: „Daar kan
GEGEVEN.
ik niets aan doen, alléén voor abonMaandaginorg. had te Maastricht
né's." Toen genoemde reiziger ein- in 't Gouvernementsgebouw de opedelijk na den 4en keer mee mocht
ning plaats van „De Limburgsche
kwam hij natuurlijk te laat en was
voor Voortgezet Bouwkunstop het gerecht alles afgeloopen. Do School
onderricht". 't Initiatief tot opman, die hiervoor een verlofdienst richting van dit instituut is uitgehad aangevraagd, was een heele
gaan van „De Stichting Herstel
dag kwijt en had niets bereikt.
Limburg 1945" en de voorzitter hierNa deze bloemlezing uit het van Ir. Keyzer opende de bijeenklachtenboek zouden wij willen komst waarbij o.a. tegenwoordig
vragen: Zou do L.T.M. voor zulke waren Mr. Dr. van Sonsbeeck, pasgovallen geen andere maatregelen toor Adams, Mr. Jaspar, Burgem.
kunnen nemen f En zou het persoCoenders, Jos. Mnenen, Architect
neel der L.T.M. wat meer begrip Cuypers, Ir. do Groot, Ir. Froger,
mogen tooncn voor de moeilijkheIr. Schoenmaekers, Architect Turlings en 'n aantal leerlingen, met
den der reizigers?

Donderdagavond Is een Ameriillegale werkers, die
Aan
alle
kaanscho auto op den Rijksweg door hun houding of verzet schade
tusschen Reuver en Swalmen in hebben geleden, moet hulp worden
botsing gekomen met een paard verleend.
De nagelaten betrekkingen van
met kar, geleid door den voerman
L Joosten uit Beesel. Een Roode een illegaal werker mogen niet met
Kruiswagen vloog hier nog bovenop. een fooi bedeeld worden; noch de
Bij deze botsing werd een 24-Jar echtgenoote, noch de kinderen molegeraalmoezenier gen in een slechte maatschappelijAmerikaansche
gedood. De voerman en een Ned. ke positie komen. De kinderen moemilitair werden ernstig gewond in ten een opvoeding en opleiding
kunnen krijgen, die aansluit aan de
het ziekenhuis te Roermond opmogelijkheden, die zij gehad zougenomen.
den hebben, indien de vader er niet
Nader vernemen wij, dat de 2Gleven bij ingeschoten had.
jarige
voerman nog
denzelfdcn hetHet
Gewest Limburg van de
avond aan de bekomen verwondinStichting 1940—1945 heeft voor een
gen is overleden. Het paard was
goede uitvoering van de organisazoodanig verwond, dat 't ter plaattie de provincie verdeeld in vier
se moest worden afgemaakt. Het
districten: Noord-Limburg, met een
ongeluk moet in hoofdzaak te wijbureau te Venlo, Midden-Limburg
ten zijn. dat de kar niet was ver(Oranjehof, Odiliënberg), Zd.-Limlicht; bovendien moet de bestuur- burg (bureau Maastricht en de
der v.-m don militairen wagen zijn Mijnstreek (bureau Heerlen).
verblind door een tegenligger.
Het ligt in de bedoeling om in
Gezien do ravage, waardoor het iedere gemeente een correspondent
verkeer geheel moest worden omaan te stellen, die tot taak heeft,
gelegd, !s het rijden met groote waar noodig plaatselijke gevallen
snelheid hieraan ook niet vreemd op te sporen, waar hulp geboden
De verkeersongelukken aan den moet worden.
rijksweg Reuver —Swalmen zijn leDie hulpverleening heeft men niet
gio. Zondagnacht is wederom een te zien als een bedeeling, maar do
vervulling van een eere-plieht.
auto tegen een boom gebotst, persoonlijke ongelukken kwamen hier»
bij gelukkig niet voor. Dit is binDo bevelhebber der Nederland,
nen
week het derde ongeval op
scho Strijdkrachten, afdeeling Blndat weggedeelte.
nenlandsche Strijdkrachten Sectie
I X heeit eenigen tijd Ereleden vier
DE .PREMIE INGEVOLGE DE
officieren aangewezen aan wie o.a.
KINDERBIJSLAGWET.
de verzorging van slachtoffers van
Strijd"Voor het jaar 1946 bedraagt de de Ned. Binnenlandsche
totale premie ln het algemeen 2.25 krachten werd opgedragen. Hun
pet. en voor de instellingen van taak behoeven wij niet nader te
weldadigheid 1 pet. van het loon. omschrijven, na hetgeen boven over
de illegale werkers en nagelaten
betrekkingen is geschreven.
HEERLEN. Do afd. Oranje NasBelanghebbenden .gelieven zich
sau van do Mijnschoolvereeniging met hun eventueele wenschen,
gaf in den Stadsschouwburg een klachten en moeilijkheden schrifwelgeslaagden
Men telijk te wenden tot of te vervoefeestavond.
bracht een programma van „elck gen bij:
wat wils", dat bij het dankbaar geDistrict Maastricht: Vrijthof 36,
stemd publiek eon warm onthaal Kamer 4. Maastricht; District Roervond. Het Harmonieorkest van de mond: Heinsbergerweg
RoerO. N. Mijnen onder leiding van den mond; Distriet Mijnstreek: Prins
heer Bastin, liet een Zeer gevariHendriklaan 94, Brunssum (telef.
eerd programma hooren en zijn 268); District VenJo: Dorpstraat
musiceeren versterkte ons in de 38, Maasbree.
overtuiging, dat het ensemble weinig of niets aan kunde heeft ingeboet. Op zulks een corps mag men
HEERLEN. Een tweetal koeien
trots wezen!
had genoeg van het leven te platVerder heeft men zich aangenaam telande. Gebruik makend van de
laten bezighouden door den jeugdiomstandigheid dat puntdraad mogen Sj. Koolmans, die zich als een menteel nog zeer schaarsch is, volknap accordeonist
deed kennen. deden zij aan hun aandrang naar
Sjef v. Deursen, als humorist-conde stad en kwamen aldus in de
ferencier,
veroorzaakte met zijn Heerlensche city terecht. De poliliedjes
veel
plezier tie, die met zulke avonturen geen
conferences en
en het quartet van de gezusters sympathie kan hebben, pikte de
Mertens oogstte een verdiend sucbeestjes echter op en liet ze den
ces. Edith Eichwald danste ta- nacht doorbrengen op de binnenlentvol en de tenor W. Waldenplaats van het bureau. De koetjes
bach gaf enkelo solo's ten beste, die kregen daardoor al spoedig heimgeslaagde
temidden der andere
wee naar hun vertrouwde wei, zoonummers op haar plaats bleek. De dat ze van vreugde loeiden toen ze
voorzitter der vergeniging de heer den volgenden morgen weer aan
C. Gulpen zeide in zijn welkomsthun baas, den landbouwer R„ werwoord, dat de bedoeling van dezen den teruggegeven.
was
band
onder
het
feestavond
de
De R- K. Onderwijzersverenipersoneel to versterken. De heer J.
ging hield in het verenigingsgeA. Driessen, voorzitter van M. Vbouw Looierstraat hnar derde verH„ sprak een slotwoord.
gadering, ditmaal onder het nieuwe
bestuur.
De voorzitter dhr. Souren, heette,
kapelaan Janssen, den nieuwen adviseur, welkom en deed enkele mededeelingen o.a. dat de afdeeling
momenteel 180 leden telt en dat
sléchts zij als lid beschouwd worden die zich na de bevrijding opgebed. Van Mgr. Lemmens e.o. was nieuw hebben opgegeven. Pater
Dr.
bericht van verhindering ontvan- Gerats gaf vervolgens een heldere
Bisschop
Vader
had
schriftegen.
en practische uiteenzetting over 'ï
lijk zijn beste wenschen voor initia- communisme. Van de rondvraag
tiefnemers, docenten en leerlingen werd door enkele leden gebruik
*

*

—

Limburgsche School voor Bouwkunst
het Gouvernementsgebouw.

DE GESTOLEN SCEPTER

overgebracht.
Ir. Keyzer behandelde in zijn inleiding zeer beknopt de geschiede-

nis der bouwkunst, de architectuur
gezien in 't licht der christelijke
levensbeschouwing en 't doel der
school nl. de vorming van middelbare architecten. Hij wees erop dat
deze school in 'n dringende behoefte voorziet en dat ze onder
Gods zegen mag bijdragen tot veredeling en verheffing der bouwkunst.

Als voorzitter van de Stichting
Limburgsch Herstel, als Commissaris der Koningin in Limburg en als
voorzitter van 't Limburgsch Landschap legde Mr. Dr. van Sonsbeeck
de nadruk op 't behoud van 't eigen
in
karakter
van de bouwkunst
Limburg. Hij bracht dank aan de
initiatiefnemers en hoopte dat onder Gods onmisbaren zegen de
school, die hij voor geopend verklaarde, rijke vruchten zou afwer-

zal ik je alles uitleggen." Rudolf
schikte bij en nam een flinken teug
bier. „Vertel op. ik luister." „Je
moet dan weten," begon de hertog
Gapmaar, „dat do koning altijd
geregeerd heeft met een pracht van
een gouden scepter, die nog van
zijn grootvader afkomstig was. En
hij regeerde met gemak. Je be-

gemaakt.
De Buurtvereeniginß heeft er
voor gezorgd, dat St. Nicolaas opWoensdag 5 December nam. 3 uur
—

een rondrit maakt door het Elkenderveld.

KERKRADE. Bij den winkelier
H. zijn tabaksartikelen uit de éta-

lage gestolen.
Burgemeester Habets zal in
den loop van deze week zijn ambtsbezigheden hervatten.
Woensdag 5 December a.s. zullen een 20-tal Duitschers vrijwillig
—

—

den teruggang naar hun vaderland

aanvaarden.
De afdeelingcn Chcvremont en
Gracht van de R. K. Staatspartij
komen Zondag !) December a.s. bijeen tot heroprichting.
Tot hoofdagent werden bevorderd dhrn.* Schrader, van Deur,
—

—

Timmermans, Heuvelmans, Verkerk,
Tot
H. Janssen, Kil en Kaanen.
De directeur van de nieuwe inagent le klasse werden bevorderd
Schoenmaekers uit
richting, Ir.
dhrn. Dinjens, Uiterlinden, AneSittard, dankte voor 't vertrouwen maat, van Ravel,
Wijsmans en
aan
en
begeschonken
de docenten
Linders.
handelde vervolgens de punten van
Bevorderd tot agent 2e kl dhrn.
't leerplan, hierbij invlechtend 'n Coenjaerts, W.
Feller.
Senrlen,
kort woord over de schoonheid der
Smeets, Vorage, Verheiden, Beoverschillende stijlen der bouwkunst rends en Flecken.
in den loop der eeuwen. Hij hoopte,
grijpt wel, dat het mij veel waard dat de resultaten van 't onderwijs
handen
te
was, om dien scepter in
nog zichtbaar zouden worden bij
Eén distributiebon van de
krijgen, want met behulp daarvan den
Brandstoffenkaart wil zeggen:
wederopbouw van Limburg.
en met de kroon kan ik koning Tot slot deelde hij mede, dat de lesDrie volledige dagproducties der
Karei den Vierden onttronen. Den sen voorloopig te Sittard in de amgezamenlijke mijnen, negen en
scepter heb ik de vorige week bachtsschool gegeven zullen wortachtig treinen van 50 wagons
gekaapt."
met 'n gemiddelden inhoud van
den, omdat Sittard 'n centraal punt
is van do leerlingen, die komen uit
17% ton.
alle deelen van Limburg.
pen.

-19. Er barstte een gejuich los.
„Hoera, daar heb je staatsvijand
nummer een! Kom je ona helpen
den troon te veroveren?" Rudolf
hield zich onnoozel en grootte beleefd „Wat is hier aan do hand?"
vroeg hij. „Drink een glas bier en
speel een spelletje kaart met ons
mee," stelde do hertog voor, „dan

EEN EEREPLICHT

»

„voorarrest" maar te doen voortOp 3 December 1944 bestond de
Raad van Arbeid te Vcnlo 25 jaar
duren, totdat een veroordeeling mopakt.)
gelijk is geworden. Dat niet eerder Nu de omstandigheden aanzienlijk
Wanneer het personen betreft, de Justitie is ingeschakeld is te begewijzigd zijn, stelde genoemde
die reeds eerder hebben vastge- treuren; het is nu eenmaal een feit, Raad er prijs op zijn werkzaamzeten en vrijgelaten werden, is uit- waaraan niets meer te veranderen heden van een kwart eeuw te herdrukkelijke machtiging van den valt. En juist door de late ja te late denken,
temeer daar 23 ambtenaren,
A.-F noodig vooraleer tot inbewainschakeling der Justitie, ls de tusonder wie de voorzitter van den
ringstelling mag worden overgeschenvorm van vrijlating voor de Raad van Arbeid te Venlo, de heer
gaan. Het zelfde geldt wanneer een berechting noodzakelijk geworden T. Toufer en de chef de "bureau, de
arrestatie scherp zou Ingrijpen in
Ook wil vrijlating niet zeggen, heer T. Jentjens, tegelijkertijd hun
De oude gevallen (dat wii zeggen
van hou, die voor 29 October waren
ln bewaring gesteld) worden op
korten termijn bezien. Voor 29 Januari a.s. moet geval voor geval
beslist zijn of de bewaring al dan
niet dient verlengd. Natuurlijk is
de beslissing ook hier niet aan de
willekeur van het O M overgelaten:
de man moet gehandeld hebben ln
strijd met het Tribunaalbesluit of
het Besluit Buitengewoon Strafrecht. Een groote garantie ls dus
geschapen,
voor de verdachten
maar tevens is aan het OM. een
zware taak opgelegd. Het betrett
in Limburg ongeveer 5000 gevallen, die binnen eenige maanden
moeten worden bekeken. Het is zoo,
dat Inderdaad voor 29 Januari a.s
door mij persoonlijk een beslissing
zal worden genomen over het al
dfln niet-verlengen der bewaring.

Verkeersongeluk

pRENDAAL.
ten berg. die

Ie overheid bevel tot staking
Bekregen, is, zooals wij reeds
litten. met ingang van 1 Dec.

oor

den Commissaris der Koin de Provincie Limburg,
in functie hersteld, onder me'ling dat van eenige bezwaren
,i_is gebleken. Ten gemeente-1 had een korte installatie-

n.

ttigheid

SPORT EN SPEL

Burgemeester J.
destijds op last

plaats.

WILLY DEN OUDEN ZWEMT
NIET MEER.

Willy den Ouden, eens 's werelds
zwemwonder, wier trotsche wereldrecord van 1 m. 4.6 sec. over de 100
meter borstcrawl nog steeds ongebroken en

zelfs door de Deensche

wereldrecordhoudster
veelvoudige
Ragnhild Hveger nauwelijks bena-

derd is, stapte Maandagmiddag na
'dagavond een waar evenement een verblijf van vier oorlogsjaren
Har cultureel leven, toen het in Londen en daarna twee in Zweden, uit het Zweedsche vliegtuig,
Pens Mannenkoor met medeing van het Maastrichtsch dat op Schiphol landde. Zij werd
daar opgewacht en omhelsd door
'lijk Orkest in de Wilhelminaeen kunstavond gaf. Het is een haar moeder en zuster, alsmede
fsetelljk mooie avond gewor- haar vroegere trainstor mevr. P
Na de pauze wees de waarne- van Wuyckhuise. Willy, die thans
burgemeester van Brunsmevr.
Broms
de heer Quint op de beteekenis
heet (haar echtgenoot is een bedezen avond, waarvoor de
held niet onverschillig kon
kend reeder in
Stockholm),
daar na de gewelddaden
de bezetters alle krachten worwordt
binnenaangewend het leven niet alkort
28 jaar
sociaal en economisch, maar
Helaas heeft zij
"'eel op te bouwen en het bewedstrijdhet
mooier te maken dan het
2wemmen vaarden oorlog was. Het Maaswel gezegd Zij
'tsch Stedelijk Orkest onder
vertelde, dat zij
«Ig van den vitalen Henri Herhaar
laatster

tüNBSUM.

Brunssum beleefde

?•
bracht een zeer gevarieerd
r amma ten gehoore, dat via

'en van Svendsen. Grieg, Sibeöaar Tschaikowskl liep en l>e'n werd met de Hollandsche
t>sodie van van Rooi. Vooral

pfotenkrakers-suite" v. TschaiPki werd een
klankfestijn,
r 'n het Maastrichtsch Stedelijk
6st prachtig op dreef was en
ts ruusiceeren bij het aandach[Uisterend publiek, dat de zaal
e n laatsten plaats bezette, een
erend applaus ontlokte. Rum°

®

Mannenkoor, onder de geest-

f

'%e leiding van den heer Thiszong op zeer lofwaardige wijze
jachtige „Hymne aan den
6

"
van v. Nieuwcnhoven, het
'tus van Kools en het Sanctus
"

Schubcrt

wedstrijd zeven
geleden

laar

r

het
'Sd werd om het salaris van de
te brengen van f 75 op
!• Na eenige discussie sprak de
!
zich met 3—2 stemmen uit om
'clarissen
niet te .verhoogen. De
6 wethouders onthielden zich
stemming. Besloten werd het

['ouders

P'en

van puin en huisvuil

aan

'n twee gedeelten en

de
fel.1945Bijvroeg

vaststelling begroo-

'

f

>

'

dhr. Roberts inlichover den post van f 2500, Ar2org en verpleging. De wethouühr. Paulen geeft een nadere
°hting. Spreker stelt den raad
bij de bevoegde instanties aan
dingen, om de kósten door de
c ente gemaakt, die ten laste van
komen, aan dezen over te
Sen. De begrooting wordt goedUrd.

e

heide, heelt in het nummer

het gevoel gekregen, dat het Poolsche volk een handelsartikel is geelfial-Royal Navy; 14 April:
worden. lederen avond roepen aan
België-Nederland te Antwerpen;
den zender Warschau ouders, vrouApril
24
Bondselftal-Royal
wen, kinderen de Poolsche jongens
Navy; 5 Mei: Nederland-België
toe om toch met don eersten den
te Amsterdam. Indien de Engelbesten trein thuis te komen. Waar
schen met den datum van 24
zouden wij de Polen
huisApril niet aeeoord gaan zal de
vesten? Weer in kampen, waarin
tweede wedstrijd tegen de Navy
op Zaterdag 6 April plaats vinzij zes jaren hebbon doorgebracht,
den. Berst Februari zal worden
want wij hebben zelf geen voldoenbeslist of dit seizoen ook nog
de woningen, wel „niets doenders"
een wedstrijd tegen Frankrijk
in do kampen. Laat die gaan werzal worden gespeeld.
ken. Laten wij ons vaderland met
onze eigen krachten opbouwen en
geef de Polen do gelegenheid hun
zijn voor- en tegenstemmen opgeeigen vaderland weer op te bougaan om bedoelde fusie voorloopig
te handhaven. Na uitvoerige be- wen en het communismo te versprekingen werd besloten, dat de jagen.
Kring Limburg deze bij gelegenheid over zou laten aan de RedWEERBERICHT.
dingsbrigades, daar deze werden
Koude ochtend met. plaatselijk
gedwongen destijds toe te treden mist. die snel oplost, in den loop
tot den. K-N-Z.B. Op 16 December van den dag toenemende bewolking
a.s, houdt de K.N.Z R B. te Utrecht met in den namiddag of den avond
een bijeenkomst waarop de even- tegen, naar zuidwest terugloopende
tueele ontbinding der fusie als
krachtige aanhoofdpunt behandeld zal worden- en aan de kust tot
groeiende wind.
AVOND WEDSTRIJD OP HET
:

Officieele en
Distributie Mededeelingen
-

KLOMPEN.
Het C.D.K. deelt mede, dat handelaren in klompen de van het pu-

f 150
f 3.50
f 1.50
f 085
f I-G0
fl—

voor
voor
voor
voor
voor
voor

f
f
f
f

cier,

waarna deze de klomper

De klompenfabr
de van de handf ra
ontvangen bonnen inleveren bij <;on
distributiedienst. De bonnen moeten, gescheiden naar de soort, op
len afleveren

ten moeten

afzonderlijke opplakvcllen geplakt
worden. Inlevering dient te geschie-

DISTRTBUTIEDTENST
HEERDEN.
Distributie van bokking.

Met Ingang van 4 December
op bon VO3 van de vischkaart IJ
alle erkende vlschhandelaren in de
gemeente Heerlen 1 bokking vc*
krijgbaar.

VERHOOGING EUECTRICIGASTARIEVFN.
Ter kennis van de inge-

TEITS- EN

zetenen wordt gebracht,
dat met ingang van het

verbruik over de mapi.fi
November 1945 de electrlciteits- en gastarieven vr

"

kleinverbruikers zijn verhoogd met een eert per
eenheid, met dien v - jtande, dat " n "f rv^nntga^tarief

—

2)

3)
4)

:

5)

H.H. Landbouwers

en

kunnen U in het VOORJAAR Pootaardappelen en
Tuinzaden afleveren: Eerstelingen A 25-28-35: Bintjes
25-28-35: Tnflustrie A en AB 28-35-45: Eigenheimers A en AB
28-35-45 Furore A en AB 28-35-45: Alfas 28-35-45.
Wacht niet langer maar bestelt nog heden schriftelijk, wij
leveren alle tuinzaden en landbouwzaden zooals alle soorten
Zaaihaver. Bietenzaden. Gras en Klaverzaden. Gelieve hiervoor de bestelbon welke voor Haver en Klaver noodig is
toe te zenden. Pootaardappelen worden zoo vroeg mogelijk
bezorgd- Aflevering van Tuin- en Landbouwzaden begint
reeds begin Jan. '46. Doet nu Uw bestelling dan hebt U alles
op tijd in huis. Wij verzenden door geheel Limburg. (Zie
advertentie in Januari in dit bl) Alles wordt thuis bezorgd
Wij

JOS DU M ONT

ROMANS
WETENSCH. WERKEN.
—

C.V., GELEENSTRAAT 18-20
(Achterzaal Haweko)

BOEKHANDEL

6)

Klein Tuinders

—

BRUNSSUM
Lceuwstuk-

Maastrichterstraat 42

TECHN.

een

verbruiksnotr

voor

ABONNEMENT

zijri
Do mededingende vereenigingen
1) „Do Flierefluiters" met „Op het
neelspel) op tl Dec. a.s.:

f 0.60

ST. NICOLAAS
GEEFT EEN BOEK!

vervaardigde

dient men met een correctie h'
hiervoren aangegeven rekening te
houden.
De Directie der Gem.-bedr.

de

georg- door de Kunstkring „Coriovallum"
11 Dec. '45 tot 14 Febr. '46, in den
Stadsschouwburg. Heerlen, telkens 7.30 u.

065

«

naal

van

—

voor ST. NICOLAAS naar

voor

is gebracht op 10 c~M3
het verbruik over het geh- 'e jar r.
met
een
koloaBij de tarieven
clausule wordt de verhooging wogen 3 prijsstijging van de kolen op
de normale wijze doorberekend.
Bij een controle van de machi-

van de Heerlensche Tooneelvereenigingen

—

PASSEND CADEAU

:ulin"

TOONEELWEDSTRIJD

1
2-50

f 1

an-

moeten opzenden aan hun lev

Een prachtig St. Nicolaas Geschenk
is

1

klompenbor ïeH

ontvangen

bliek

—

KIOSKENONDERNEMING

ALGEMEENE EN

dat onder geen enkele voorwaarde
kan plaats vinden.
Tevens denke men aan de klantenlijst (opgeteld)
daar anders niet
geholpen zal worden.
na-inlevering

SPORT IN HET KORT

:

DE

Schaesberg, Eijgelshoven, Nieuwenhagen, Waubach en omgeving. Telkens van 9—12 en 2—5 uur. Men
gelieve er goede nota van te nemen,

te verstrekken zonder dat hiervoor
door de gasten, bonnen behoeven te

HEERLEN Dr- Schaeomanstraat 1.
Indnstriestraat 24.
SPEKHOLZERHETDE

WINANTS

in de gemeenten Heerlen, Hoensbroelc, Brunssum, Schinveld, Schinnen, Nuth, Merkelbeek en omgeving. Vrijdag 7 Dec
Kerkrade,
Klimmen, Voercndnal, Übagsberg,

logeergasten een eenvoudig ontbijt

kan iedereen op voord, wijze zijn St. Nicolaas-pakaanvullen- Koopt zooveel mogel- i d. morgenuren

POPULAIR

voor de kleinhandelaren die wonen

—

van
van
.FLINK (ingeb)
f'OKKIE
LEGPUZZLE
van
yERRE ÓÓSTEN
Ï'RINCESSE LEGPUZZLE.... van
van
yïOTORY LEGPUZZLE
VICTORIE (speciaal nummer) van

KINDERBOEKEN

inlevering der ontvangstbewijzen en klantenlijsten zal plaats
vinden te Heerlen in café SavelWoensdag 5 Dcc.,
berg. Markt,

—

Zusjes KLEEDKAMER

VOOR EEN

FRUITBONNEN

De

—

zij de medewerking van onze leveranciers
wij nog juist op tijd de volgende
prijsverlagingen aankondigen .

LECTURA

InlEVERING ONTVANGST

volgende bekend:
zingen via de rayonleiders der vakMet ingang van heden worden ten groep klompenindustrie toezendri
aan de bedrijfsgroep houtindustrie
behoeve van Logement- en Hotelbedrijven rantsoenbonnen voor boVragen omtrent de herbevoorrading
ter, kaas, brood en jam beschikmet hout moeten .gericht wordca
aan den rayonleidcrs der vakgroep
baar gesteld, waardoor het exploitanten van bovenvermelde inrich- klompenindustrie.
tingen mogelijk zal zijn aan hun

kunnen

—

Regionale Publicatie van het

tiet

Dank

kot

c

MAAI/TIJDEN IN LOGEMENT-, den met een ontvangstbewijs M
HOTEL- EN" RESTAURANT342-02. De klompenfabrikanten zui-i
BEDRIJVEN.
len ..toewijzi: Ten van materialec
Do Directeur van het Centraal ter vervaardiging van klompen"
Distributiekantoor te Vught maakt ontvangen. Zij moeten deze toewij-

begrijpt zijn tijd!

Ook St. Nicolaas

van

21 Nov het klein klachtenboek van
dhr. H. G. J. Rieutjes gelezen en

308

Plaatselijk Veitleclingskantoor van
liet Bedrijfschap voor groenten en
fruit te Heerlen.

worden ingeleverd.
Per ontbijt kan beschikbaar worDe ruitersclub van Vijlen is beden gesteld: 200 gr. brood, 10 gr.
last met de organisatie van een kaas, 10 gr. jam en B gr. boter.
cross-coutry voor leden van de
De exploitanten van restaurantRijvereenigingen,
Landelijke
afd. bedrijven ontvangen rantsoenbonnen voor margarine en wel op basis
Gulpen. De wedstrijden zullen gevan 1% rantsoen margarine per
houden worden op de landerijen, behoorende tot de „IJof-Mamelis" te elke toegewezen 10 rantsoenen aardappelen. Het publiek zal derhalve
Vijlen, op Zondag 9 Dec. a.s. Aanzei Willy, die, zooals vele anderen, vang 1
voor het betrekken van brood
uur.
ondervindt, hoe moeilijk het kan
vleesch en kaas in een restauranthet
Junak-Stadion
te
Sofia
In
zijn na vele jaren onderbreking
bedrijf
de voor deze artikelen gelplotseling weer Nederlandsch te werd Zondag jj. een voetbalweddige
c.q. wisselbonnen diebonnen
strijd gespeeld tusschen de Rusmoeten spreken.
af
te
geven.
nen
sische club „Torpedo" en de BulDe exploitanten van bedrijven,
gaarsche club „De Locomotief"- In
WORDT DE FUSIE IN DE
Hotel en/of
ZWEMWERELD TE NIET
een snellen wedstrijd, waarbij 30-000 welke als Logement c.q.gerubriceerd,
als Restaurant zij«
GEDAAN ?
toeschouwers aanwezig waren, wonkunnen zich voor het ontvangen
non do Russen met 3—L
Do Kring Limburg van den
van
bovenbedoelde rantsoenbonnen
De Italiaanscho Tennisbond
K.N.Z-RB, belegde te Ro<Jrmond
onmiddellijk met den plaatselijken
medegedeeld,
hoeft
te
willen
deelbuitengewone
vergadering
ter
een
verbinding
in
bespreking van de toestanden in nemen aan de wedstrijden om den dlstributiedienst
stellen. Het aantal overnachtingen
Davisbeker
'46.
De
internationale
in
de zwemsport. Voorzitter P- Hooaangetoond aan de
gerwerl uit Venlo verzocht na zijn tennisfederatie, die 6 Dcc- as. te dient te worden
hand van het door do politie afopeningswoord een minuut stilte Li den bijeen zal komen, zal hiergeteekende nachtregister.
voor de gevallenen in de zwemsport. over beslissen
Deze spoedbijeen komst was noodIn het stadion te Stockholm
INDUSTRIEFINANCIERING.
zakelijk in verband met een evenwerd Zondag j.l. een ijshockeyIngang van Maandag 3 Dec.
Met
tvedstrijd gespeeld tusschen Zweden
tueele ontbinding der destijds onder dwang van de bezettende macht en Tsjecho-Slowakije- De wedstrijd '45 is het adres van de maatschaptot stand gekomen fusie tusschen die een zeer spannend verloop had, pij voor industriefinanciering N.V.
den K.N ZB. en den Ned, Bond werd gewonnen door Zweden met gewijzigd in Kneuterdijk 6, 's-Gravenhage, tel. 183036.
van Redden van Drenkelingen. Er s_l. (0-0), (2—o), (3-1).

voor haar plezier, waarlwj zij
gevoelens en overhandigde nog eenmaal haar snelheid heeft
Hermans een „echte" mijn- laten opnemen. De tijd van 1 min.
als herinnering aan dit con- 8 sec., die zij voor de 100 nieter
noteerde, wijst erop, dat Willy ook
thans nog met onze huidige kamgehouden
[HsiiKKK. In de
pioene kan wedijveren. Haar nieueen
'fitting las de voorzitter
Njven voor van Ged. Staten, we hobbies zijn skieën, tennis en
squash. „I am prettv good at that,"
advies van den raad ge-

p'n

—R— W. v. d. Pluijm, Kerens-

VOETBALPROGRAMMA.

internationaal
Het
voetbalprogramma ziet er als volgt uit:
10 Maart: Luxemburg-Nederland
te Luxemburg; 3 April: Bonds-

MAURITSTERREIN.
'aeeft gezwomWoensdag, S December as. speelt
men. In EngeMaurits op haar terrein aan de
land, waar zij Ringovenstraat
te Lutterade een
langen tijd op een handelskantoor
avondwedstrijd tegen een Engelsch
zakenman
van een Nederlandsehen
militair elftal- De wedstrijd in het
werkzaam ls geweest, heeft zij wel kunstmatig zonlicht begint
om
zwemdemonstraties gegeven, waarhalf zeven.
aan echter een ongelukje bij het
SPORTCLUB—VTV 1—3.
schoonspringeu een einde maakte.
Nadat zij haar echtgenoot ln LonReeds na 5 min. leidt Sportclub
den had leeren kennen, is zij in door centervoor Steinbusch,
I—o.
gaan wonen.
Zij
Stockholm
is
Na 10 min jaagt Seegers den gelijkthans Zweedsche on heeft de Nemaker in de touwen, I—l. Na een
derlandsche nationaliteit verloren.
kwartier in de tweede helft scoort
Met haar zijn wij dus ook haar Seegers andermaal, —2. Bij SportI—2.1
wereldrecord kwijt. In haar nieu- club treedt eenise verslapping in
we vaderland bereiken haar tal- en het is weer Seegers die in het
de
looze
verzoeken
Zweedsche laatste kwartier de overwinning
zwemsters te trainen, die zij echter voor VTV veilig stelt.
alle met beslistheid van de hand
heeft gewezen. Wel beoefent zij de

en voegde een belanghet succes van
avond. Aan het slot van het
'ert vertolkte de voorzitter van
"Pens Mannenkoor dhr. Smeets sport

deel toe aan

PUBLIEKE TRIBUNE

HET INTERNATIONAAL

Maak Uw kind gelukkig met
ZUSJES POPPEN-KLEEDKAMER
Zonder naald

of draad kan

poppenmoeder spelen.
Weer een LECTURA artikel.

LECTURA

—

Uw kind

Prijs f 1.50

KIOSKENONDERNEMING

HEERLEN, Dr. Schaepmanstraat No. 1.
SPEKHCXLZERITErnE, Indnstriestraat 24

:

Kantje af

(too-

(blij„Onderling Kunstgenot", met „Tropenadel
v
spel) op 26 December as.;
..Dramatische Kunstkring", met ..De Distel (tooneelspel) op 3 Januari a s.;
„Genoveva" met „Een Huis vol Herrie . (blijspel)

op 17 Januari a.s.:
Kunst en Vriendschap" met „Gezworen Kameraden" (blijspel) op 31 Januari a.s-;
„Pallieter" met ..Vliegersvrouwen" (blijspel) op
,

14 Februari a.s-

ledere verccnlging speelt bovendien een verpl één-acter
ao
ledere bezoeker is jurylid. Hi.l beoordeelt aus
nltvoeringen op daarvoor te verstrekken kaarten
Een abonnement voor 'de 6 voorstellingen krst O
slechts f B.— (loge en frontbalconV. f fi— (le rang),
f 4.— (2e rang) en f 3— (3e rang). Het abonnement
geeft U dus gratis toegang tot de 6 voorstellingen- Als
bijzondere attractie krijgt i"dere 50e nbonné een gratis
abonnement van f 8— (loge-frontbalcon).
Vanaf Maandag 3 Deo. n s. -/iin de abonnementen verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn Gemmeke. Geleenstr- Da
Heerlen.
Telefoon 3379
«en pracht St
Een winter vol kunstgenot en
—

MÖITo r r ij

d

er s

HET REPAREEKEN VAN
WAAROM GEWACHT MET
een
UW MOTOR 'i Als in 't voorjaar iedereen misschien
rijvergunning krijgt dan is Uw motor niet in orde. en alles
Wij hebben nu nog
tegelijk kunnen wij niet repareeren154 soorten zuigyeeren.

nog

spaken,

starterveeren,

klep-

tandwielen,
koppelingkurken, lagers,
zuigers,
veeren
andere onderdeelen dus
lichtkabel binncnkabel en diverse
brengt nu reeds Uw motor en wij maken hem fijn in orde.
Wij hebben le klns monteurs. U kunt betalen per bank ol
giro. en aflevering van motor na bevestiging van overschrijving- Onderdeelen worden alleen gel bij reparaties.
Wij moffelen ook rijwielen.

MOTORHUIS ROMPELMAN

Sittardorw. 30 of 34. No. 32 is niet van ons. Tel. 3854, Heerion

z. a. HUISNAAISTER voor Mevr. E. Kuijper, Oliemolenstraat 22
en verstelwerk. Spoedige afl.
vraagt voor 1 Jan. een net
Offermaus Bautscherw. 31, HeerJerb. MEISJE, wasch buitenhuis.
Biedt z.a. voor Terwi.iselen en omstr. Net R.K LEERMEISJE gevr. in
f.l. COSTUUMNAAISTER. Tc bcvr. manufacturenz. Pr. Rooseveltstr. 138

Biedt

Wies je, Wimmie en Harry werden
heden verblijd met een ef zusje
MAR I ANNE

Hon-ing manstraat 14, Terwinseien.

Eerste

JOHAN

■

RONALD

zoontje van

M. F, Siteur.
J, Siteur-van Resteren.
JCerkrade, 2 December 1945
Pr. Bernardstraat 37.

Geboren: ons

eerste

kindje

TREESJE
ii. Rensen.
en-Brandt6.
M. Rens
Dec. '45. Accaciastr. 3

i

■

,

'
:

Geboren ons dochtertje en zusje
HELENA HARRIëTTE
Fam. Sckonewille-Gielefl.
en kinderen.
jHeksenberg. Heideveldweg 24.
Geboren: ons e«rste kindje 'n zoontje«
LEONARDUS MATHIAS
ANTONIUS
De geiukkige 'ouders
Palmen-Vos.
»
Schaesberg, Mokweg 35.
>
Oebcren :
FRANCISCUS CORNELUS
aooatje eo broertje van

A. v. Geffen.

a

L.

1

v. Geffen-Slangen
Ndlie, Annie, Johanna

December

1945.

Ra?fh
Tijd.: Vroedvrouwenschool. Zaal
■

Ij.

■II ■

II ■!!

30

,

78„

M I—WIIWI—

Overleden in den leeftijd van
I 16 jaar in het St. Anna-geïticht te Heel

op Woensdag 5 Dec. om 9 uur,
i-n St. Petruskerk, Chevremont.
Bijeenk. Quirin'usstraat 52, om
8.30 uur.

over
Viwa
1944
oorloêsiaar

rinösplatcn

h

Sn, oof

Isarsg?^
en

■ laas
M

i

Kerst!

■«

W

•

UITGEVERIJ

en

"*

-W>
gT<®
.

't_

JU—

Overleden ta den leeftijd van

Jos. Specken

VEK! tuENWUOKDIIiEK

1
1 1

Woensdag 5 Doe- .Toe Brown, de koning v- d. lach, in
Toegang alle leeftijden
..DE KRACHTPATSER".
Aanvangsuren: 6 en 8 uur.
—

GRAND THF.ATFR
inüAlün

aangebodenT

Verkoop
Biggen
en Scheutelingen

Gevraagd, alsmede gepensiooneerden,
zeer goede bijverdienste aangeboden.
Br. onder No 3455 aan Adv. Bur, op
~Sei'le More". Keizersgr. 250, A'dam

Co.

—*

—»

Wegens

de eroote drukte zullen on/.e loketten oi(
WOENSDAG 5 DEO. en nrOI ATril 11 li!
/!
DONDERDAG 6 DEC. den
|seheelen das voor °t publiek ULvLw I lall Lljll
HEERLEN: AMSTERDAMSCHE BANK N.V

i 1I N

DE TWENTSCHE BANK N.V.
NEDERI. HANDEL-MAATSCH N.V.
NEDERL. MIDDENSTANDSBANK N.V
ROTTERD BANKVEREENIGING N V

N.V. LIMBURGSCHE TRAMWEG MAATSC
Wegens de St. Barbara-f eesten. zullen
op
HEDEN DINSDAG 4 DECEMBER 1945,
do mi.lnworkerstru.ms na 22 uur NIET loopen
DE DIRECT
OEZE MAAND schriftelijke lessen in Engelsch, Fransch, TaaJ met reke
Steno, Boekhoud, enz. è pira. 90 ets p. mnd. Schrijf om gratis proef
CURSUS ZELFONTWIKKELING, Bosb. Toussaintstraat 46 Z. A'dam
f

Tc

koop

KAMERKACHEL,

wieJ en

band, nw, cirkelzaag m. cj
lagers, nw. Damesbont Buttingstr. M

m.

motor
teg.

kachel

Hoensbroek.

p»tis

en pxk-up m. ejectr. gramoM
8, Heerien.j
SWIFTHOND (wippert)." Pr.
Jeugdrubben 1. Hoensbroek.
Te ruil SLAAPPOP me
Te koop of te ruil p. DRAGEND 60 cm. en rolschaatsen m. kogel I*4
teg, mandoline of guitaar of bw
SCHAAP teg varken. Wijnen. Gra-

Te

koop

vers-traat

Pr. pchaepmanpiein 8, Heerien.j
Te ruil FILMTOESTEL, gr.
m. filmen z.g.a.n. teg. meccanodj

30. Heerlerheide.

Mooie br. VOS te koop of te rtiii
voor lap zw. stof; tev. 2 pr. meis-

event. m. bijbetaling. Leop, Vond
Sittarderweg 122, Heerlen.
Te ruil PICK-UP salonkast t<
schrijfbureau Br bode der Simpel
Te ruil MetaaJ BOUWDOOS (ft
klin) teg. goede vxijpen. Kokerstf-

35 h. en I. te r. teg.
1 pr. m. 38 m. pl hak. Kempkensweg 12, Heerlen.

jesschoenen m

#

RUILEN

Te rurl gevr. 1 pr. ROLSCHAATSEN teg. 1 pr. zw. dam.sch. m. 39

I

:

„HYPO"

Ali, Jantje.
Fam. van Keulen

Fam. Leijnse.
Susteren. Kavinksboschweg 10A.
Begrafenis Woensdag 5 Dec op
de Algem. Begraafplaats, Heerlen. Vertrek vanaf het Ziekenhuis om 2.15 uur nam. Bijeenkomst om 1.45 uur.

1

oTTioyërt!

'

jlen

vele Wijken vaii belangstelling en deelneming bij ziekte,
overlijden en begrafenis van
Voor

Ook in Uw Organisatie

*

*

HUWELIJKEN

H.H. Landbouwers

ALLIS Chalmers TRACTOREN

Gevonden en Verloren

j

—

FIRMA J. J. DABEKAUSEN

*

OPROEP

■
•
-

.
,

Nederl. Staatsloterij

i

1

NAAFSTERlilfsê

#

......

tnerbceklaan 23. Heerlen.
R.K. DAGMEISJE v. heeie of halve
dagen. Mevr. Hennekens. Burgen.

Savelbergstraat 6. Heerlen.
DIENSTBODE gevr. Mevr. Kraaijeveld. St. Franciscusweg 73. Heerlen.
Flink DAGMEISJE gevr. geen wasch
en 's Zondags vrij. Mevr. de Groot
Rolduckerweg 28. Kerkrade.

NET MEISJE gevr. voor halve of
heele dg. J. Hendriks, Heerlerb. 69.
Alleenst. heer vraagt R.K HUISHOUDSTER 50-60 jr. Br onder
No. K 194 bijk. L.D. Kerkrade.
R.K. DIENSTBODE gevr. liefst voor
d. en n. (wasch buitensh) Mevr. v.d.
Camp. Julianastraat 12. Kerkrade.
Flink DAGMEISJE gevr. in kl. gez.
1 Studer, Oliemolenstraat 33* Heerlen.

SECRETARESSE DER DIRECTIE

moet in he* bcint zijn van diploma Boekhouden. (Associatie) ea Typen,
Bezit diploma Nederl. HandeJscorresp. en Steno strekt tot voorkeur. Goede
voorwaarden en verdiensten.
METROPA. SchlnMstniat Jt, Heerlen.

Heerlen. Sittarderweg 63:
J v.d. OUDEN. voorheeft

Heerlen. Geerstraat 64-66;
J. CREMER. voorheen
Kerkstraat 3.
SOPHIA BRAEM. gehuwd
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HEERLEN,
J Cremer. voorheen Kerkr*'
roepen sollicitanten op voor de betrekking van
Kerkstr. 3, thans Spekholzerb*
Gravenstraat 36: worden ver*f
Gemeente-Bedrijven
a.
hiervan ten spoedigste opgave of
(Gas-, Water- en Electrlciteitsbedrij!).
tai-mg te doen aan den door het N
Jaarwedde f 5500— tot f 6500.—.
Beheerinstituut benoemden beheer*
I P VAN BINSBERGP
Heerlen. Burgem.
Jaarwedde I 4400.— tot f 5000—.
HARTELIJK DANK aan O.L. Vro
De jaarwedde voor beide betrekkingen wordt vermeerderd v. verkr gunst, door h. bidden
met de bij Koninkl- Besluit van 18 April 1945 (S- No- F 55) nov. der 3 weesgegroeten. N.
bedoelde toelagen van 15 pet en 5 pet- De kindertoelage DANK aan Jezus, Maria, Jozef.
bedraagt voor de eerste twee kinderen beneden den leeftijd Gerardus en Mgr Savelbcrg
v. v«*
van 18 jaar f 90.— per jaar en per kind en voor de vol- g. door h. houden v.d nov.
gende kinderen beneden dien leeftijd 3 pet- der Jaarwedde 3 Weesgegr.
N.N. Rimburg.
met een minimum van f 150— per kind en per Jaar- Op zegel
houders vóór 15 December a-a. Persoonlijke kennismaking Openlijk DANK aan O.L. Vrtf
v. verkr
gestelde sollicitaties te richten tot Burgemeester en Wetgunst na het houden
nov, der 3 Wees gegx. E.T.S, B*
alleen na oproeping.
—

'

gevr. 16 jr. geen bezw.
Akerstraat 118, Heerlen.
NET MEISJE gevr. 16-17 jr. Cau-

l

DAGMEISJE

Directeur der

1

Betrekkingen"

1

Gevr.

Op Zondag 9 December hoopt mijn •
echtgenoot en vader
HUBERT JOS. TRAGS
EEN NET PERSOON
den dag te herdenken, dat hij voor
biedc zich aan, algemeen ontwikkeld,
25 jaar in dienst trad bij de Domavoor werkzaamh. ia den BUITENnriile mijn.
DIENST of INCASSO. Goed gedrag
Zijn dankbare
en politiek betrouwbaar. Br. onder
Echtgenoote en k'nderen No. G 769 bureau van drt blad.
Chevremont. Kastanjestraat 16.
Gedipl, boekhouder h«eft nog enkele
Hierbij betuig ik mijn hartelijken avonden besch kba-ir
v. h. bijhouden
dank voor de vele blijken van beof inrichten van boekhoudingen. Br.
langstelling ondervonden bij mijn 25- onder No. R 773 bureau van dit blad
jarig dienstiub-'leum.
Biedt z. a. ervaren CHAUFFEUR
J. -J. Prange en echtgenoote. voor luxe,
vrachtwagen of autobus.
Heerlen, November 1945.
Onverschillig waar voor f 20 p. w.
Bijk.
Te
bevr
L.D. Hoensbroek.
49751©
Biedt z.a.
DAMESKAPPER, p.a
Salon Podbregas. Spekholzerheide.
Loten verkrijgb. 13 December bij de Biedt z a. HUISKNECHT of portier
colleotciccn V/ed. Dr. C. Meuleman, of zoo iets dergel. voor klooster of
Ruys d« Beerenbroucklaan No. 1. en fasteklimg. Br
174 bijk Hoensbroek
e d. J. Hochstenbacèi,
Laan van Biedt z. a. gedipl.
liöveU tot WeaterHier 4, Heerd«n
v atelier. Br. onder No»
des.

b.

Adjuct-Directeur der Gemeente-Bedrijven

i

3

1

s

-

Ondertrouwd :
SOPHIE MERKELBAG
KOOS VERSTEEGH
liopen e.kaar het H. Sacrament des
Huwelijks toe te dienen op 2en Kerstdag om half 9. in ie Kerk van den
H. Gerardus. Heksenberg
Heerierheide. Wannerstraat 12.
Loosduinen. Pieter de Hooghplein 53
Adres van den dag: Wannerstraat 12.
Gelege.-lh. tot feliciteeren v. ll—l u

'

Zinselbeek. Wittem.

DIVERSEN

Loondorschers

«

den Weled. Heer
HUBERT MEIITENS
betuigen wij aan allen onzen oprechten en hartelijken dank.
Fan». Rletrae-Mertens

#

WASCHMACHI
l.p.*t.z.
salam. J
compl. damesfie-ts m*. ij

Te ruil eleotr.

motor-

HOE KAN DAT

36 jaar
WILLEM VAN KEULEN
Ech-tg. v. Pieternel-la Leijnse
Wed. P. v Keulen-Leljnse

Veiling

in

Heerlerbaan.
RAPIO of KINDF.RRIJWIEL
teg. pi. of K.accordeon. G. v.d. J
Akerstraat 11. Heerlen.
Te ruil LEVERINGSKOE teg drag. Tulpenstraat 43. Kaalheide.
A. Lienaerts. Weltertuinstr. 94. Hrlt» Te ruil AUTOPEP op luchtbafl'
en tennisracket
petroleumkaf'
Te ruil COSTUUMSTOF m. bijbeh. Br. onder No. S teg.
765 bureau v.d. Jj
g.
onderh
teg.
kinderwagen
voering
JONGENSSPEELGOEP
J. Hidding. jac. v Maerlantstraat 5 moois
te ruil teg. Pendule. Lie v
Heerlen.
Eifmorgenstraat 6. Heerlen.
Wie heeft 1 p. DAMESSCHOENEN Te ruil Keu»
HEERÈNRIjW
m. pl. of doorl. hak m. 39-40 voor r. b. teg. een p. prima h. H.scho*
molières m. 40 h 41 en I pr. br. m
pr
41-42. Eikenderweg 8. Heepl<j
bandschoenen m. 40-41 m h. hak
Te ruil BEENKAPPEN teg. ovtt
Tempsplein 27. Heerlen.
1 pr. Haarknipmachine. I p. voed
Te rail zw. SCHOENEN v.o pl. h. schoenen, m. 37 teg. Damesscho*
zijde.
g.
stof
m 39. Tev. te koop 25 gramof.pl*
ra. 38Vt "3 3M m.
v.o.
i ( 1.- p. stuk. Ringstr. 39 H'ttf
Mezenbroekerweg 96. Heerl en.
Te r. 1 pr. zw. DAMESSCHOENEN Te ruil electr. TREIN m. tran*
m 39 i.g.st. teg m, 37}/$ sportsch. teg radio. Br. K 196 L.D. Kerkf
of pumps. Br. No. E 767 bureau dez. PHILIPS RAPIO
m. luidspreker
2, H'baan. AUTOPED op luchtbanden z.g.a.n. ruU teg. haard. Sljstermans. P.tjp
gevr. hoog loon, gezellige werkplaats
Schoenmakerij F. J. PACKBEERS WORTELEN te koop
J. Sijben. te ruil teg. traplooper of andere heiderstraat 66 A. Bleyerheide. J
WITTEM
looper. Heemskerkstr. 51. Heerlen.
Kerkstraat 49
ÜBACHSBERG Schoolstraat 14, Übachsberg.
Te ruid DRAGENDE ~GËTf«i
TUINIERSLEERLING gewaagd v. Te k: HOND en HONDEKAR en Te rutl FILMTOESTEL m. roUen k ppen. A. Hupperts, Quirinestr. 1
Iedere huismoeder gebruikt
Ghevremont.
i
direct. Nette jongen 16 4 17 jaar. papieren. Rozens.tr. 9. Vaesrade Nuth zoo goed a.ls nieuw tegen windbuks
FERIA BAKPOEDER
Wed. N. Habets en Zoon. Kweekerij Excelsior STOFZUIGER te k: aanWie ruilt br. LAARZEN z.a.'i
Brunah-ildestraat 21. Rumpen.
bi| het bakken van Cakes, TrommelMeezenbroekerweg 52, Heerlen.
m. 37 Y+ hak teg. 38 pi. hak of 4
geboden f 45.—- zw. duo v. motorkoeken, 3 in de pan, Pannekoeken.
heeren ARMBANDHORLOGE jong hondje.
Dautzenbergstr. 61 fjj
rijwiel f 35.—» Eijmaelstr. 32. Heerlen Een vloerkleed
of cocosmatten. Rim*
'eg.
Oliebollen enz. FERI1?, Groningen, Gevr. le KAPPERSBEDIENDE <m.)
Twee pr. i.g.st.z. DAMESSCHM
Herings, Rumpenerstr. 112, Brunssum Te koop TRAPNAAI MACHINE. Br . burgerweg 12, Rumpen.
NEN ra. 39 te ruil teg. 1 pr i.gA
onder Nó. T 765 Bureau dez.
DEGELIJKS MEISJES
Ik ruil pr electr WASCHMACHINE
gevraagd. Drukkerij Jongen en Co., Te koop VAARSKALF Hoofdstr. 103 teg. idem radio-toestel. Br. onder damesschoenen m. 41 met pleitte
heeft een g adviseur noodig I.B.F.A. Ui/lestraat 8,
Oude Kerkstraat 61. Heerlen.
J
Schaesberg.
Heerlen.
No. 10700 Bureau van dit blad.
Wehrijweg E 40, Geneindestraat II.
Te ruil aangeb ! pr. br. DAM£
te
Gevraagd
bij
koop
Kerkrade
dame
met
Te
nieuw pitriet REISWIEGJE Te ruil 6 leggende PULLEN m. haan SPORTSCHOENEN z.g.a.o. m.
Valkenburg, Telef. 2185.
3 kleine kinderen een
of t« ruil voor mod. wandelwagentje. teg. radio m. bijbetaling Carboon38 teg. een mooie pop. Tev. te M
Passartweg 70. Treebeek.
FLINK NET MEISJE
stxaat 74. Heerlen.
een lichtgrijze nieuwe dames o*4
om met hulp van werkster zelfstandig
m. 44-46. Akerstr. 3. Spekholzerh'i
de huishouding te verzorgen. Lief v.
R.K. JUFFROUW. 36 fr. wenscht kinderen, loon f 40. liefst per 1 Jan
ernstig kennismaking m. R.K. Heer
Br. K 195 bijk. L.D. Kerkrade.
!
en
36-40 jaar m, goede vaste positie.
HUISHOUDSTER
Nog
Br. met foto welke op eerewoord w gevraagd
geduld
boven
30
even
en
miliieu,
wij
J
in beter
1 100.- BELOONING
leveren lis
teruggezonden onder No. C 769 der. bij alleenst.. heer met een kind
Die mij kan bewijzen dat ik erfH
Br.
766.
onder
schulden
heb Mevr» El.
inlicht,
ract voM.
No. L
Heiveldstraat 34, Kaalheide. Voö'
HUISHOUDSTER
gewoond Gravenstr. 166. Spekheff
gevr. Dienstbode aanvoor
Verloren Maandagmiddag jl verchr. wezig.terstond
Rijksweg 53. Amstenrade.
WAARSCHUWING. Goederen
DAMESHORLOGE in centr. Heeraan uiterst lage prijzen.
Wenacht U inlichlevensmiddelen door mijn weggel'
len. T.b.t.b Heistr, 49. Terwinseien Prima KAPSTER gevr.; goed op de
tingen
verbinding
t
Stelt
TI zich dan in
pen vrouw gehaald, worden door
met :
Verloren, doublé VULPENHOUDER hoogte m.h. vak Hoog ioon. prov.
NIET betaald. P. KLEIN. Hoo'
en wollen handschoen v.- Simpelveld zeer veel vervai. Tev. leermeisje gevr
straat 138. Eygelshoven.
Geurten.
W.
Akerstraat
54.
Heer.efl.
Spekholzerheide.
goede
Teg.
n.
bel.
VAI/KENDURGERWEG No. 147
terug te bez. Kaalheidersteenweg 150 MEISJE gevr. v. enkele dagen of de
Spek'heide, of Pastorie Simpelveld.
heele week. Mevr. Wed. P. Crijns,
TELEFOON No. 3736
HEERLEN
Ajlen. die iets te vorderen heb*
Vermiste DUIVEN: No. 83I842-*45. Beekstraat 83. Amstenrade.
van schuldig zl)n aan of goede'
(Belg) en 0100032-'45 (knipring). T. R.K. MEISJE gevr. 15-16 jr v. hulp
onder hunne berusting hebben v«o>
b.t.b. Janssen, Willemstr. 117. Hrin. in de hulshouding. P. Maazen Baanvraagt spoedigst
Groot
Reclame
Bureau
F. SCHROEDER. voorheeft
straat 27. Schaesberg.

TELEFOON

Overleden In dem leeftijd van

Nieuwstraal 13, Telef. 4620,

Ij|

Het Tweede Kamerlid J. SCHOUTEN spreekt heden
op Dinsdae 4 December des namiddags om 4 uur

—

+

Dins

POLITIEKE VRAGEN VAN DEZE T.

—

JOSEPIï AUGUSTUS
IIOHS
weduwn. v. Maria Barbara Bex
Echtg v. Maria Ag.nes Willems.
Wed. A. Rohs-Willems
en kinderen.
Oud-Valkenburg, 3 Dcc. 1945.
Hoeve Gènhoes
Plecht, lijkdienst, gevoegd door
begrafenis Donderdag 6 Dec. in
de Parochiekerk van H. Joh. den
Dooper, om half elf. Bijeenk a.
het sterfhuis. Hoeve Gènhoes te
Oud-Valkenburg, kwart na 10.
Voor Heerlen Parochie St. Pancrat-ius en Parochie Banholt eenijf ge kennisgeving.

Heden

—

Sollicitatiebrieven met pasfoto en a-lie
gegevens, die voor een goede beoordeeling van belang kunnen zijn onder
letters C D.Z. N.V. Adv- en Rec..Bureau „Studio", 's Graverodljkwal 32
Rotterdam.

Te

WAÜBACH.

dapr en vvoensdag. de dolli
sensatie-comedie: „VOL GAS" Voorprogramma Tofl
Tvler in ..Plicht voor alles". Aanv- 6 en 8 uur
14 jan^

gevraagd

TABAKSSAUS

In den Heer overleden in den
ouderdom van 95 jaren

]

,

»e koop

j

HOLLANDIA THEATER

-

DONDERDAG 6 DEC.
VAN 9 TOT 10 lIIIR
Uit voorraad leverbaar: LIJNOLIE»
Café Franzen, H'lerbaan 199.
LETTERZETTER ol
op bon; RIPOLIN waterverf, t. b.;
\lleen op aankoopversunnins
ZETTER-DRUKKER
GIPS, z. b. O.H. TEOLIN lakken,
op vergunn.; STOPVERF, GROND. gevraagd, le of 2e klasser. Drukkerij
koop een i.g.st.z. Duitsche patent
Te
Lohnes,
Fa. Vliegen ö
Akerstraat 24
VERF. LOODMENIE, op boa.
KEGELBAAN en een pr. nikkelen
Spekholzerheide.
bierpomp stoeien en tafels Fr. Vreuis
en
Voor d i reet gevraagd:
Broekhuizenstraat 19. Rimburg.
ROERMOND-HEERLEN
MONTEUR-CU A HFEÜR
volkomen op de hoogte met het vak
Een goede SERIE POSTZEGELS is
Nicolaascadeau. VerAlle voork. reparaties zelfst. kurm.- een goed St
uitvoeren. Zich te meiden: Erven H. krijgbaar bij Leesbibl. N. J Frings.
Merk; Chemisch Fabricaat Naarden.
Onderspekholz.
Hennen-Lintzen
Louis Hennen
Niet alleen Uw eigen teelt, maar alle
Schinkeistraat 102, Heerlen.
Te koop 1-2 gr. ZILVER LICHTE
soorten tabak maakt U geuriger Voor
zw. 1-1 zilvervos, zw.en 0-1 fc».
TYPIST GEVRAAGD
pijp en Cigaret: Camel, Egyptisch.
Shag en V.rgmia, Voor Pruim: licht Heeft tev. gel.h om verder te stud. chincille en jonge foxhondjes M. H.
Mercurius Onderwijsinatell ngen
JACOBS, St. Bavostraat 61. Nuth.
en zwaar, 4 flacons, m gebruiksaanw
Lindestraat 5 Te koop aangeb. MEISJESFIETS,
voldoende voor 1 kg. f 2m
franco Brunssum
aan huis. Bestel op postwissel of
v. 7-8 jr., g. banden. MezenbroekerSLAGERSKNECHT
stort op omee giro No» 499820. Adres: gevraagd
Goed m.h. vak bekend. weg 96. Heerlen.
WALRAVEN, Nobelstraat, Haarlem A. Macrander, Oranje Nassaustr. 25, Te koop i.g.st.z. KINDERWAGEN
.
Heerlen, Telefoon 3561.
en damesmantel. Ruiters Dorpsstr 25
4116
Amstenrade.
Slagersknecht of halfwas
H. Derix Te k. DRACHTIGE MERRIE 11 Jr.
Versche ZEEUWSCHE OESTERS. voor direct gevr. Slagerij
Bleyerheidestraat 105, Bleyerheide.
10 Maart aan telling. Jos. Haesen.
„IMPERIALEN" EXTRA
Einde 2, Jabeek.
VISCHCONSERVEN
LABORANT (E)
Gaarne vroegtijdige begelling
gevraagd, volkomen op de hoogte m, Te koop aangeboden DAMESBONTajle doka-werkzaamheden, tev. bekw. MANTEL. Br. onder No. M 767 dez
Fa. Jac. Wouters-Sanders
extern, goed salar.
Te koop zw. lap STOF m. voering
Dautzenbergstr. 23 Tel. 4116 Heerlen Retoucheur(euze),
Soll, Studio Ad de Jong, Kerkrade. v. mantel en kindersloppak. It. 3-4 J.
Esschenderweg 25a. Heerlen.
TYPIST GEVRAAGD
?
geroutineerde jo.-«ge kracht, 16-18 jr. Te koop v o. JONGENSCOSTUUM
Brunssum.
IG6OO
dez.
Br. No.
te
.
bur.
en OVERjXS. Ift 15-16 jr. Wed. C.
/oicn zonder huur te betalen.
Wordt gevraagd voor direct FLINKE Janssen Corisbergw. 26. Heerlerbaan.
WIE KAN DAT?
Banketbakkersbediende
Te koop RAMEN. DEUREN en
Iedereen, die werkt en sparen
v.g.g.v. P. Salden. Oranje NassauKOZIJNEN.
Kruisstr. 52. Heerlen.
Engeland
kan.
en
li.S.A
Heerlen.
In
atraat 40.
Tc koop een DRAGEND SCHAAP
aii millioenen menschen. die van
SCHOENMKNECHT
H. Creugers, Mioghof 1 Voerendaal
dit systeem profiteeren. Schrijft
voor terstond gevraagd, geheel zelfst.
koop prima NAAIMACHINE in
Te
om gratis brochure aan
werken.
Tevens
en netjes kunnende
g.st. Ook gesch. v. atelier, teve reisEEN FLINKE HALFWAS
wieg te koop .Caumerweg

43 faar

—

Voetverzorging

H.H. SCHILDERS

-

"

geheel

le huur aangeboden

Mooi WINKELHUIS m 7 kamers.
Zaadhandel
HÏIiJLEGOM i keuken en kelder iui Heerlen te rui!
tegen middenstandswoning te Heerlen
of omgev. Br. No. T 773 Bur. dez
HANDELSHUIS met vertegenwoordigingten) van le klas fabrieken
MIJNWONING nabij Stm. Hendek
ZOEKT EEN AGENT
te ruil tcg. woning omg. Stm. Wüm het Noorden en Zuiden des iands. helmina of
Heerlen. Br. No. B 774.
teneinde in samenwerking tot uitbreiMaurits te huur.
ding te geraken. Br. m uitv. inl. CAFE t.o. Stm
ooder No. 112594 aan Adv. Bur. Laanderstr. 79-81 Heerlen Tei. 4666.
BOLREK, Koningsplein 1, A'dam.
Te huur aang in klein besch milieu,
ZIT- en SLAAPKAMER
liefst zonder pens on
Vooraanstaande BISKWIEFABRIEK voor heer van be>teren huize. Teief.
vraagt voor LIMBURG
aanwezig. Br. No. 10-900 Bur dez.
EEN GOED INGEVOERDEN

Te koop gevraagd ORGEL. winkeJladen of doozen voor manaifacturen.
Kouvenderstraat 145, Hoensbroek.
Nwe. Karkstr. 69
PASSERDOOS en Cinema-project.eLf\
scherm te koop gevraagd. Aanbied.
BOXTEL
Geleenstraat 80 Heerlen. Tel. 3214
Rokfti 117- Adam
STOFZUIGER 110 volt te k. gevr
Geleenstraat 80 Heerlen Telef 3214
—Uil
IN DEZE STREEK zoeken wij nog Te koop gevr dubbelloops JACHTENKELE AGENTEN
GEWEER. P, M. Hamers, Ganzevoor den verkoop van prima ZADEN weide 54, Heerlerheide.
(Pedicure-Manicure)
en aanverwante artikelen Ruime proPING-PONGTAFEL te koop gevr..
EEN ABONNEMENT. visie en speciale prettige werkwijze.
Akerstraat 110, Heerlen.
zaken
personen
nog
Voor
serieuze
of
een eroschikt cadeau met
Te koop gevraagd 1 of 2 HOCKEYSt. Nicolaas o! met Kerstmis enkele dépots beschikbaar Vraag uitSTICKS. Br. met prijsopgave onder
voerige inlichtingen aan.
No. 100 Bureau van dit blad.
G PELS & Zn.
Zaaizaad- en Pootgoedbedrijven
koop
Voetbehandelinsr.
Atd. UTRECHT, Kabaalstraat 54-56.
Steriel.... Afdoende....
BEZORGERS VAN DAG- of
Goedkoop !
WEEKBLADEN
v. zw.
Sarok'astraal No. 89. llccrlen

1IE\RI MNMKtTS M,

4»

KERKRADE
Dinsdag ei
Woensdag 4 en 5 December'
nieuw programma. Het boeiend filmwerk „Df
WET DER WILDERNIS".
Toegang boven 11 jaar
Aanvangs'uren: 6 en 8 uur.

ROXY
n AI THEATER

schapsbepal naen aan bij
GOEMANS VISSER

Telefoon 4896

ALOJZ KOVAC
Echtg
Kravanja
Wed. S. Kovac-Kravanja
en kind.
Heerierheide. 2 Dec. 1945
Lijkdienst gevol-gd door begrafenis Woensdag 5 Dec. om 9 uur.
in de Parochiekerk aan den Hessenberg. Bijeenk. sterfhuis. Hertstraat 19, om 8.40 uur.
+

groente-

door den verkoop van
bloemzaden. Vr. agent-

J&atka.

ELSJE DELANG

M DelangJßatunann
en kinderen.
30
Kerkrade.
Nov. 1945.
Plecht lijkdienst en begrafenis

t

die loonend

I SooUUwbockto
hfc. kó'!ê«Sn.g

dochtertje van

Kerkrade, 2

M

BENUT TJ W T IJ Dl!
De iange avo.-.den breken aan. Maakt

Gross erderij fin KoJ. waren zocki in
Heerlen of omstreken GROOTE OPSLAGRUIMTE liefst met bijbehoor.
kantoor. Br No. 6090, bureau dèz.

I

Louke.
St. Jozef-Ziekenh Kamer 36.

'2 December 1945.

Jongelui,

1

een Rroote revue-varieté en muzieK
film. Dansscènes om nooit te vergoten. Prachtige klou
renfilm met Janette Gagnor en Adolf Menjou.. in
,EEN STER WORDT GEBOREN". Toegang 14 jaaJ
Aanva.ngsuren. lederen dag om 6 en 8 uur.
Woensdag 5 Dec-

Te huur gevraagd

Aangeb. betrekkin t en

Geboren ons tweede zoontje
RUDI ANTOINE LéON
H. Starremans
L. Starremans-Gendcrs.

HOLLANDIA THEATER

Hoensbroek.

,

.

J. Kessels.
C. Kessels-Meese.
Heerlen 2 December 1945.
Huskensweg 56.

Tijd.:
Geboren

BIOSCOOP em THEATER

naai-

