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Tussen Mook en Sustereu 
::\let hand tussen cirkelzaag - De sla

ger L. v. J .  uit Kronent.erg 
0

kwam met 
een hand tussen de cirkelzaag toen hij 
bezig was met het zagen van hout. De 
dokter was spoedig ter plaatse. De ge
w
k

onde werd overgebracht naar het zie-
enhuls waar de wonde werd gehecht. -

Naald In een oog. De scholier L. V. uit
Grubbenvorst kreeg van een zijner me
deleerlingen op de ambachtsschool een 
krasnaald toegeworpen. De jongen kree� 
deze naald tegen zijn oog. Ofschoon de 
Verwonding aanyankelijk van geen bete
... _en1s scheen moest de jongen later In 't 
ziekenhuis worden opgenomen. Het on
geluk is aan geen enkele opzet te wijten. 
- Commandant kadertlebool Weert. Dul
t 1'nant-kolonel Lach de Bere voorheen
;;ommandant van 't Reg. Chassé te Grave,
•!i benoemd tot commandant van de twee
de kaderschool te Weert en heeft het 
cornmanda over deze militaire onderwijs
tn i-lchting inmiddels reeds met een korte 
PleC'htigheid overgenomen. De scheidende 
"on1mandant luitenant.kolonel Boer werd 
VC'rplaatst naar de inspectie der infante
rie te Den Haag. 

1 /u,,is bom 

Bij het springen op een reeds rijdende 
autobus kwam een 54-jarige man uit Wür
�elen te Aken te v-allen, waardoor de ach
terwielen van de bus over beide benen 
'-'«11 de man reden. Ernstig gewond werd hij 
m het ziekenhuis opgenomen. 

J aheek wil niet hij 
Merkelbeek en Bingelrade 
. JABEEK, 13 Oct. - In de raadsvergade• 

rmg van Donderdagavond heeft de gemeen
te Jabeek verklaard dat zij niets voelt voor
de door Gedeputeerde Staten voorgestelde 
samenvoeging van Jabeek, Merkelbeek en 
Bingelrade. Jabeek was van mening dat 
rnen het algemeen belang in acht moet ne
men, hetgeen door een dergelijke samen
voeging zeker niet gediend wordt. Elk de
zer gemeenten heeft ef'n gC'heel eigen sfeer 
en levenswijze die zij toch niet zullen ver
liezen of veranàC'rcn. zodat de ,;anwnvoe
ging der gemeentl' t J  een zeer onnatuurlijke 
zou zijn. Daar komt b ij dat de bouw van 
een nieuw gemec,ntehuis en de aanstelling 
van meer perwneel grote uitgaven zou ver
gen. Tot nu toe heeft Jabeek nog nooit een 
rijksbijdrage ontvangen voor de gemeente
lijke kosten. De inwoners hebben dit be
drag steeds bij elkaar gebracht en er is 
nog van overgebleven. ::Je voorzitter van
de gemeenteraad wenste een neutraal
standpunt in te nemen. Daarom gaf wet
houder Meertens tekst en uitleg van de
argumenten van Gedep. Staten. Het con
cept-verweerschrift dat een antwoord
vormde op het schrijven van Gedep. Staten,
1Verd eenstemmig aangenomen. 

123 motorvoertuigen in

Zeltkant 
TüDDERN, 13 Oct. (Eig. -red.) .  -

Vrijdagmorgen werd op het Drostambt 
het 123ste nummert-ewiJs uitgegeven. Dit
betekent, dat in totaal 123 auto's, moto
ren en tractors In de Zelfkant lopen. Op
{"!Il bevolking van 5800 zielen Ls dit een
respectabel aantal. 

Negentienjarig meisje stal zink 

en lood te Nieuwstadt 

lJit St,ad 
HEERJ,EN 

Limburgse muziekpremière. - Tijdens 
het. tweede abon nements-concert op Vr ij 
dag a.s. in  de Stadsschou·,vburg wordt door 
het M.S.O. de pi cmière vc :ir Lim burg uit
gevoerd van Henk Andriesséen's "Ricer
care''. De hoofd s-'.10tc · van d i t  concert zal 
echter zijn het acte piano-concert van Bl'et
hoven, waaraan de Griekse pian iste Maria 
Heryorgou haar medewerking zal verlenen. 

Verkeersongcvalle11. - Doordat op het 
kruispunt AkerHraat-N-belstraat een uit
stekende r ; cht ;n �aan wijzer van een per
sonenauto. bestuurd door I. G" uit Heer
le!'l· n i et t ij , : i g  was i ngehaald, geraakte de 
w1elnJder W. G. v. H. uit Heerlen in ver
warring. tengcvo1.c;e waarvan hij door de 
";Uto werd a::i. n gcrcdcn_ Hij werd slechts 
licht gpwond. doch zijn fiets werd totaal 
vernil'ld. - In de A njelierstraat reed de 
wi�lrijdstC'r 1 .  L . uit Heerlen. doordat zij 
e!11gsz 1ns  ovp1·st1 1ur raakte tegen 'n motor
nJwid _ bestu :i t·d door J. C .  U i t Hoens
broek. Z ij b,·L warn enkele schaafwonden. 
Haar fiets w ,èni flink beschadigd. -- Op 
de Emmastraa, r�:d een personenauto. be
sbu rd door C. E. uit HoPnsbroek. tegen 
een ter plaats,' geparkeerd(' truck met op
legger. besw urd door W. P. Uit Den Bosch. 
Van de .laats1 c wagen werd de cano�"crie 
ingedeukt en gedeeltel ijk 01wngescheurd. 

( Advertentie J 

Banketbakkerij 
G_ E R A  R D S  

Akerstraat l 
Heerlen - Telefoo 1 1  4460 

sedert 1 88:! 

:--;ieuwe specialiteiten : 

Z wit�:ers gebak 
Jozef ient je� 

Onovertrcfba �•- Overheerlijk 

Ontspannlng..a, ond.-n. - Het l igt in de 
bedoeling van het Arka-bestuur (groep 
g�meente-ambtenaren) om gedurende de 
wmtermaanden de maandelijkse ontspan
r1 ingsavonden weer in 't leven te roepen. 

Twee groeten uit Duitsland. - Erik 
Bakker, Ruys de Beerenbroucklaan 10, en 
Tonny van KerkoerlP. Wc i tnlaan 8, heb
hen hun ballonnetje t ijdr.1 1s de O.E.E.S.
t1:ntoonstelli ng in het Bekkerveld niet voor 
niets OJ;?gelaten. Z ij kregen beiden groeten 
terug Uit een en he lzdfde l:;.nd: Duitsland. 
Het ballonnetje van Tonny van Kerkoerle 
kwam in de tuin van ...i-asthof Perens In 
Oeventrop, Sauerland terecht, die van 
Erik Bakker haalde het tot de Död1c·sberg 
in de Zuidelijkste hoPk van Westfalen. De 
w:1ard van een hc>1·berg 11an de  voet van de 
Dödesberg vond d <' ballon tijdens een 
wandeling in de omgeving. Hij lag i n  een 
modderpoel, maar was nog r :�heel gaaf. De 
ballon heeft nu eén plaats in zijn "Stube" 
gekregen en de jongeheer Bakker kreeg 
in ruil _  een zeer sympathieke briei terug. 
De Dmt�e afzender verzocht de jongeman 
vooral niet te verceter1 zijn ouders de groe
ten te doen, want zo iiiChreef hij :  .,je vader 
heeft dngetwijfeld de luchtige reis moeten
betalen".

Dokiendlenst. - Zondag a.s. dokter De 
Wever, Wilhelmhapleln 13, telef. 4978. 

Apotheekdienst. - Vanaf heden Zater-
N IEUWSTADT, 13 Oct. (Eig. corr. ) . dag apotheek Voncken, Akerstraat 44-46,

- Bij de afbraak en opbouw van het telefoon 3385.
1'f'rr:,:el Renkens werd reeds eerder mate-
r, aa! ontvreemd door onbekeD�i Deze Tandart1e11dlenst. - Zondag van 11-12 
•\·eek werden een 19-jarig metsje en een uur v.m. (alleen spoedgevallen) tandarts
Jongetje gezien, terwijl ze beziir waren Brugman. Akerstraat 57, telef. 4552. 
,. , n k en lood op een wagentje fe laden. Expositie paramenten. - De door ons
i , , . pol itie. die gewaarschuwd werd, zette reeds eerder aangekondigde expositie van
'''' IJ achtervolging in en kon later in de para!llenten wordt gehouden in de Huis
·, vond. in samenwerking met de Sittardse houdschool aan de Gasthuisstraat ( zaal 1 1 ) .

-�·•è111erntepolitie, het bewuste meisje Z. De  tPntoonstel l ing is gPopenrl Zondag van
• i i t  Stadbroek arresteren. Na twee dagen �-� uur en Maanr, : 1g  van r n--1 uur en van
, n het arre.�tantenlokaal te Nieuwstadt te 3--o uur. 
heh�n doorgebracht is ze weer op vi-ije Expositie moderne winkelreclame -
1·oeten gesteld, in afwachting van het M:rnndag a.s. wordt in het Grand Hotel
prof'es-verbaal. Het gestolene was reed.s ee1. tentoonstelling gehouden van moderne
1·erborgen onder de vloer van ren woning. winkelreclame. Zij wordt georganiseerd

.,.ON V OR qoor de druk,keriJ Levisson, Den Haag, 
'" 'ISKLIJKE GOEDKEURING O firma "Loretti , Tilburg en het maandblad

BOND VAN PAROCfflEBIBLIOTHEKEN "Durf", Den Helder.
VENLO, 13 Oct. (Limb. ·Pers.) - De lee• Drie tegelijk weer ihuis. - Ditmaal was 

t.nurvoor:liening in Limburg gaat in de goe- het 'n dri.!-dubbel feest in Welten. Immers
de richting. De bond voor parochiebiblio- niet minder dan drle . . . Weltense jongens
lh,-k"n, die enige maanden geleden werd keC'rden, na eer, diensttijd van 18 maanden 
opg<'richt, heeft than� de koninklijke goed- tegelijk uit lndoaesië terug. Het waren d� 
keur-ing verworven. Van de ruim tweehon- km_poraals H. Peeters, Mergelsweg 4, J.
dr>rd Limburgse pP.roehiebibliotheken zijn K_l_tJ nen,  Valkenburgerweg 68 l'n H. Didden
Pr :"C'•�ds meer dan honderd bij deze bond Pij nsweg 97. De buurtverenigingen " ue

als lid ingeschrevt-n. Binnenkort zal de Thung" en de " de Blok", alsmede de jo1 1k
bond met practisl'h werk beginnen. heid van de Valkenburgerweg hadden voor 

de versiering van de woningen der ge-
·F.C • .K. 1-WAUB. BOYS r:,patrieerden gezorgd . Nog twee en flan 

K J<;RKRADE. 13 Oct, ( Eig. relf. ) .  z1.1n alle Weltense jongens weer thuis. Het 
Gt l i;ik gemeld is de wedstrijd Waub. Boys was . een geweldige drukte aan de resp.

1-F'.C.K. J veranderd In een wulswed. womngen, toen de harmonie T.O.G. de ge
st rijd voor F.C.K . :MeL d�ze weck>triJd :,m, brulkelijke _l!erenades bracht en de jongens

h"t n ieuwe terrein in gebruik worden ge- �oor voorzitter De El!Ch werden g�_feli<:i•
nomen, dat de Oran ie-mannen in ze." , .eerd · Vele _anderen o.w. de geestelijkheid

Wek• ·n t ijds hebben �,angelegd aan de b?den hun . geluk,:,vense� aa�. Voor allen 

rf'eht ernijde van de Muchf'tweg. Nadat \\ as Pen schrifteliJke felicitatie van burge

het veld zal zijn ingezegend, zal J<"'.C.K. mceSter Van Grunsven. 

In lwt veld ver,chi'lnen o.m met de eracks Ledenvngaderlng R.K.V.V.H. Dinsdag

Jan Wouters Giel ·Brouwe,.'s en Wim Von- a,.!'. houdt de sportvereniging R.K.V.V.H.
ct,,nhoff. Nátuurlijk zullen de Oranje- '16 'n algemene ledenvergadering in haar
n1 1rnnen alle� op :lies zetten om in deze clublok_aal Bysmans, Akerstraat. Aan
eP!"s1 e wedstriJd op hun nieuw terrein \'ang 8 uur. Gezien de zeer belangrijke
als overwinnaar te eindigen. 2gen<la wordt een drukke opkomst van 

\IAURITS SPEEI ... T �JE1' TJ;�GJ<JN 
a lle . l eden verwacht,

, Nieuwe aanwinsten van de R.K. Openb. 
MARINE-EI ... F'IAL. Leeszaal en Bibliotheek. - Studiewerken : 

< ;ELEEN, 13 Oct. ( Eig. corr. ) _ Door- Courtbion, P., Le visage de Matisse; H.
dat het gemeentebestuur van Den Helder French. Argentinië ;  Godsdiensten, De,
op het laatste ogenblik be:,loot de terre!- der mens_heid. I. Vroklage, B., Inleiding en
nen niet ter beschikking van ue Marine de godsdienst der primitieven· IV Boosten
te stellen in verband met de 2e klasse J., De Godsdienst der Kelten; ' Görres I. F . .
competitiewedstrijd van HFC-Zwarte- Het verborgen gelaat: Lames r .. Jean Coc
lll�er kan de wedstrijd Marine-elftal- teau : �eer de Walcheren P., Gods uur;
Maurits Zondag geen doorgang vlnden. Oudend1Jk J. K .. Koningin Victoria · Paoli
De Marine heeft Maurits verzocht deze Y· E" Vita Romana; Sleen W.G.N., v�n der,
Wedstrijd alsnog te willen spelen tegen Zuid-Afrika ; Sonatine-reeks, Levens van 
het einde van de competitie. beroemde componisten; Tussenbroek O v 

Ach�er . blinke.ndf" vensters; over modérn; 
TROEPENSCH EPEN ONDERWEG won1ngmrlcht1ng; JJ3sel!ng, M. A. en A. 

Scheigrond, De zoogdieren van Nederland· De Nederlandse geheime diensten te Lon:ct

1 

en" Regeringsbeleid 1940-1945. - Nedernaàse romans: Boudler-Bakker I., Goud uit stro; Bowen E., De hitte des daags· Cas 

De "Atlantis" is Donderdag va•,  Dja
karta naar Amsterdam vertrokken. 

De "Chesblre" is Vrijdag te Amster
dam aangekomen. 

De "New Australla" wordt op 26 Octo.
her te Rotterdam uit Djakarta verwacht.

De ,,Skaugum" wordt op 28 October te
Rotterdam uit Djakarta verwacht. 

MARKTBERICHTEN 
FRUITVEILING TE WYLBè. 

WYLRé, 13 Oct. - (Eigen corr. ) 
�terappel.s Hl ( grot) f 25.20 · Hl ( fijn) 
f 21 .30 : Fabriek I f 16.10;  Fabriek II 
f 9.40 ; rebut f 9.10. Ossekoppen HI (grof ) 
f 17.30; Hl ,fijn) t 16 ;  Fabriek II t 10 · 
Fabriek f 11.30 ; HII f 9.90 ; re!Jut f 7.60: 
Dubbele Bellefleuren Hl f 18;  Fabriek l 
f 14 : Fabriek t 13 Renette d'Escadre 
BI ( grof) t 18;  Hl f 14; Fabriek f 13. 
Peren : Meure d' Anjour Hl f 41 ; Fabriek 
f 11.40; Kastanjes 41 cen t per kilo. 

VEILINGPRIJZEN TE SITI'ARU 

teren �- van, :ïet spook met de bolhoed�Chr istie A" Het A-B-C-Mysterle ; ChristieA .. N. of M. ; Claes E., Die schon.,; tijd· p Cheyney, Van het een komt het ander; T:B. Constam, M1;mtmeester des Konings• R Fn_mken. Claudia en haar gezin; G. Green� 
Reis zonde� Ka�ten ; Korch M., De zingen. 
d� bron ;  Smcla1r U., Het dossier X3; Hui
zinga L" En zo voort; Wodehouse p G 
Veulens in galop - Jeugdlectuur: BÖrré: 
bach H" Zeven meisjes schilderen de H.B. 
S. ; Boylston H. D., Directrice : Hagers F
Ientje van de Zilvermeeuw; HamstrS:: 
Baarschers L.. Rondom de H.:a.s. ; Otten
B., Seizoen In Zonwijk; Plaats, B. , van der
Hoe Jetty weer .Jet werd ; Plaats, B., van
der, Jij bent de oudste. Jet; Bromberg, P.
Alarm ; Groothedde I" Kapers op de kust ;
Hildebrand A. D., �{arel. de kleinzoon: J.
Ostby, Jongens op de walvisvangst. - Eco
nomie: Keeqslng's Economisch Archief.

HOEN�-lROEK SITTARD. 13 Oct. (Eigen red.) - Op de 
Veiling van _yrijdag te Sittard werden de 
Volg�nde prijzen genoteerd: Doyenne du De Zondandlènst voor doktoren te 
C�m1se 25;-67: �eurré Alexander Lucas 15- ' Homsbroe\l:�Treebeek wordt van heden 
t2, _Beurre AnJOU _16-50; Haverperen 4-22 : Zaterdag 14 Oct. 19 uur tot Maandagmor-

eg1ponts 14-38; divers" soorten peren 4- gen 16 Oct. 8 uur waargenomen door dr 
�; Ster-appels 7-27; Osseko]Jpen 6-16; Berkhout te Treebeek, tel. 377.
�amley Sadlmg 7-14; Oude W]Jven 6-1-3 ; Geslaagd. Aan de universiteit te Leiden 
a 

bbele Bellefleur!' 9-2:l: diverse :o:o,-.rten Is geslaagd voor het examen van semi-arts
ppela 8-1&. de heer J. Borgbans van Hoensbroek. 

en Streek 
HEERLERHEIDE 

Feestavond. De R.K. schaakvereniging 
,.Nieuw Einde" houdt a.s. Zondag 22 Oct. 
ec·•1 feestavond voor leden en donateurs. 
De avond wordt verzorgd door de speel
groep "De Plankeniers" die de première 
zal geven van het Franse toneelwerk Een 
nacht in de rimboe", zodat het een 'Zvel
verzorgde avond zal worden. Daarmede 
tracht de schaakvereniging tevens de be
langstelling op te wekken voor de nobele 
schaaksport en belangstelknde schakers de 
weg te wijzen naar de beH A. v. d. Bo
gaard , Netelstraat 52, Heerlerheide die be
reid is hen als l id te noteren, ter._.;ijl daar
voor oo� gelegenheid is des Woensdags
avonds m het Buurthuis te Nieuw-Einde. 
De feestavond wordt geopend om 8 u. n.m. 

Leiding opgedragen. Bij beslissing van 
de districtsleiding werd aan de afd. Heer
lerheide der K.A.J. de leiding van het 
winterprogramma opgedragen. Inschrij
vingen van nieuwe leden geschiedt door 
de heer Ton Leerssen, Ganzeweide. 

UBACHSBERG 
. .Een zomerzotheid". Het bekende gezel

schap de "Flierefluiters" uit Heerlen speelt

Vier geslachten te  Bocholtz 

�ondag a.s. te UbachsbPrg. Dit geschiedt . ,,. .. ... . .. , . .• 
m verband met het 20-jarig bestaansfeest . 
van de plaatselijke toneelvereniging Overgrootvader. Laurens .Bonni>. 84 jaar ;
,,Vriendschap en Vermaak". Door de ,.Flie- grootvader: ,Laui:ens Bonne, 58 J ,rnr : vader:
refluiters•• wordt opgevoerd het zeer ge- 1 

Lo�ns Bonne, 29 Jaar; zoon: Laun•ns Bonné. 
zellige blijspel "Een zomerzotheid", dat met 2 . Jaar. �llen t_e Bocholtz._ DP; echtger:iot.
groot succes in het openluchttheater te Val- van ove1 g:oot:ader Bonne, . die dne J a a ,·
kenburg werd gespeeld en thans reeds zijn geleden ziJn diamanten bruiloft vierde. 1s
67ste opvoering beleeft. reeds overgrootmoeder van twee maal viPr 

BRUNSSUM 
De heer Hermans met pensioen. Bij ge

legenheid van het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd heeft de heer P. 
A. Hermans uit Brunssum bedankt als wo
ningopzichter en secretaris-penningmeester 
van de woningver. Brunssum, welke func
tie hij gedurende 34 jaar heeft vervuld. 
De heer De Rouw dankte de heer Her
mans namens het bestuur van de woning
vereniging Brunssum en deelde mede, dat 
een cadeau zou volgen. Namens het ge
meentebestuur sprak weth. Lejeune. Ook 
pastoor Moonen dankte de heer Hermans 
voor het vele goede, dat door zijn toedoen 
tot stand was gekomen. De heer Palmen, 
directeur van "Ons Limburg"1 memoreerde
de voorbije 34 jaar. Namens net personeel 
van de woningvereniging sprak tenslotte 
de heer Ringen, die een mooie bloemen
mand aanbood. Tot opvolger van de beer 
Hermans wordt benoemd de heer Ferd. 
Hermans, thans adjunct-secretaris van de 
woningvereniging. 

Toi •- van het Jeugdwerk. In Unitas 
wordt heden, Zaterdagnamiddag, om 2 uur 
een kinder- en familiefilmvoorstelling ge
geven, waarvan de baten bestemd worden 
tot steun van het R.K. jeugdwerk. Het pro
gramma bestaat uit de hoofdfilm: ,. Een 
kreet in de nacht" en verder amusante 
bijfilms. 

(Advertentie). 

Ons nieuw 

telefoonnummer z.,; 

5 4 4 (2 lijnen)

i� 
f M A G A l u N G l's 
WO N I N G I N R I C H TI N G  

BRUNSSUM 

AMSTENRADE 

Verjaardag . oudste inwoonster. Maandag,
16 October, viert de oudste inwoonster van 
Amstenrade, de hooggeboren Vrouwe .J. 
d'Ansembourg, geb. Gravin d'Harnoncourt 
haar 90ste verjaardag. Mede in verband met 
haar wankele gezondheid wordt het feest 
slechts in intieme familiekring gevierd en 
wel op kasteel Neubourg te Gulpen. In
woners van Amstenrade, die hun jarige 
dorpsgenote willen feliciteren, worden dan 
ook verzocht, dit alleen schriftelijk te doen. 

KERKRADE 
Diefstal. Gisteren meldden wij reeds in 

het kort dat D, terzake van diefstal werd 
gearresteerd. Hij ontvreemdde enkele wiel
assen. Wegens heling werd in verband hier
mede ook zekere K. aangehouden. 

Apotheekdienst. De Zondag- en nacht
dienst vanaf Zaterdag 14 October ( 19 uur) 
tot Zaterdag 21 October wordt waargeno• 
men door apotheker J. Schönefeld, Hoofd
straat ll, tel. 2523. 

Kath. Vrouwt>ngllde. Het Kath. Vrou
wengilde, afd. Kerkrade, heeft op Dins
dag 17 Oct. a.s" om 8 uur in het Huber
tushu.ls, een avond georganiseerd vo01: 
haar leden, welke in het teken zal staan 
van de Limburgse streektaal. De heer 
Harry Loontjes, secretaris van V.E.L.D 
E.K.E .. zal een voordracht houden in het 
Limburgs dialect. Hij zal voordragen uit 
eigen werk en uit werk van andere dia
lectschrijvers. Deze interessante avond l.s 
ook toegankelijk gesteld voor huisgenoten 
en introducées. 

Ontwikkelingsavond. Woensdag-
avond wer4 In het Volkshuis de eerste 
ontwikkelingsavond van de samenwerken
de standsorgani.,aties gehouden in het 
nieuwe winterseizoen, De voorzitter van 
het organiserend comité, dokter Drenth, 
heette de aanwezigen w.o. deken P. de 
Hesselle, welkom. In zijn spreekbeurt over 
. .Waar scuren wij onze jongens heen bij 
het verlaten der lagere school ?" heeft de 
heer A. van Venroy uit Kerkrade dit 
p_robleem su?tmier belicht, waarbij hij 
zich geheel in.stelde op de belangen en 
eisen van het bedrijfs- en zakenleven De 
beslillsing over de toekomst van het kind 
moet gezamenlijk door ouders en kind 
genomen worden, aldus de apreker. Een 
belangrijke advies-bron hierbij kan het 
hoofd der lagere school wezen, die een van 
dl" eerst�n moet zijn, die over de beroeps
keuze van een leerling moet kunnen oor
delen. Hiewel dit advies niet feilloos 1s 
k�n het vrij nauwkeurig zijn. Een jongen'. 
die aanleg en bezieling voor een vak be
zit, zal in zijn carrière slagen, De heer 
Van Venroy schilderde de trieate figuur 
van de jongen, die gedwongen wordt iets 
aan te pakken, waar hij niets voor voelt. 

Tegenwoordig maken vele ouders een 
fout. door hun kinderen In de toekomst 
reeds te zien met een boord om, alsof de 
handenarbeid iets minderwaardigs zou 
zijn. Wat een leed zullen jongens en meis
jes ondergaan, die gedwongen worden 
een school te bezoeken. welke ze niet vol. 
gen kunnen. Hoewel zij, die een Mulo
opleiding hebben gehad, thans het getij 
niet mee hebben brak hij toch een lans 
voor dit onderwijs. Enige talenkennis is 
thans een vereiste. Verder wees de spre
ker op �.et grote belang van het testen
en de r1Jkswerkplaats voor omscholing. 

gedachten. 

. . Ontspanning!;cillb Hoofdstr:n11 . De jaar
l\1kse feestavond va:i d!:' ont spanni ngs
elub van de H,,. ,;,: .s1 rna, za • gehouden 
\\ Orden or Zon,1 , ig;  :�2 Oc1 ohé'r ;i ,s . in het 
Hubertu�hu is. L,ui 1,�n zang en dans ver
meldt het programma no,-: veriachillende 
attracties. 

Ruit�rsdub " Voorop". Op de een dezer 
dagpu gehouc!2n v2rgaclering VI' 1 de Rui
tersclub "Voorop" werd · de o �; nnisat.ie 
besproken van een cross. count rv f'n de 
clubkampioenschappen. De hee r \\' . Poet
pms werd tot leider van de t rompetters 
en de heer J.  Tambeukers tot derde trom
petter aangewezen, Ondercommandanten 
werden de heren H. Ploem en M. Buysen . 
Besloten werd in  de wintermaanden we
kelijks gymnastische en theoretische les
sen voor de leden te organiseren. 
. Van blinde� voor blinden. Gelijk eider 
In onze provmcie, zullen de St. OdiJ;a
bond en het comité ,,Licht en Liefde" 
ook in Kerkrade een concertavond orga. 
seren, waarvan de baten voor onze blin
den zullen zijn, Is dit schone doel reeds 
een bezoek overwaard, deze avond draagt 
ook nog een bijzonder karakter, daar dit 
concert door blinden zal worden gegeven. 
Jules de Corte, de bekende blinde koor
dlrlgent en organist van de H. Sacra
mentskerk te Delft, zal een pianorecital 
geven, waarbij hij ook eigen liederen zal 
spelen. Ook de blinde pianiste Ciska Bar
telet zal optreden. Op deze avond die. 
Vrijdag 20 OctohPr a .� .  om half acht in 
het Hubertu .�hUi" wor1.it i;·egPven. �al de 
heer M. de Jong. voorzitter ,,p1 de R.K. 
bl!ndenbond In Limburg, een korte toe
,;praak houden. 

CHEVREMONT 
. . Der '.\lathleu en 't JPanne" in hPt hu

welijksbootje. - Twee bekende figuren 
va n Chevremont zullen op Dinsdag 17 
October in het huwelijk trerten, n.l. Ma
thieu Loop. de eminente voorzitter van 
Otympia en mej. Jeanne Limpens. tot 
voor kort jeugdleidster. Het aàn.,taande 
e�htpaar geniet echter ook op ander ge
b!ed grote bekendheid 1:'n wel op het ge
t,,ed van g·ezonde humor. Beiden waren 
actieve leden van de alom In Zt:Jd-Lim
i,'t.lrg oekende_ ,.Sjeveemeter .Jon!?'e". En 
wie kent dau niet "der Mathieu .. ? Hoe
velen hebben niet gelachen om de dolle 
capriolen van .. De vrouw Kwatsj en de 
vrouw Schladde,-·•. zovele malen met 
groot succes door Mathieu en Hans Keu
len voor het voetlicht gebracht. Ook trad 
Mathieu enkele jaren op als .. buutte
reedner" van de Kerkraa cl:-'I.' Carnaval�
vereniglng, waar7oor hij ;;amen met Hans 
Keulen enige goede schlag-ers maakte De 
huwelijksinzegening- vindt plaats om 

0

halt 
tien in de parochlek�rk. 

Patronaatsleven. De twee eerste Zon
dags-ontspanningsavcndf'n Jn het Patro
naat te Chevremont mochten zich alreeds 
rn een grote hela11 g �tel l ing  verheugen. 
Ruim 200 jongen;; bezochten de 2 eer"te 
avon<len, Ofschoon de inricht ing van het 
Patronaat nog nie1 "je dát' '  ts. mag we! 
�ezegd worden dat de stemming onder de 
Jongens oppert-P�t i.ë. Er zijn jammer ge
noeg nog te weinig tafels. doch de '<:!\ding 
srre�tt er naar om binnen de kortst mo
gelijke tijd in deze behoefte te voorzien. 
Verwacht wordt dat de belangt;tel 1 111"" noo 
groter �al worden. Teneinde de jeugd ee� 
behoorlijke ont, .. panning te kunn"n bie
den, rekent de leiding or de medewerking 
van de ouders P-n de jongens en van hen 
die het jeugdwerk een ' warm hart toe� 
dragen. Er zij nogmaals op gewezen dat 
�� ontspRn nin;:!'sa vonden alleen toeganke
hJk _zlJn voor jong-en;; die de leeftijd v-an
12 Jaar bereikt hebben. · 

Verloting ,. c\Iarijkc". - Burgemeesrer 
en Wethouders van Kerkrade ht· bben het 
Fluit- en Tamboercorp.� . ,Marijke" van 
Chevremont 1 oestemming verleen<l tot 't 
houden van een verloting. waarvan de 
trekking zal plaats vinden op 14 Jan. 
1951 in lokaal A. Ries re Chevremont. De 
opbreng.-,t van deze verloting- is be.�temd 
voor de aankoop van nieuwe instrumen
ten. Loten zijn verkrijgl'-aar t-:j alle le
den der verenlg-ing en in lokaal A. Ries. 
St. Pleterst raat. 

Toneelver. ,.Ons Zuiden". - De toneel
ver. ,.Ons Zuiden" speelt op Zondag 22 
October a.s . .  in zaal Wed. Sporken te 
Chevremont het toneelsrnk . . En de bos
sen zingen hun !led". Medewerking ver
leent de Kon. Harmonie  . . St. Philomena", 

HAANRADE 
Boetetocht. - De hedevaa,·t naar de 

. ,Sterre der Zee" te Nieuwenhagerhelde 
welke heden Zaterdag gehouden wordt, 
vertrekt n I e t om half. doch om 8 uur 
vanaf_ de kerk. AankomEt te Nleuwenhagerhe1de 9.30 uur. Vertrek aldaar om 
half elf met I .A.O.-bussen à 25 cent p. 
persoon. In verband met deze boetet0cht 
is het lof vandaag om 6 uur. 

BLEIJERHEIDE 
Be& aantal nog _in ln';fonesië verblijvendemilitairen uit Ble1Jerhe1de is in de loop vandeze ��ek . weer met vier ven:n;nderd.Geesteh1_khe1d en Thuisfront kwamen hunopwach!mg maken, terwijl loco-burgemees

ter Scheelen i.p.v. de zieke bln-gemeesterop bezo€1k ging. · 
Het schutt_ersgilde "si. Lambertns" houdt Zondag a.s. m lokaal wed. Ackens de i.v.m. het bezoek van <le ,.Sterre der Zee" uitgestelde Lambertusfeestavond. 
Pater f".erpetuus Belles ontving dezer 

d_agen . bericht dat zijn reis naar het mis
s1egeb1ed van Brazilië naar 17 Oct. a.s. ver
schoven is. 

De eerw. nateni Franciscanen houden de 
volgc·nd.- '·' ,,ek hun jaa ;-li_i kse rondgang 
voor gdrt 1'.n levensmiddekn. 

EYGELSHOVEN Groep S (Arka) vergaderde. - De 
Arka, groep gemeente-ambtenaren, hleld 
Dtn11dagavond in bovenzaal Chermln een 

Speldksdag. Zondag a.s. speldjesdag voor
drukbezochte ledenvergadering Uitvoert 

Y de gezanwnl;jke militaire fondsen. 
werd over de hoofdschotel der agend: BOCR O I TZ 
. .  Voors�:l tot studietoelagen door de gf'- suce••:,yol!n · . ' .' 
n1eente . vs.n gr,dachten gewisseld Be- , - 1

-
d 

· JJperrH<'-uttvoerm!( . - Zondag
houdens een kleine wijziging verklÎiarde 1· b O 

".".er dohr . het operette-gezd-,ch �
.
P ,.K. 

de vergadering zich met het be.stuursvoor- cpe1:ett�
e1\ h etop

bvoci:mi:: gegeven _van de
stel accoord. 

.:· c a mem Hnz 111 HP1ddh:rg verloren , welke een groot succes werd.

Limbu rg,-ch Daghlad , an Zaterda� 14 Octoher 1950 

Orgelfonds opgericht. - Van de zijde van 
het kerk. zangkoor "St. Jozef", alhier. werd 
het idee geopperd om het orgel in de kerk. 
dat zeer nodig gerepareerd moei worde1 ! .  
te laten reviseren· De kosten h ieraan ve,·
bonden worden geschat op 8000 tot 10.000 
gulden. Daar het orgel hoe langer hoe 
slechter wordt, nam men het initiatief tot 
oprichting van een orgelfonds, hetgeen 
Woensdag j . l. een feit werd. In het dag.  
bestuur hebben zitting: voorz. P. Bre1 • p ,· 
en secr. J. Kessels. In het comité van ait 
fonds hebben niet allt:L•n zitting leden van 
het kerk. zangkoor, doch ook ..-an d iverse 
verenigingl'n, daar dit een parochiiSle aan
gelegenheid is. Het is onnodig te vermel
den, dat de parochianen alle mo'.!<'1 i_ike  ! 
financiële steun zullen verle'.'1en. 

i 
Zondag 8 Oct. opende het operettegezel

schap "K.n.O." het seizoen met de ouerett e 
,.Ich hab mein Herz in Heidc'lberg Yerlo
ren". Behoudens enkele kleine onop!d:0nd
heden. heeft een zeer talrijk publiek kun
nen genieten Van een prima uitvoering. Dit 
bewees het ook door de talrijke open doc·!,
jes. Jammer dat het orkest niet altijd goed 
,vas. Spelers en speelsters van harte pro- ,ficiat voor het keurige spel, de zang en de 
d&ns. ! 

LAURADORP 

r Ad t·erren!ie • 

STADSSCHou,vBURG 
H�ERLE� 

Op ZondD's IS Oet. a .5. ·s avonds 
om 8 uu:- .::: c , cn de Kemedie
:::pe1-1 il'rs 'r: u j t \  oc1·ing Yan 

, . 't Z i G [U N [ R KAMP' '  
11 LPuke '.\bast nciltse operette 
Tiet da r ,� .  l�;ig en k o � t � l ij k  e 
:rnmor. Autl'ur;:: Hane Loontjens 
. Jr .  Bèr Ho! le '.\'J.i 1. Tiê' _g:e : Jan 
Hollewijn. :11e ·:ropa-orkcst o.l.v. 
Bèr v.d. Linden. Da, , sl':1 o.l.v. 
l1 1y du Bois e, Alice Henfling. 

Pi :J 7c'n van de piaat:;,·n v,m f 0.75 tot 
f 2 ;'ïf' , pl. belast, ng , Kaanen in voor-
1·c rkoop biJ Sigarenmag Gemmeke, 
Ge leen:,::? r·aat 53. 1-Ieerlen. 

(;ouden bruidspaar 
le Kerkrade 

Bedevaan Sierre der Zee. Zondagavond 
zal een massalt; bedevaart vai:iuit het Lau- 26 November hartelijke huldiging 
radorp naa: N1euwenhagerhe1de gaan, om 1 
als laatste m de M1Jnstreek hulde te bren-

1

- van twee bescheiden oud1·e1
gen aan 0. L. Vrouw . .Sterre der Zee". 
Alle inwoners worden Zondagavond om , KERKRADE, 1 3  Od. ( Eig. red. ) . -
kwart voor 7 aan de kerk verwacht, van- Ook al leeft het eC'btpa.ar Dom en-Strolea
waar om 7 uur de bidstoet vertrekt in de- berg sinds 1981 1wi.:- :w terugg"trokken 
z"lf<le volgorde als verleden Zondagavond In zijn woning aan dt' Ehrensteineri,,t� 
bij de bid• en boetetocht. 26. er gaat eA:'n dag !.omen, dat het ecla&--

HULSBERG 
pau� in het bran<'puttt van de belang-
�t,•lhng komt tt' staan. De buurtbewo-

Respectabel succes. Bij gelegenheid van 1wr1, zulh·n dan lat,•n blijkt>n. dat ze deae 
lwt 10-jarig bestaan van de toneelvereni - oudj,•s. die een 7,o lwscheidf'n plaats In
ging _ . ,Ons Clubje" gaf deze VP;�leden Zon- ! lip buun-gt>nwen�:- i'!a p innenwn, geen�zi..
dag 1n de K.J.V.-zaal de prem1ere van het YPri.,.i,·n. DPze c· r, l "  dai,:- zal ,·allen op 
toneelwerk: .,Maria Goretti' " .  De voorzitter , Zondai;:. 26 !": oy, ,: -- · • ,  al� hPt echtpaar 
dhr J. v. d. Bosch opende deze avond met . hPt gomlt-n hn • · '  ' · · ·  , ... ,.st 7.al ,·ïeren.
een dankbetuiging aan het adres van de Eig· .-n,ijk i, Jw1 i ,· ·s: 011 23 So,•ember. 
oprichter dhr F. Smeets en memoreerde het dm·h nwn hePft lwt naar de Zondag ver
onvergetelijke werk door wijlen Jef Schi l - �<·hoY• ·n .  
lings in het belang hunner vereniging ver
richt. De uitvoc1'ing. welke stond o: irkr 
regie van Hub Steins. mag in alle opzich- , 
ten geslaagd worden genoemd. ; 

Dankbem•g1ng. Zeer terecht werd aan 
de leden van de K.A.J. door de directeur 
der jeugdverenigingen namens de plaat
selijke verenigingen qank overgebracht 
voor de vele opofferingen. die zij zich ge
troost hadden voor het wederopbouwen
van het In de bezetitng zo zwaar bei<C'ha•
digde toneel in de K .. J .V.-zaal Veertien
dagen lang werd met man en rnacht door
de leden van de K.A.J. hieraan gewerkt. 

VALKENBURG 
Oudenavond. Donderdagavond hield 't

bestuur en onderwlizend personeel der
R.K. meisjesschool ( Bogaerdlaan 'n goed
ge11laagde oudersavond In het jongens
jeugdhui�. Plenkertstraat. Kapelaan Na
rlnx wees bij zijn Inleiding op het doel
van deze oudersavond. Leerlingen der
U.L.O -school zorgden voor een passende
omllisting door enkele zang. en decla
matlenummers ten gehore te brengen.
Na de pauze hield pater Arnink G.J . uit
Maastricht een ir.leiding over het gods
d1enstonderwijq_ ,Spreker bracht naar ,·o
ren de taak vsn de ouders. irezien van11it
Katholiek standpunt en stelde de H . Fa
milie van Nazareth ten voorbeeld. Na be
spreking van het godsdlenstonderwij, ,
zoals dat momenteel op de scholen oncler -
wezen wordt vroeg de gewijde spreker
medewerking In deze van de ouders. De
ouders immers vormen hierbij de voor
naamste schakel. Een vruchtbare gedach
tenwissel in!'.;' besloot deze ll'erzarne uiteen
ze:tting. Tot slot werd de ouders gele�Pn
held gegeven met het betreffende nerso
neel kennis te maken en zich op de hoo00te
te stellen van het ir:irag. vlijt en vorde•
rin"'.'en der leerlingen. 

Welkom thuis, Dlns�agavond.•arriveer
den te Broekhem. na �n afwezi"�hetd van
vele maanden tropendienst, soldaat J.
ClaeMens. Kattebeekstt"aat en soldaat J.
Blezer Cremerstraat. De jonkheid der dl
verse ' buurtschappen had de ouderlijke
woningen in een feesttooi van groen en 
bloemen gestoken. Donderda�avond bracht
de fanfare St. Joseph resp. de Hle en 20e
serenade, waarbii de heer Jos. Schurgers
onder toepMsel ijke woorden gelukwensen
aanbood voor de t-ehouden teru,rkeer. Een
gezellig i,,;,menzijn besloot de fee�tavon °l .

'\f.AA�TRICHT 
Contaetavond 11ulkerzteken. - Op '\\'oens

rtag, 18 October, zal door de Neder!. ver. 
van suikerzieken te 7.30 uur een contact
avond gehouden worQen in de stads
schouwburg. Bij deze R'elegenheld zal de
première tevens van de Novo-film, behande· 
lend de bereiding van Insuline. het on
ontbeerlijke preparaat •voor suikerzieken. 
vertoond- worden. 

SITTARD 
D&rne!. Erken11 ondenchelden. - De

dames Erkens, wonende Vijverweg 3 -
Park te. Sittard hetben bericht ontvan
gen van het ministerte van Oorlog en 
Mar!n'!. dat haar toegekend is net Mo
bilisatie Oorlogskruis voor het velerlei 
werk, dat zij gedurende de oorlog-... jaren 
voor het verzet hebben gedaan. Zij ver
leenden hulp aan Engelse en Amerlkaan
;:e piloten. 

R.K. Onderwijzersbond 

afd. Gulpen ver�aderde 
WITI'EM, 12 Oct. (Eig. corr. ) - Dtns

dag j.l. vergaderde de afdeling Gulpen 
van ae R. K. Onderwïtzersbond m hotel 
Knops te Wittem. Bij zijn openings. 
woord mocht de voorzitter de heer Ort
mans naast de talrijke opgekomen leden 
verwelkomen de zeereerw. heer pastoor 
van Mechelen als afdelings-advlseur. de 
rector Mans, gee.qtelijk adviseur en de 
bondssecretarls de heer Blokker uit Sit
tard, die voor een aandachtig gehoor ee1 
glashelderde uiteenzetting gaf over het 
verloop der onderhandelingen i.z. de ont -
knlkklng der onderwijzerssalari�.,,en. 

De gestelde vragen naar aanleidmg 
van de inleiding werden door de heer 
Blokker naar ieders genoegen beant
woord. Hierna deed de voorzitter nog 
enige mededelingen van 't behandelde op 
de kernvergadering te Roermond. Ver
volgens ging men over tot de be..prek!ng 
van de vernieuwingscursussen voor hoof
den van school. 

Na de verloting waarbij de heer Pesch 
de gelukkige was. en de rondvraag, 
waarvan nog door enige heren gebruik 
;:;-emaakt werd, sloot de voorzitter de 
vergadering. 

\VF,EK-Af;END� 

F eestavond1m 
B�UNSSUM. Zondag 1 5  Oct. om 7.30 uur 

1� Concordia toneeluitvoering. Het Zuid
L1�b. Toneel zal opvoeren het dialect
blijspel in 4 bedr. ,.Tineke van de Mul
der". Personen beneden 16 jaar hebben 
geen toegang. 

Vergaderingen 
NIEUW EINDE. Zondag na de hoogmis 

om 11 uur ledenvergadering R. K. Mijn
werkersbond In het Rectoraatshuls. 
Spreker bondspenningrneester Göbbels. 

WATERSTANDEN 
Keulen 1.22 (- 0.03) : Rphrort 0.8:i. 

1 - 0.0ISl ; Lobith 9.15 (- 009 ) ; Nijme�en 
6.�9 (- 0.09 1 ; Aruhem 7.15 (- 0.08) ;
ILPfde 2 .44 (- 0.06 ) ;  Deventer 1 57 
'.-;- 0.07 ) ; Borgha.ren 38.90 (-0.68) : Bel. 
e , d  10.85 ( - 0 .11) ; Grave 4.66 (- 0.02 ) · 

Lith 0.10 (-0.54) : Vreeswijk 0.22 (-0,37) 

,J an  l).:n1v'èn w-: ,  d or 6 Febr. 18ï6 In 
Kaa lheide gcbor,

_
·n , Zi,in

. 
levensa,-beld lag 

in rle kolenont sinni•1 .c- waarin hij •u 
Jn r,en �ar:g ;;ewerk t heeft. Hij begon op de 
!rnJn :'Il elt-Prkk. die vroeger in het Prick 
bos te Bleijerheióe c.-n �ehacht had. welk!"
in J fl0-! werd dichtgemetseld. Hierna
werkte h iJ In de Dmtse kolenmijnen te
Hogen, No!'<istern. en AL•itorf. !'Il later
in de Oranje-X;i s.�fl u-mijnen. de Stm
'-''ilhelmina en dl' norna nlale. In deze ,o
jaren heeft h iJ hf'f•/ wat "zwart goU<i ·· 
l l i t  de .•choot der. 

d11i.<tcre aard�
. 
gedolven.

H i.J werd in 19;;1 ;repensionneerd. 
Op 2:! No,·,.mber 1 !100 trad hi; in net 

huw�li,ik rnet Y ari;i Sr rolenberg. ·die op 2 
Mé!,nl  lSïï L" Kerl, r:,de was geboren. Ook 
voor h11.ar l, het levf'n niet gemakkelijker 
gewee:-t. wa n l  een \:'.ezin van 10 kinde�n 
groot brengen wil heel wat zeggen. Een 
zoon i� gestorven. Al  de andere kinderen 
zi_jn gehuwd. Het za l een groot p!ezler 
z1Jn voor vader Douven. die na.ast een dUl
venl îefhebher ook €Pil warm kinder
vriend 1 .�. dat er op het gouden huwelijk$. 
feest 20 kl einkinderen en zelfs 1 achter
kleinkind aam,ve?ig zijn. 

De inwoners van de· F.llrensteinerstraat.
Koestraat. EmmF vtr:rnt Prln, Hendrik
straat, Zonstraat, :'\ a.,,..a u>'t.raat. Beatrix
en Irenestraat hebt)Pn de handen reeds 
in elkaar geslagen en het belooft 26 No
vember een echt buurtfeest te worden. 
Er is een comité opgericht, dat In over
leg met de Jongellngenvereniglng van de 
St. Pleterstraat o.m. het woonhuis zal  
versieren. De Rtraatverslertng laat de 
J?ngelingenvereni,:;ing ZiC'h natuurlijk niet 
uit handen ne,·,wn.  Om 9 uur Zondag . 
morgPn ?al t n  de rarorhiekerk van Che 
vr(' ·nnnt ef"' 1, i('(' h t igf' :M i ;:  van ctank
baa.rheid \F1.,.,r,-n nn;edragen. Gezeten in 
een landauer zal he. gouden bruidspaar 
naar de kerk i.Jegeleid worden In een 
feestelijke stoet. waadn o.m. een 70 
bruid.jes Pn de Kon. harmonie .. St. Philo• 
nwna ' meetrekken. :Na de Mi� zal aan 
het woonhuis het mooie !ee.•t geschenk 
nrn de buurt worde1i. aangeboden. 

KERK BERICHTEN 
�refonneerde kerk. - Heerlen o:n 

8 15 en 10 uur. bed. H.A., ds. C. Moeni<: 
om 5 uur ds. C, Moens, bed. H.A. en 
dank?:egging. Waubach om 9.30 en 3 uur 
lee,ri .u•nst, Terwinselen om 3 u11r lees
dienst. 

_ � <•d. Hervormde gt>me,entP. - Zondag 
lJ October '50 :  kerk Temp.splein Heerlen 
om 10 uur dr. 1'.1rnèe. wijkdienst Schaei; . 
berg, om H uur de heer Groen Nieuw 
Einde om 10 uur de heer Dijkstra. Dins
dag:wond om 7_30 uur avondgebecJ in de 
kerk te Heerler . 

Doop!-.g..-1:. Gem.-..-nt.-. 10.30 uur D.s. G. 
A. Maat/rnis .

E\'angelisch Lnthn!>.e gemef"nte. -
Zondag_ 15 Octol,er a . .s ., kerkdienst te : 
Brun;<,;um. kerk H"ugerstraat. om 9.30
uur v.m. Heer1é•n kerk Meezenbroeker
weg, om 11_ uur v.m . Woensdag a.s. om i
uur n.m. b1Jzon dere koorrepetitie 

Ned. Hen·. kPrk tP BrunHnm. - 15 
October: om 10.15 kerkdienst in de kerK 
aan de _Venweg : voorganger ds. H. Boi 
ten. bediening van het Heilig Avondmaal ;  
om 10.15 Zondagsschool In de school op 
het Schutter,cvel� ; om 11.4� uur Zondags
-�chool rn de kerK en het wijkgebouw; om 
19.30 uur 1ns1 uif m het wijkgebouw, 
l\, Oetober .  om 20.00 uur vergaderln;,; 
?an de Hen o, rnr,e Jeugdraad in de kerke. 
kamer van d e  kerk aan de Venweg. 18 
October: van lî .00 tot 18.00 uur catechi
satie voor n:e,"jes van 15 jaar en ouder. 
m de ker-keKamer van de kerk aan de 
Venweg. 

BERICH T VOOR POLEN. 
Nabozenstwo polskte Odbedzie aie dnia lb-go pazdz;ernlka o god.s 11-tej w Heer

lerh�ide. Dnia 22-go pazdzierntka o godz.9-teJ we Waubach. 
X. PROBOSZCZ.

Officii lt- ,\1ededelinge11 
ALGEME�E BEGRAAFPLAATS Tl!. 

�EERLEX E� HEERLERHEIDE 
• Vanaf 27 Octo':>er 1950 tot en met i

:--ovember HJ50 !,; het plaatsen van oraf
�ekens . en het  m a!ü:n van grafkelders
1undennge11 or de algemene t,egraaf
plaatsen te Heerlen en Heerlerheide niet 
toege.'!taan. 

Vanaf 30 Q_ctober tot en met 4 Novem
ber 19150 is het verriehten van alle werk
zaamheden door particul ieren op boven
genoemde b,'é'.ra1>fpl11at.-,en verboden.

In plaats van kaarten 
De _Heer_ en 1VJ�vrouw Oosterbaan-van Well ge, en h1erb1J KE'n nis van de geboorte ,,..een dochter 

MONIQUE 
Maastricht. 12  October 1r ·  
Henri Goovaertswee: 23. 
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