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INGEWIKKELD PROBLEEM MET VELE ASPECT E.N 

NEDERLANDER in Indonesië 
Verkeert in een zeer delicate positie 
Overgangsperiode eist veel goede 1 

wilt begrip en taal 
� 

DJAKA�!� Oct. - De positie van de Nederlanders m Indonesië is nada IOU'vere1rutei��r�racht vanzelfsprekend heel wat veranderd. Vóór die�o:: Waren Z\J m eigen l�nd en bov�n al le andere bevol�ingsgroepen be
de

ze 
�Id doo_r de w:e_tgevmg. Maar _ 111 :�et maatschappeluke leven sprak

. 
h 

uitzondenngsposit1e nog vee,J dmdel]Jker. Alle topbetrekkingen, zowel111 et ambtelijke als in handel en bedrijf werden bekleed door Nederlanders
e1t dan b" k · N d 
Jan · 

U voo� e11i1r import- e erlanders. In het sociale leven gaf de Neder-

�:er de �-
aan ;  hij ged�eg zich bewust of onbewust als de heer van

de Wereld
.'. 

B11 het ov�rsdhruden v�n de evenaar werden wij "T uan Besar",

Il@ 
il'ote m.tJnheer en dit peyoholog1sch proces ondergingen wij zonder het

lllerken. l:hans is de Nederlander hier vreemdeling, zij het weer een ander
� Weemd�lmg dan __ b.v. de Engelsman, Amerika_an of Italiaan. Debel, lan�en �era 'Zl!.

n
. 

de vroegere
_ 

overheersers, die vaak nog moeitehet ben 21di. hiJ de gewi�rigcle v�r:�oudmgen aan te passen .  �Ü behoren tot

Il 
�l:k, dat voor kort häer de le1dmg ha,d ; tegen welk volk met lang geleden

01 in.et de we.pens :in de hand werd gestreden. 

I<iezen van 
sen zeer 

commisaris ... 

gewichtig 
dietlet zijn ook weer de Nederlanders.
1�ndonesië kennen en in dit land veel
,..,... tot stand brachten. Zij zijn innig 
• uoJlden met Indonesië door banden
� geboorte, bloed en eigenbelang. Nog 
� da speelt de Neder,lander een rol als
lllei htenaar en adviseur, hoewel dit zeer
� Vermindert. Nog beheerst het Ne
�lan<lse kapitaal grotendeeJ.s de im- en
liet l't, het bankwezen, de scheepvaart,
�liegwezen en de landbouw. Dit alles
J:)e · reactie's, antipathie en sympathie.
toclnoonesiër heeft ons nodig en wil het .
lloo nu zelf doen ; men wil een Indonesië 
die

r de Indonesiëra en overail zitten weer
,.._ Verdraaide Hollanders met hun vlnovr In de pap!

Ingewikkeld probleem 

llen toont in de Indonesische wereld 
�� waarderen en te beseffen, dat 
�king met OD9 nodig en nuttig 
hl-�r Indonesië. De Indone.!iër heeft 
� onder de Nederlanders, hij 
-.-&.. OillZe taal vaak met meer gemak 

de j6nge bahàsa Indonesia; hij �ut 
�udt van onze c\11.tuur en heett vaak 
ltiJ.1..._ang 1n Nederland gewoond en p.

-l"d. 
i.. Ook echter is er onwil en soms zelfs 
�t en dan wil men de Nederlander 
'"'tt wegdrukken. De Indonest�r ergert 
�_dat de Nederlander nog steeds wH 
:--zo� en �regelen, da4 hij zich 
!?g tnede-YerantwoordeUjk gevoelt voor 
� ei�n -.ken ftll het .!IOUVereine !n

est�. 
te 'De Indonesiër heeft waardering voor

goede eigeruichappen. zoals voor de 
"'1-lljk,beid, het beatuurstalent en organl
:ievermogen van de Neder,Iander. doch 
.._ ?'dt gekwet,,t door weer andere elgen
~happen en gebreken. 

Oagetwafeld zull• wtJ - Indone-
111ërs en Nederianden - onze weg tot 
elkander wel vlnc1en bt deze wanvln
�el v- aenUment.en en belangen. Wij 
&\In ldet voor niet. eeuwenlang met, 
elkaar verbonden geweest. De seherpe 
kanten mllen verdwflnen, de wederzijd
lle verboaclblg zal zich stablliseren ; 
docta t1lanfll zitten w\1 in ePn overganp
Pfflces met alle moeil\jkheden van dien, 
""'8.rtn allereerst nodig zijn veel KOecJe 
"'1, bel'rlp en tact aan betde z\jden. 

Hoge Commissaris 
,..__t:le poeitte van de Nederlandse Hoge 
':"'lnmissa.rts In I:ntdoneslë Is - meer nog 
da.t1 van de gewone man - moeilijk, Hij 
lnoet voo:ne.1 elke sehljn vermijden van 
Zich :nog met de Indonesi�che zaken te
lVil!en bemoeien, terwijl toch onze Ne
d�rlandse belangen daarmede zo innig 
�n verbonden. 
t &tider twijfel vervult de huidige func• 
!one.ris deze moei41jke diplomatieke post 

llaar behoren. Hij is immers een man 
Van grote ervaring en kennis van de 
Polltteke ontw.k�Un,g 1n het Oosten
I>it werk ligt bulten onze waarneming. 

De Nederlandse gemeenschap betreurt 
het echter dat er over het algemeen 
Blecht11 weinig contact bestaat tussen 
haar en de Nederlanc\,<!e Vertegenwoor
diger 1n Indonesië. De Nederlanders vin
den In hem niet de vaderlijke vriend, die 
llllj In het vreemde land en In hun moei
lijke levenl!l<>mstandlghe'<ien nodig hebben.

<kleidelljk worden de posten bij het 
lloge Commissariaat 'bezet door ambte
naren van het IM:tnJsterte van Buiten
landse Zaken. De ambtenaren overgeno
men van het Gouvernement van Neder
lands-Indië verdwijnen. Dit heeft voorde
len en nadelen.

n... ambte_.._ van · Saltenlandse
.__ • ale& beamet door -of ver-

dacht om hun "kolonia.al" , erleden ; zij 
passf'n in de arbeldssfrer van een ge
wone ambassade in  het buitenland en 
zullen weinig neiging hebben zich met 
de binnenlandse aangelegenheden van 
Indonesië te bemoeien. Mil.ar zij ken
nen Indonesië . niet en zullen weinig 
kunnen vatten van de zeer gecompli
ceerde samenleving en van de Innige 
verbondenheid van talloze Nederlan
dns met de  Indonesische maatschap
pij en van de Nederlandse met de In
donesische belangen. 

Het Hoge Commissariaat is niet op 
een l ijn te stellen met een ambaRSade in 
het buitenland en aan de hier werkzame 
ambtenaren dienen andere bij·zondere 
eisen te worden ge.<iteld dan normaal voor 
de Buitenlandse dienst gelden. Dit is niet 
omdat er is een Nederlands-Tndone,dsche 
Unie. Het is juist omgekeerd. In verband 
met de eeuwenlange verbondenheid en 
de zeer ,tngewikkelde verhoudingen, welke 
daar uit zijn gegroeid en welke ook thans, 
na de souvereinrlteitsoverdracht nog be
staan, is de Unie tot stand gekomen met 
de bljlbehorende overeenkomsten op finan · 
elëel, economisch, mll1talr, sociaal en 
eultureel gebied en daaN>m heeft Neder-

MR. A. T. H. LAMPING 

. . . . goed aml1tenaar, geen vader . . . .

land In Indonesië en Indones ië in Neder-
land een Hoge Commissaris. 

De Commissartasen zijn gelukkig (nog) 
allen oud-bestuurs-ambtena.ren. Zij vol
doen aan de voorwaarden, welke ons 
inziens op grond van hun werlkkrlng 
moeten worden gesteM. Hierdoor onder
houden zij inderdaad een goed contact 
met de Nederlanders in en om hun stand
plaats en zijn de vraag'ba.ak en raadsman 
der Nederlanders, wier vertegenwoordi
ger zij zijn, terwiJ1 zij tevens met begrip 
voor de eigen po91tie In de nieuwe ver
houdingen In goede verstandhouding 
staan met de Indon�t.sche autoriteiten 
en bevo'1kin•g. 

Ik noemde hierboven de in IndonesUi 
gewortelde Nederlanders. Een belangrijk 
deel van hen is na de bevrijding en later 
in verband met de souvereiniteitsover
dracht naar Nederland geëvacueerd. Toch 
leven hier thans nog tienduizenden In
dische Nederlanders en ongetwijfeld zul
len velen van hen. die than.!! In Nederland 
verblijf houden, te zijner tijd weer naar 
Indonesië terugkeren. Zij vormen een 
moeilijk 'Probleem voor Nederland en voor 
Irdoneslë. 

Fraokrijk�Oostenrijk l Clubkampioenschappen 
iP ARIJlS, 23 Oct. - Het Franse elftal s. V • Emma te Treebeek

voor de wedstrijd tegen Oostenrijk. Don-
TRIDIDBEIDK. 24 Oct. < Eig. oorr. ) .  _ 

derdag 1 November t e  Parijs, zal pas 
De athletiekvereniglng Emma te Tree-wol1den samengesteld na afloop van de k competitlewerlstrijden van Zondag a.s. beek organiseerde in de afgelopen we en

Int'W!-Sen heeft de KeuzecommlHSle een voor het eer"t haar clubkamploenschap-
b pen. Door de sen1lor-,Jeden wertden 0.0 lijst van 1� spelers aan het estuur van 

nummers verwerkt, waarna de resultade Franse voetbalbond doen toekomen. 
Hierop komen de namen voor van Vignal ten aan de hand van de "Finse punten
( Racing) ,  Domingo (Nice \ . Grlllon telling" werden opgesteld, Na een span
( Lyon ) .  Salva , Raclng) , Huguet ( St. nende nek-aan-nek-race tussen Harry
Etienne) ,  Flroud ('Nimes ) . Jonquet Ruyters en Emile ·smulders wist laat"t
(Reims) , Bonlfaci (Nice ) , Al psteg (St. genoemde met een verschH van 3126 pnt
Etienne) .  Strappe (Rijs,;el l , S t ricanne op Ruyters de zege te behalen. $mulders
(Le Havre ) ,  Grummellon ( Ren nes 1 , Ba- vergaarde in totaal 4401> punten, terwijl

1 d Pn H. Ruyter.s de tweede plaats bezette metratte (Rijsse ) .  IJ?Ye (Bor eaux ' 41'1>9 punten. Mat IRuyters nestelde zich Flamion (Lyon) .  met 3229 pnt (uit 9 nummers) op de 
WENEN, 23 Oct. - Het Oostenri_ik.�e derde plaats. H. , Vinken werd vlejl'l(le 

elftal voor deze wedstrijd za I waarschijn- (3169 pnt ) .  De beste prestatie werd nlet
lljk Zondagavond 28 October a.s. defint- temin geleverd door Harry Ruyters. Hij 
tiet worden samengesteld. BPhalve cte 11 behaal'de n.l. het meeste aantal punten 
spelers, die 14 Oct. j .l . tpgen België zijn op één nummer n.l. 8711 pnt door de 1()0
uitgekomen, zijn nog 7 andere uitgeno- m at te leggen In 11.1 sec. Smulders had
dtgd voor "tact,lsche besprekingen" op slechts een tiende deel van een seconde
Vri;fdag a .s. Het zijn de doelvpniectigers langer nodig voor deze afstand. Bij de 
Pellka en Schweda, de hack Kowanz. de junioren le.l?'de A. Schors beslag op de 
half Brlned, en de voorwaartsen Aurerl- titel van clubkampioen ( 1699 pntl . Pel
nik, Habitzl en Wagner. Men verwacht lery en H. Foppen werden respectievelijk 
dat de ploeg_ die Belgir met 8-1 -�loe_�- t WP<'rle en derde met H83 pnt f'n 000 pnt. 
niet of slechts op enkele plaatsen gew1J-

E zigd zal worden. De Oostenrijkers speel- erste wedstrijd van 
den toen in de volgenrle opstelHng :  doel 

L W S 8 Zeman, achter Pöckel f'n Hapr>el. midden • • • • 
Hanappe, Ocwlrk en �chleger. voor Mei- VAA<LJS, 24 Oct. (ID!g. corr. ) .  - Reed:S 
chlor, Gernhardt , Huber. Stojap!<al en de eerste wedstrijddag van het dfstrict 
Körner. Vaals L.W.S. Bond bracht verrassingen. Scheidsrechtersvereniging ttDe Mijnstreek" 

HJEERILJEN, 2a Oct. t Eig. cor-r. ) .  
Vijdag 26 Octobf'r. om 8 uur ·,o: avonds. 
organiseert de Scheldsrechtersvprenlging 
.,De Mijnstreek" een spelregel-testwed
strijd met een praatje over het prote.'lt
wezen. Deze wedstrijd wordt geleid door
de heer Scheffer u i t  Meerssen. i,chelds
rechter le klasse KNVB. Deze �pelregel
wedstrljd wordt speciaal gehouden ter 
voorbereiding van het Regionale test
tournool voor schc

0idsrechters dat In  No
vember te Sltt.ar(l wordt gehouden. Aan
de wedStrljd zijn enkele prijsjeR verbon
den . 

In de A-klasse moesten de kampioenen 
van het vorige seizoen hun eerste neder
laag slikken tegen R.W.B. ·27 en nog 
wel in eigen home. R.W.B. '27 noteerde 
bovendien het beste gemiddelde •in 18 
-�choten per schutter, In de B-kla.sse liep 
Hubertus iB aardig van stapel met 728 
ringen in 72 schoten. De uitslagen waren: 
A-klasse: St. Hubertus-Oranje 'I16,J1814;
S.V.V.-R.W.IB. "IT 7�7416; 'Rc,·anche
R,W .IB. '318 738-705, B-kla.sse: i.,1,, Huber
tus b-Oranje b 728-711 ;  Revanche b
RiW.'B, '27 b 721�704; Oranje c-Revltill• 
che c 680-701 ; s.v.v. b-lSt. Hubertw, c 
684-648, De �trijden van Zondag 28 
Oct. : A-klasse: R.W .B. '3'8�S.V.V.; R.W,
B. '27-:St. Hubertus. B-klasse: R.W.B. "'IIT
b-'Revanche c ;  S.V.V. b-St. IHubertus b. 

(Advertentie) 

--'-------------------------------------------------------

. · Uit Stad en Streek 
oefeningen door de cla mes. pa.a rcispnngen 
ooor de j0l\{;Pl) ". knoL"oefeuing-'n. rythrru • 
sche dansen <'Il tot , ;ot een mooi uitge• 
\-OCrde matrozt'n , ian- . Xa de pauz2 liet hei 
keurcorps enige n k 01e oefenmgen zien 
van krach ,  en behu1digheid aa n rek, brug, 
rmgen en l'aar<i-voltige,. Hiermede oogst
te het kcurcorp- e<c'n g rou, applaus. even
als <ie acrou,1 t,·r,groep van Eocholtz. Het 
was een zeer ge-laag<ie aYond. 

•• � ··, , � • , r , 

VOERENDAAL 
Werkn�mende Middenstand, - Maandag 

j . L  vergaderde dP W.M. afd. Voerendaal ten 
huize van haar geestelijk advi,,·ur. kape
laan Mohr. Op Maa ndag éi Nov. zal de jaar
vergadering met bestuursverkiPzing plaats 
vinden in het zaaltje van d,, hPer Leclair. 
Kerklpein De h,·er Ster<'nberg. diocesaan 
secretaris van de W.M .. zal dan een spreek
b,..urt houden over het onderwerp .,Belas
tingen". Dl' dames Delsing en Germanus 
zullen klassieke en modern,, pianomuziPk 
ten gehore brengen. 

Toneelultvoertng. - Zondag j.L opende 
de plaatselijke toneelvereniging .. St. Lau
rentlus" haar winterseizoen met een uit
voering in het parochiehuis. Voor het 
voetl icht werden gebracht de blijspelen 
. .  Leentje uit het Hemelrijk" en "Wel· 
kom Binnen". Voor een tot de laat.<ne 
plaats bezette zaal. werden beMe stuk
ken op ,prachtige wijze opgevoerd. Men 
kon zowel aan het spel al,..; aan de aan
kleding van het toneel zien dat de to
neelvereniging alles op al le.<; had gezet 
om de aanwezigen et>n genoeglijke avond 
te geven, De heer W. Palmen. vroeger 
werkend lid. had nu voor het eerst de 
regie ln handen. Het succes van deze 
avond is voor een groot gedeelte aan 
ZUn werk te danken, 

(Adve.rtentie) 

BRUNSSUM 
Geslaagde aetie. - In de parochie Lang,'

berg is de "Actie JongC'nsstad Inzameling 
Oud Papier" in volle gang. Voor de helft 
van de opbrengst van deze actie wordt een 
blijvend aandenken gekocht voor de nieu
we kerk. 

Christus Koning. - Op Zondag 28 Oct"
het feest van Christus Koning zal pater 
Jacobs in d.- parochie Langeb,•rg i n  alle 
H Missen preken. De hoogmis wordt in 
die parochie bijgewoond door alle paro
chiale vereniglngnn, in uniform en met het 
verenigingsvaandel. In het St. Barbarahi.w; 
wordt '.s avonds een ,,ncycliekhnd0nking 
gehouden door pater Jacobs. Tevens wor
den een Romefilm vertoond en de film "De 
duivel in het klooster" . 

Christus Koning-feest. - Op Zondag 28 
Oct, viert ook de afd. Fatima van de 
K.A.B. het feest van Christus Koning. In 
de plechtige hoogmis van 10 uur en ook in 
de andere H. Missen zal pater Luppers 
preken. Om lil uuT ledenrvergaderlng in 
het kleuterhuis. Om 7.30 uur n.m. feest
bijeenkomst. In d1t seizoen zal de afd. 
Fatima van de K.A.B. drie ontwikke
lingsa vonden organtseren. 

Retraite. - Van 10-13 Nov. zullen de 
KA.B.-leden uit de St. Gn·goriusparochie 
te Spaubeek op retrait,, gaan. 

JABEEK 

Missie-Zondag-. - Zondagmiddag kwam 
de schooljeugd in het parochiehuis bijeen 
om voor de Missie in te leveren al wat ze 
een jaar lang had bijeen gespaard aan post
ZRgels, zilverpapier. capsuls ,,nz. T••\·ens 
werd door velen een gddelijk offertje ge
bracht voor het vrijkopen van een heiden
kind, 

MERKELBEEK 
Toneelavond. - De plaatselijke toneel

vereniging "de Toekomst" is door de 
schutterij "St. Clemens" uitgenodigd om 
ten bate ,--an de schutterij een toneelavond 
te organiseren. 

Bromfit•ts. - D,· zuster van het Groene 
Kruis voor Merkelbeek en Bingelradf' is 
thans in het bPzit g,·komen van een brom
fiets. De kosten hiervan werden door de 
bewoners van beide gemeenten gedragen. 

Toneela,·ond der schutterij. - Ook de 
schutterij St. Clemens gaat deze wint er 
een toneelavond organiseren en wel 1n 
het jeugdhuis. 

OIRSBEEK 
\\'oningcomm1ssle. - Naar wij verne

men wensen de heren H. L Beckers t>P 

J, Knops, n.a een vierjarige z:uings
periode, niet meer tn aanmerking te ko
men voor herbenoeming in de woning
commiSsie 

NUTH 
Postduivententoon!iltelling k Grijzt'grub

ben. - Op de laatste ledenvergadering van 
de postduivenver . ,De Hoop'' te Grijze
grubb(•n werd beslot"n om op 2 December 
a.s. een algem,·ne duivententoonstelling te
houden in het clublokaal J. Wouters. De 
baten van deZe tentoonstelling zullen af
gedragen worden aan het Groene Kruis, 
afdeling Nuth. 

NIEUWENHAGEN 
PenoJlalia. - De marechausseé der bri

gade Nieuwenhagen de heer van den 
Brink, werd overgPplaatst naar de brigade 
der kon. marechaussee te Heerlen. 

UBACH OVER WORMS 
Tafeltennis. - In de binnenkort begin

nende competitie zal de Oratorium tafel
tennisclub "Laetate" met drie t,•ams uit
komen respectievelijk in de 2e. 3€' en 4e 
klas. 

Gezworen kameraden. - In het Orato
rium is een nieuwe toneelclub opgericht 
die het stuk .. �zworen Kameraden" van 
G..rard Nielen in studie heeft genomen. 

Bezoek aan de tweede Zang.-rsdq te 
Maasiricbl - Een groot aantal supporters 
van Sint Rochus zal Zondag de reis naar 
Maastricht met de zangers meemaken. Vier 
autobussen zijn nu reeds volgeboekt 

Hlllderlijk verkeersobstakel. - De Wau
bachse Kerkstraat is en zal in de toekomst 
stPeds de drukste verkeersweg zijn van de 
gemeente, daar zij in de verbinding ligt 
Brunssum-Kl'rkrade Het eigenaardige van 
deZe drukke straat is, dat aan een zijde 
geen trottoir ligt en aan de andere kant 
van de straat er een is aangebracht met 
mooi in het midden om de tien meter een 
boompje, dat de voetgangers dwingt van de 
stoepen af te stappen. Vooral voor de 
schoolgaande jeugd is dit zeer gevaarlijk 
daar zij in hun onbedachtzaamheid veel 
eerder het slachtoffer kunnen worden van 
b.g, verkeer.

RIMBURG 
Lt'leSbibUotheek. - De ltieRbibl'iotheek l8 

van af Zondag, 21 October, weer elke Zon
dag van 1.30 uur tot 2.30 uur 'roOI' het 
publiek geopend. 

Trainingi,ril - Zor, d " g  j .L  organi,ieerde 
de wielerclub "Eyge ;.- 11m-pn · · weer ef'n 
tralningorit, we'.ke gewonrwn werd door 
M. v. Loo. Hij werd gevolgd cîoor Mei
boom, op één minuut .  Als nummer drie 
kwam K,,rver binnen op 15 min. gevolgd 
door N. Hoof,, Gelef'n . Baggen uit Geleen 
gat de .-t rijd op. Zondag a.s. wordt we
derom een t raü;ing"r:t ·g ehouden. Om 10 
uur v.m. wordt gestart bij clublokaal 
J an,sen. V\ïmmer.,traai . 

CHEVRE.MONT 
Postduin•nt1·11 t oonst elling. - Op Zw>

dag 25 Nov. houd, de P.D.V . . . Vriend
."chap' "  van ClJ2\ remnnt een grote alge
mene post duivem•·r: . oc n�tel l ing in zaaJ 
Zloth, Chevremorq s,raat 68, Inzetten der 
duiven Zaterdag :!4 November van 6-11 
uur n.m. 

\"RIJDAG 
HILVERSC'�vl I , 402 rr, > : 7 �4.00 

KRO. 
KRO : 7.00 :"sieuw;-:, 7 .15 Gram., 7.4'5 

Morgengebed en ...\Ti;;s1eè!;edachten, 8.00 
Nieuws en weerherichtet1. 8 .15 Engelse 
verkiezingen . 8.2.� Gram" 9 .00 Voor de 
huisvrouw. 9.Jl' \V a terstanden. 9.3:i 
Schoolradio. 9.45 Concertgebouworkest, 
10.10 Gram., 11.00 Voor de zieken, 11.40 
Gram., 12.00 Angelus. 12.02 Schoolradio, 
12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 
12.3a Merropole orke;.;r, 12.50 Engelse 
verkiezingen.  13.00 x;euw., en katholiek 
nieuws. 13 .20 Actualiteiten. 13 .25 Piano
duo, 13.45 Voor de vrouw, 14 .00 School• 
radio, 14.20 Zang en piano. 14.45 Gram" 
15.00 Voor de .schoien. 15.ao Kamerorkest. 
16.00 Voor de zieken. 1,7.00 Voor de 
jeugd. lï .15 Kinderkoor. 17 .35 Radio 
Philh. .orkest en solist, 18.00 Nieuws, 
18.,15 ,,Als die van ons". klankbeeld, 18.� 
Zang en piano, lS.40 "De Uitkijkpost", 
18.50 Lichte muziek, 19.05 Marinenieuws. 
19,1'5 Regeringsultunding<: , .Verklaring 
en toelichting", 19.35 Lichte muziek. 
19.:50 EngelS€ verkiezingen, 20.00 Nieu� 
en weerberichten. 20.08 De gewone man 
zegt er 't zijne van". 20.1'5 Symphonette. 
orkest en solisten. 21.00 Brabant.s hatt
uur, 21.35 Vierhandig pianospel, 22_()() 
.. Om de toekomst van Nederland", klank
beeld, 22.20 Gram.. 22.35 Algemene be-
schouwing over de X ota-Rutten betref. 
fende Onderv,rijsvoorzleningen., 2'2.415 "Het 
Gocl._"J.·ijk heden". causerie. 23.00 Nieuws. 
2G.15 Lichte muziek, 23.35-24.00 A� 
sememsmuzlek. 

HILVERSl;M II 1 298 m) l 'l' .00 VIAR.4,. 
10,00 VPRO, 10,20 VARA. 12.00 AVRO. 
16.00 VARA. 19.30 '\'PRO, 21.00 VARA. 
22.40 VPRO, 23.00-24.00 VA'RA. 

VARA: 7.00 Nieuws, 7.15 Ochtend, 
gymn" 7.33 Gram., 7.50 , ,Het reeuitaal 
van de verkiezingen 1n Engeland", ca� 
serie, 8.00 Nieuws en weerberichten, 8.18 
Gram., 8.50 Voor de huisvrouw, 9.00 
Gram. VPRO: 10.00 "Thuis", causerie. 
10.05 Morgenwijding. VARA: 10.30 
Gram., 10.30 Schoolradio, 10.50 Clello es, 
piano, 11.20 Voordracht, 11.40 Org� 
11.55 "Het resultaat van de verkiezln,gmJ 
in Engeland", causerie. AVRO: 12.0Ó
Dansmuziek. 12.30 Land- en tutnibouw-

EYGELSHOVEN mededelingen, 12.33 .,De 'EngelSe verlde-
Wlnt.ergeneugt.en. _ Voor het seizoen zingen". causerie, 12.40 Sport en 

1
f.::

l- rljwillige brandweer. - Onder ,oor- u151_1952 werd in Eljgelshoven weer nose, 13.00. Nieuws, 13.l'IS Medede 
zitterschap va.n de burgemeester werd voor een carnava.lsprogramma gezorgd of gram., 13.20 Orkestconcert, 14.00 Vd 
een vergadering belegd waarvan de be- Op Zondag, 11 November, wordt 't carna: 1 de

s 
vrouw. 14.20 Gr� .. ( :±:  15.00 Boe

doellng WIUI om te komen tot het op- val�selzoen Ingezet met een camava.Ls-

1

be. preklng\ , VARA .  16 .00 Amusement. 
richten van een vrijwillàge brandweer. evond tijden.s welke die n·euwe Egeler muziek. 17.00 Gram., 17.20 Muzikale
Hiervoor zal in de ke>mende maanden 'n Vastelaove;dsjlaaier" 1952 

1

Uit de 'trut za.1 causerie, 17.50 , ,Het resultaat van de
opleidingscursus worden gegeven. komen. Op 3 Februari zal tijdens de car- verktezln:gen in Engeland_", cauaerte,
. Cursus In paardt>nkennts. - Voor rte r,avalszitting in de Burgerlusttempel de 18.00 Nieuws. 18.15 FellC1taties, 18.CiO
J<>nge boeren zal deze winter een cursus nieuwe prins worden Uitgeroepen, Belde Ë���la1:��

Itaat 
:'�f di9 �

rk
�lroo2:m paarcf<enkennis worden gegeven door a,-onden zijn alleen toegankelijk voor de 19 115 Pr" · eaus�'. e

. VPRO · 19 30 ,Eendr Cremers. dierenarts te Heerlen. 
\ 

leden. Op 24. 21> en 26 Februari Carnaval. he
.
Id en IJ=�J:�i�: causerte, io.50 :s.. Vergadering RKMB. - Zondag na dn Carnavalsdi.n.sdag al!een voor de leden. richten, 20.00 Nieuws, 20.01> Boe:kbelpreHoognus trad voor de leden va_n deze J::ond V�rder nog 2 bals.vonden op de kermt�- king. 20.10 Gram" 20.30 "Benelux", 20.40als s�reker �I? di: hPer van M11!, d1stncts- Dmsdagen 24 Juni en 2 September 1952. ,.Een sterk volk", causel"le. VARA: 21.00voorzitter. HiJ ont_vouwde dP _ planne_n voor Na lange tijd toch gevonden. - Op 13 "Het resultaat van de Engelse verklesiDde AeTstvolgende_ Jaren en w1Jdde mt over October ontving Mia Starmans uit Eijgels- gen, 21 .10 Cram .. 21:50 Buitellllands ove� wat op de Maurits was voor.�evallen. De hoven' Molenweg 41, bericht van E.C.A. zicht. 22.05 Theaterkoor- en orkest enopkomst; had beter kunnen �]Jn. MiSsie In Nederland, dat haar ballon, wel- .solisren. VPRO : 22.40 "Vandaa.g", o� Toneel. - Zondag a.s. za, door <;te To- ke als groet; werd opgelawn te Heer,len, serie, 22.45 Avon-dwijdin,g. VARA: lllB.00neelclub van de fanfare onder regie van medio 1950 bij een bezoek aan de reizeri- Nieuws, 23 .15 "In huwelijk en gezin"',de heer Jan Houben worden o�gevrnerd het de temoon!n:elling van H>rengenoemde cau.<:erie. 23.30-24.00 Orgelspel,stuk .. Het verleden keert weer . Missie. door Vera Engeman. te Busch- REGIOX ,\LE OMROEP ZUID (189 ) C�abllchieten. - Zondag j.J .  werd club- ( Hemmerden) krs_ Grevenbroich. N!eder- 18.15 , _-D� Stem· van Limburg" w� sc\ueten gehouden te OrrsbCC'k. Zeven clubs rhem gevonden was. n ·euw« 18 25 D 1n T ;_.__.-wJSten 12 punten te l),,.halen waaronder de . 1 ~· · •· e muzen uu,.., ... 15 •

heer Ed. Peters alhier met 7,' clubs. Ridder- Gymna"t\ek, - Zondagavond had�n 1n kroniek van het culturele leven. Ul."8 
lijk werden de prijzen verd"eld. Maar er zaat Bres.-,er grote gymnaattek<lemonstra- Hilversum IL 19:00 Het sportmenu van
werd nog iets verschoten. All,· schutters, ties _plaats. �rgan.lseerd �r de gym- de week. door W11I Poulssen. 19.10 Mare-
die 4 punten hadden. konden meeschieten nasuekveremging "Apollo m.m.v. de muziek. 
voor een nes cognac. door de waard 1>4>- acrobatengroep uit Bocholtz en het heren- TELEVISIE :  20.,15--41.46 NCRV. 
schikbaar gesteld Van 6 uur tot 7.30 w<'rd keurcorps Limburg. De meisjes toonden 1. Actualiteiten. 2 . . . Veilig varen", film. 
hiervoor gekaveld. De heer Ed. Peters al- enige lenigheidsoefeningen. gevolgd door 3. Wed.strijd in kijken en peirmen. 4. VooP-
hier was tenslotte de gdukkige winnaar, een les voor de kleute1'1S, vlag- en spring- dracht. 5. Dagsluiting. 

is toch maar je  ware ! 

-=======-========;;;;;;;;;;�======�===�=======�===:::::::::::__::::�-
ruwwxxxxxxxxxXXxxxxx, 

RU I ME BIJVER D I ENSTE * Gevraag� JONGST[ BED IENDE
UW BONTMANTEL 
op gemakkelijke betalingsvoorwaardPr' 

Brieven onder no. 37750 

Strikte geheimhouding verzekerd. 

• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

JAAISTEIS an leerling NAAISTERS gavr. 
lll:JIRt.mNSE CONFECTIEFABRIEK MEULENBERG

BOIIP&BTSWBG 8', PALEMIG. 

uangeboden (M.) ter opleiding in het bankvak. - Uitv. sdlr. soU. aan 
de Nederl. Credletbank N.V., Emmaplein 6, HeeTlen. 

door grote Verzendboekhandel, die 

A. ZOEKT : 
serieuze dame of heer, dif' zich In ha.ar of zijn sta<l. 
dorp, omgeving of kantoor wil belasten met de 
veI"koop van een gemakkelijk te verkopen objec-t 

B. BIEDT :

L'en zeer behoorlijke bijverdienste die bij enige ac
t iviteit f 50 tot f 100 of meer p. mnd. ka,n bedragen 

C. VEREIST :

bcschavini. ontwikkeling en betrouwbaarheid van 
de sol l icita , , t  ( e) die eigenhandig geschreven brie
ven kan zenden aan no. 37450 bureau van àlt blad . 

XPOSITIE van 'n pracht collectie
. 

Perzisrhe tapijten 1.•anaf 24 OctobPr 

tot 2 November a.s. Wij nodigen U 
beleefd uit om de collectie geheel 
vrijblijvend te komen bezwhtigen ! 

Complete woninginrichting ,,De Oude Post" 
M A A S T R I C H T - J A C O B S T R A A T  4 - T E L E F O O N  , a s ,

' 

ASS ISTENT-VERKOOPLEIDER 
bij T�. Handelsfirma in _Z.-Lirnburg. Opleiding M:.T.S.werktmg:i>ouwk. �et degch1kP p,·act ische ervaring opcommercieel-�� gebied w,·eist. - Eigenh, geschr.bne'Ven met u1tv�nge besc.h,1J \1 11g levensloop, genotenopleiding en prakt]Jk onder biJvoeging pasfoto aan no. '1179bur. dez, 

•••••••••••••••••••••••••••

N.V. LIMBURGSCHE DISCONTO MIJ
Op de Heugden 14 - Schaesberg - Tel. 334

FINANCIERING AUTOMOBIELEN 
►•• ······· ······ ······· ···· 
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