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.------------------------------. Gaat u trouwen of verhuizen 
GELD beschikb. v.a f 500.-

H.H. HANDELAREN 
U kunt de volledige sortering 

ZANKER 
HALF- en VOL-AUTOMATISC HE WASMACIIlNES 
alsmede CENTRIFUGES uit voorraad betrekken bij 

SAELMANS' GROOTHANDEL HEERLEN 
TELEFOON 4096 

Wij zullen ze U gaarne demonstreren. 

voor aankoop meubelen en 
woningtextiel, rechtstr. van
fabr. Postbus 46 Beek. •

GELD beschikbaar voor 
meubelen, woning en textiel
goederen, 5 pct rente per
jaar. Postbus 54, Geleen. •

GELD beschikbaar pers. le• 
ningen voor iedereen zonder 
borg van f 300- / 3000 voor 
aanschaf meub. etc. Geh. 
verz. Postbus 30. Hoens
broek. •

GELD beschikbaar à 3% ren
te van 200,- tot 2000,-, voor 
iedereen, voor aanschaf van 
nieuwe meubelen. Postbus 
no. 257, Heerlen. •

ZANKER: de meeste mogelijkhede� Maar u wilt 66k, dat elk stuk
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GAAT u TROUWEN? Gaat I met afgerem se Ulffl 1 ·tu f 1395 ------------------------------ u verhuizen? Wij richten uw I d kt I Ingebouwde centr, gcp • 

FRAAI hllis compleet in. Meubels, 1 Een cD pro u J 
Notaris M. L. B. Schutgens 

te Sittard 

zal op woensdag 6 februari, des namiddags om 3 uur, in 
het café van de heer J. Thissen te Dieteren-Susteren, 
krachtens bevel van de Arr.-Rechtbank te Maastricht, om 
uit onverdeeldheid te geraken, publiek verkopen: 

GEMEENTE SUSTEBBN 

Gordijnen, Vloerbedekking, L--------------- -----------

DRUKWERK Haarden, Wasmachine, Koel-
___ :::::�����������--•••-kast enz. enz. Sterk concur- _ ______ _ 

TREKT DE KLANT rerende prijzen, alles lever- ------------------------

baar uit de eerste band, geen VOOR EEN GOED WAS-DEVIES NAAR ZANKER-DEALER 
De klant brengt winst. tussenhandel. Ons speciaal 
Winst leidt tot voorspoed. credietsysteem brengt ieder
Wacht daarom niet eerst een in de gelegenheid hier
op winst. alvorens mooi van te profiteren. Geen borg. 
drukwerk te laten maken Geen bank. Lage rente. La-

FA. VOSSEN ZONEN GELEENSTRAAT 64, HEERLEN, TELEFOON 4903 

Handelsdrukkerij van het ::r:eîr
ng. 

s��
e
:;�J!: WIERS MA en ZN., HOOFDSTRAAT 3 9 A, SCHAESBERG, TELEFOON 1417 

l• L D LI 
d even naar Postbus 107 Sit-

1. wis met schuur, ondergrond, erf en tuin, gelegen te lffluUrgS agu a tard. • -------------------------------------------------------
Dieteren, Vleutstraat 4, kad. bekend in sectie F, num- JAC. KöH L EN N. V ■ i.o,
mer 2350, groot 12.17 aren; Nobelstraat 21 - Heerlen 

Rijksweg Nrd. 112. tel. 3228 - Oude Heerlenerweg 15-17, tel. 3991, Sittard 2. bouwland, Koppelveld, kad. bekend in sectie F num
mer 732, groot 16.80 aren; 

LANDBOUW --� 
3. bouwland, Kalenhof, kad. bekend sectie F nummer

1801, groot 7:, aren;

BROMFIETSEN 

Steeds voorradig consump
tie•,· frites- en VOERAARD-

HAARDENHUIS BEUMER. RUMPENERSTRAAT· 37, BRUNSSUM, TELEFOON 2061 
DAGELIJKS DEMONSTRATIE 

4. bouwland, aan de Lange Akkerweg. kad. bekend in
sectie A nummer 1275, groot 9.80 aren;

Brommergarages f 125; auto- APPELEN. Tevens rode wor- GEBl!li CRIJNS OS JOOST garag�k/ K350. Ho
v�

u
'! telen, koolraap, grashooi en n. , J • . EN EN ZONEN · jUBA • erkrade- · balen stro L. Sehoonbroodt, STATIONSTRAAT 41 - NUTH - TELEFOON 201 SITl'ARD - STEENWEG 80-82 - TELEFOON 2805 __..,,,,, 5. bouwland, Dieteren, _kad. bekend in sectie A nummer Wist u, dat Rekers tabrleks- Hommert 3, tel. 04492-574, bij --------
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ffl, groot I0.50 aren, dealer is voor Hoensbroek Amstenrad�- • FA. HAFRY 
8. weiland, Beekshaag, kad. bekend in sectie E nummer van_ ZilNDAPP, Magnet;t, HILLESHAGENWEG 15 - MECHELEN - TELEFOON 205 HEERLERBAAN 205 - HEERLEN_ TELEFOON 3264 � 3322, groot 13.10 aren; Berini, Solex, Rap, Vi� ----------------------�-----__:.---------------------------::-, 

en DKW bromfietsen? Rw- FA H EVERS FA BOYM N 
I 

F 7. weiland, Gan7...,,-..,, kad. bekend in sectie E num- me keuze, grote moderne
• HEERE·•NWEG 47 -N

AIEUW SEN•HSACGEHN
ROTELEEF

F_F
2231 · · · A. ELECTRA • 

mer 3348, groot 20.25 aren; showruimte. Gemakk. be- JOS. FRANCOTTEWEG 3 -VAALS-TELEFOON 597 AKERSTRAAT 3- SPEKHOLZERHE� taling_. Rekers Speciaalzaak, ;;. al. 8. weiland un de Dukelaar, kad. bekend in sectie E
nummer 3451, �oot 8.20 aren; 

9. bouwland, aldaar, kad. bekend In sectie E nummer 1' 

3455, groot 18.20 aren; 

Hoensbroek. •
::1
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v? FA. L. WEERTS RADIO DRIEVERA I HANDELSHUIS MARS.,...,.. 

Terwinselen naar H'baan 1 __ R _ETER __ SB_EE_KERS __ TR _AA__;..T_ 3 _-_ KL_IMME __ N _ - _TE_ L._2 _93_.;_ ___ A_KERS __ TR_A _A_T _ -__:.S�PEKH __ O_L _Z_E_R_HE_ID_E _______ B_ E_N_Z_E_NR_A_DERWEG 22 - HEER_ LEl'f · � ./paar zwarte suède dames- - � 

GDID:NTE ROOSTEREN 
10. srasiand, llooánderbeemd, kad. bekend in sectie B,

nummer 2435, groot 18.30 aren. • 

Oi,, DERY✓ IJS 

AUTORUSCHOOL R. v.d. 
Vliet, Heerlerbaan 113, tele• 
foon 5265.,U wordt van huis i 
gehaald en teruggebracht, • 

SCHOENEN. Teg. bel terug 
te bez. Heerlerbaan 82, Hrln. 

HUWELIJKEN 

IN CENTRUM VAN HEERLEN 
wialelruiub te hnr aaagebaden 

Oppervlakte 20 m2. 

Sllklll:!le!Jllen '\ll()10ll'ij.. :s� R.K. w�uwn., 48 jaar, met 3
SEN in Fnm,, Duits l!llig,els grote kinderen, vaste be
boekil'I � enz. Br trekk:., zoekt DAME of Wed. 
en!. m. S l1lffl,, LD. � z. k., 36-45 �aar. huiselijk, om

een gelukkig huwelijk aan te 
H.T.S.er b.z.a. � belt fle- gaan. Br. ond. DO, V 1002
ren van B1JtE m wis- en L.D. Valkenburg. • 
�en �-

Brieven ooder nummer E-30 bur. van dit blad. 

mek. A.Kuypers, Klimop-. P�-------.. 
11111mtat

· 
1:1 P • t z, Heerien•, U kullt: nu INder 

Te koe, aangeboden te Schinnen i IIIOIÏte Y111 VERPLEEGSTER worden. 1

in aanbouw zijnde 
Onze kursl.lSllen voor Protes-

erst ID tantse meisjes vangen aan V opp 1 op 1 april en 1 september. · 

BUNGALOW 
Inlichtingen: Directrice Dia• 
conessenhuis, Parklaan 95 A,
Eindhoven. •

GELD EN GOED 

BINGELRADE &Isa, o.Lv. diirecteur Wel.7xm, mag Im
men. Bij de beatuW'SVerk!lezinig wenkm 
de aftncieude bestuUll'lllled,en die benn H CAllNAVAL � J. Jeeobs en W. Molin her-

De Biogelraadse karnavalsvereniging lmozen. Als nieuw beatuursllld werd s,e
,,De Keesjelmub" hleid zooda, baar klOzen de heer L. Geurten.. ln prinel.pe 
eerste kamavalsz1ttiDC- Vorst Zet kon wellli belJolien om in 11153 weer deel tie
bij de openiD& een volle zaal 1>egroe- Jlil!IDell aan die olttobes.J!eusten tie Wieze
ten. Vier uur � daverde deze van de <B>. Van de roDdwaag wwd gre,ljg !!Ie·
alaaf'1 en het talrijke publiek sjunkelde = :=,� � E �
er ll.L9tJS op 1oL lleD avond, die het be- sen met een minuut stilte herdacht. De em was van de een.te kamavalsviertng op ,xmdag 71 januari V18Sllg,ea!Je!de kien.
in � werd een groot ,acces. aWDd 'V'8lli batnxme St Rosa is uitge
Nadat de wnt de raad van elf had llield tot modag 10 maart. 

· =-� =mh�� HAANRADE 
lereerst .werden de gasten door de raad 
van Elf naar het podium begeleid en 11uma1e St. G�orlus - Zonda,g j.l
wel de ,,Jleulewieke'' van Ombeelc. De hLeld de � St. Gn,awius haair
prinl met de Vont en de Wlme Raad ��o:u �Boes. wc: 
in � kledij pven een aoert ca- zitter A. Sluy11m11DS, de heer Tb Benlchet aum het bonte a11er1e1. De Boe.re men. die 1n w atr1open jw- Ove.-1e
Blemers 'ftD de harm<mie St. Cecilla dm iL Hij beetllle de 1e I d 11,ij,k adviaeur 
� war een lt>ed veu:orade, mac- reet« J. Be7, welkom Ell dM1ikte dinc
nifiekf" muzikale oajijiJting. Boyaal was fleur, leden Ell � voor het ver
vorst Zet met de decoraties. wouwen dat zij in het bestuw ,eete,J,d 
De buuöaeednera d'r Harie uit Oin- hebben. De � van de sea:elai8
beek en d'r Maan uit Pe7-:l'.cht deden 811 � weaieo � atseme
de lac:twll'eren ctuc:htlc In beweging zet- � � � � � 
ten. Kolder en nog eens kolder galm- -r.balf - de � - de 
de door de zaal De zangeres 't Trout dmmbeod, die vorig jam- de eente keer 
en d'r Paul Dit Hi:Den.j)eig pven een o.Lv. ÏIDilil"UClleu M. Huiben mt kon 
aparte ebarme aan bet pmeramma. 1lrekun. T� wwd een Dielnnt 1BXOo
Ook de 4rtg -de � Hub en Harte :tlooa - pbl>àeo,,, Mee 1-pt-ek de deel
uit Pe,-l'dlt waren g,oed. Oolc Jrwam een wne aan de lmrmi�btan te 
.,--li>èewe" 'ki de baut. :rm Peten uit ��� � !:

15

1�
� e!J:ler, die als amat.eur een goed van het 80-Jaria bert :· • . van diefiguut sloeg, die een decoratie ontving ,.Mll8ikwmin M'.eaen" uit �llllffl m. 
als ,de reklame-man" Vim de Vasten- Welltalen eidaar een t & mmioêiE bren
avond in Be ceJh1. ,en. De st. Gnioriwdac ml dlit jw p
Het tweede gedeelte van het programma viC!INl WOl'àEll'l op de tweede 90Ddat m. 
beg,on onder benppSDNDg Een grote IDW"t. Na de � ziet 
verra.saing was het toen de eerste prins b8t beatu1.1r ale � uit: VWt:d-.r A.
uit de ,.lmop" ban en op het podium si...,_, UIWlie VuOtZildw A. van
,..,.... ,._ __,, het Rees; seetelad,s A. . Scboltie8; pamiag---w ..... .,_....., voor . publiek m I rt 1r ;J. n-öct n; 1eden: de IM!ft!lll lllloocl. M. Gott1n, voarzltter der kalot- M. JJeo · 1 ; H. Beaumont, J. Comh11,

tere bcweön4 IJtmd a!undennd tU88eJ1 J. Wolfll, M. Huibens, A. Wolf'II en F.
de 4'0Dfettl als de EERSTE BinJle,Jnad- I>ebeta. 
se prins. Stormaehtip "aJaafs" klonken 
door de ptopwille zaal. Bul'gf!meester 
:r. Schoffelen 1'elic1t.emde de prins en 
dankte Vorst Zef en allen die hadden 
mecl"tl wwkt rm In at.in ,aneente een 
p11 Nle � tot stand te 
brengen. Ook IJJj wwd In de orde van 
de Keajelmub CJNeDQmeD. 
Vol Y& bouweu ziet men- in Bingelrade 
uit naar de ltarnavaJ9dapn 1913, waar
bij Biogelrade In llaar el,- plaats echt 
kmmlv'al .i pan were. 

De eerwte zlttilla beeft dwde!Qk bewe-
7.eD, .dat een eigen � 
ei. walle op de juilne pluta Ie. 
De Ieme ,,Beangelder Alaaf" en ,,De 
Vutienaovend &mmt oes gelne aaf" zal 
bewaameid worden. 
D.. ca......_tonm en het talrijk publiek 
zijn _. voidem naar huis &'Ee8IID-

DOENRADE 
Selllewennlglaa-. - Het le viertal van 
de plaatselijke scbietverenislng SVD zal 
volgende zondag het 2e gedeelte van het 
competitieprogramma voortzetten met 'n 
thuiswedatri,id tegen OUd Rumpen L Het 
le viertal gaat oogeslagen op kop in Ue 
afdeling. 
Untfomw.eomlt6 fanfare. - Het comité 
UDitormentonds fanfare vergaderde deze 
week in het p� teneinde de ac
tiviteiten voor het komende seizoen te 
bespreken. In principe werd besloien dat 
de Ie zondag van de vasten een buiten
gewoon ptogramma in het parochiehuis 
zal worden geboden, teneinde de nodige 
financiële middelen tot fondsvorming in
Dke aqkoop van de benodigde unifor
men te verwerven. 
�Hl :oclo. - Op 8 februari a.s. zal vla 

SmBE 
de ROZ een concert worden uitgezonden, 
ftl'ZOl'2Cl door het plaatselijk Bemenad 
koor Creecendo. De opnamen hiertoe wor

Buamle lt - - Tijöema de j':" den op Cl februari a.s. in het parochiebuia
'Wll,adet:IDC vm de llalDlde st , verzorgd. Zondag 10 februari a.s. zal hetOII u I dag 19 jaaat In mfé Hendrika. ,emenid koor een bonte avond verzor. IPl'K de '\IV....!dlta In zijn open►• gen voor ere-leden en donateurs, welke
11/QQfd de Wl!IDI Uit dlllt na bat "dowo"- avond eveneens in het parochiehuis zal 
,... 18112, eeD vo.aap>edl11t tijd YOQI' St wonlen gehouden. 

dohyfral 
»compleet«

�,.,1�! 
pStJtfd 
,_.. . ....,..,._
280 ..... 6.30 
100,._ 3AS 

-• I.V.ftlllPs.tlllfll 

BOYAL-TBEATEB 
HEERLEN 

vraagt voor spoedige 
indiensttreding 

WERKSTER 
voor de ochtenduren. 

Persoonlijke aanmelding 
dagelijks van 10-5 uur 
Royal-Theater Heerlen. • 

Hoest· 
niet 

langer! 
Dat I• niet necllg 1 

Bticllei• Mixtma Wpt 1t 
· er seer mei af: dinet fllllt
a vtdful•lhw, de pdkW!ng
'flfll•lfllti ... lachtwepa wor
" WNf fflJ, 7A> paw 11
lelt häc 'nll llollf. ftllmad.
hlld, gritqt ofbnmchitfr, direct
nm .,, ll(IOlll1l111r of dqlst

•mn.·s··D-ltlllU• 
i 1Jf opotWm "' dro&f,tm 1 
,_.,.n=mn;;1;;nam•pp11 

aar ,. 
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In de AH-Super Mart! Gemakkelijk: u vindt er alles onder één 
vlees,· groenten, fruit, delicatessen, enz. Voordelig: alles voor extrt;t lage · ,. 
Super« artprfzn� � �-. �.-.• , sfldtZtt�::s#.jm'mel '�O\' de ,ra_c/!tit,;P fefG-prem���--. ,:�

' . . .. -� 

.-.. -- -- --- -- .... -..... 
- --

ROYAAL _ - -

Varke■lever
Om_ te koken of te bakken

MET GRATIS 
500 RECEPTEN . GRAM 

19-Krentenbrood� 89 ....... , .......•.•...........•.........................• 

Reuze Groninger Koek :1: 1so 1ram nu 88' HACHÉVLEES ... � 250 aram 79 

Hand
goudreinetten 

KILO 

tt.-1,J , Rr\!<Tr,Td_ V'CJOK DF 1<1!'1_·1(/d r..J 
1 ii f ·,.,_IJK E 

Wafelrepen 
.,,1S :c,,ÓJrr49 

1 Casseler-rib .:.. S9 j 
•••

-AH-CAKE MIX
ALLEEN MELK 

EN EIEREN 
TOEVOEGEN 
PER PAK,... 

-
-59 

.,.., 

OptTM Soepballetïes · i 
100°/o wollen 

DEKENS 
1 pa stldtfolw * ilouflle faal * 1atqnen 11111

1 PERSOONS 2 PERSOO..S 

.55;, 
11Gxm-. 1■ .••cm. 

95 95 

* tally r..hlo•d * ndlatae.ti.i&ltalll

• 
Afd. Hulshoudelljke Artikelen 

KOP EN SCHOTEL 
fanmle-aardewerk met kleine 75 
foutjes, hooi model, In drie NU 
kleuren 
••••••••••••••••••••••••••••• 

.BORDEN crèmekleurig
diep of plat per 6 stuks J,IW' 2.48 
dessertborden per 6 stuks z;,,y' 2.28 

=';=Ks59 

D R O G I S T E R IJ 

BESCHERM UW HANDEN MET 

Nivea-crème ..... PEi\ ooos 
Atrix-handcrème. PEi\ ooos 

�•PNltl► U winkelt naar uw hart in de 

Albert HeiJri 
Suf181'MGPt;- /---
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