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LANGE lok van de  

Sinterklaas komt al 
dichter bij l 

" llKLAAR III at dlahter bij dan II drnkt! Wt
hlien vort.re Wffll tenmin11�e al e0n bfik in siin 

ort mopn werpen. De speelgoe<tverkopera 
-.,: prer.ie1 wat de Jlellige Man dit Jaar op tafel 
!!lat tlf•� En da.i i1 heel wa.t. Wat denkt II van

tritl4lbe a.uto met oomplete versnelliqen, radio, 
hitte '-ehe marJrusladdert1, •l'Me echijnwerpen ens, 7_.lli a wet,imf Nr.u ja., daar vraag je Sinter, !!�� naar. Heel nuchter rezegd: we zijn deze 

- enktlll &l)t0lgoed1howtl &'Hn kök•n. DaarlVe ni•t a.llfllln da, auper.de-lu�tt ■J\OC!l1oedd, maar ook hele goedkope dingetjes va.n 
'lt fllldena, Wat we .. ., voora.l l'Neerd hebben, is,
� bij_ � lffll.ken v-an IIOJ)eelro"d n\&$ alleen a.an 

!'dienen wordt redacht, maar dat er a.llerlel1\1:�1-he overwel'fnl'en bij de fabriea«e een rol 

�-l_an pluche z:ljn
t g1w118Ch segt men, 

ir.::• .Ze np de duur een 
,�ta van boete,. 
� h,;..�n. WU hebben1•�� cm alle moS andere harige 
� i�ien, die een 
�"'erk van achuim
•!\-� heboon, zodat ze
�\� een wasmaohi
� �n meed�Baien en 
r�ld de wnnger ge
' h.b k\lnnon worden.

� ben dominospelen 
., �&aT zelfB kleuters 
�

:k: 

nnen spelen, die
\lle nog niet tot tien 
��t �� t.enen. De fabri
lt �!t de veF8Chillen
� ooll: in ver-

sochillende kleuren aange
geven, zodat de kleintjes 
kleur bij kleur kunnen 
pa88Cn. Wist u -dat Ne
derland bovenaan staat in 
:ie vervaardiging van 
.,grafisch speelgoed", zo
als · gcnelschapsspelletjes 
in de vaktaal heten? 

WJJ zijn blijkbaar nog
steeds een vmj hui-

118lijk. volk. Het i.11 niet 
allemaal ganwnborden en 
dammen meer. E!r zijn 
ook robot-spelletjeii, her-
11engymnastiek, woorden
spelen en allerlei andere 
nieuwigheden, waaraan je 
blijkbaar ver1Slaafd kunt 
ra·ken. 

DE deskundige heer die 
tie shows in witte jas 

leidde, }'leeft oen pleidooi 
gehouden dat eigenl�ik te
gim :r.iijn dgen zake-
1\ike belangen leek in te 
druisen. Hl1 probecrd de 
de vaders en moeders van 
te overtuigen, dat ze hun 
zoon van twee goen enor
me mecano-dooa of een 
dure elektrische trein 
moesten geven, omdat 
dan alleen vader er maar 
mee kon spelen. Met veel 
minder geld is er iets te 
krijgen, waar de jongen 
zelf plezier mee heeft. 
Het mei�je van drie hoeft 
ook niet direct een pop 
van f 4-0 te hebben, omdat 
het• buurmeisje er ook zo 
een heeft. Ze zal veel 
meer plezier hebben met 
een minder dure, waar ze 
niet zo voorzichti1 meE 
hoeft te iijn. 

OVERIG�S wa1 de
man wel zo verstan

dig om de duurste tech
nische snufjes te demon
streren: Hij sprak h ier 
immers voor vaders en 
moeders. En ik vertel u. 
dat die in de pauze druk 
gebruik hebben getaakt 
van de mogelij kheid om 
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AN 
er �It mee te spelen. Of 
u de verleiding iullen
kunnen weerstaan om Sin
terklaas tóçh maar vnor 
'hun zoontje v11n drie ,m'n 
magische wonderauto te 
vragen , . .  , . ,  
Als u al deze wonderen 
iel! wilt iien, ze liggen 
in de goede speelgoed• 
winkels te k,ijk. Pe shows 
van deze week werden 
georganiseerd door V. en 
D. en Bchunck te Heerlen .

* 

Koeien bui ten 
hun boekje 

We zullen het niet heb
ben over de nood:1aak tiet 
çentrum van Heerlen uit 

• � breiden, Dia wordt o.1,
voldoende In hol'ere re
rlonen Ingezien, De be•
wonen van de &n1en•
ri.derwer, Dr. Jal'f8Nlltr
en omrevinr zullen er
echt blij mee sijn, ala het
er.nm11,11.l zo ver I•. Dan
sullen de koeien (uit na
burige weiden) niet meer
komen lff.Hn in de voor
tuintjet1 der woninl'en, so•
11 I• dit nor einde vorire
week en maandarmorren
tiet geval waa, De koelen
voijn .tout, bren1en door
hun roekelo<MI ov.e111teken
van de wer het verkeer
In &"l'V-r, dienen op hun
elren �rrltorium te blU
ven, kortom hun baaa
dient � ,orren, da,t dt
dl'IM!terinr van de welde
nu direct In orde komt.

aedenavond om 6 uur speelt RAPJD.J .C. in het sportpark te 
taalheide voor de slachtoffers van de r::unp te l\ilarcinelle 

�«etlda t� Men kope enkele dure 
gemeente-ambtenaren ��iellllt: apott!eek

11..!l. �.-"" &role-astr. 8.2. 
�'Y--:'j en apotheek
•'""'at � v. d .  Van•

ANDERMAAL hebben deze muren zitten ze nu, 
1 

• Tel. l131'7'4. t . t . . lf · de atnbtenaren van de de secrc ar1a me zun e 

1-1. Men kreeg al trek
in thee, toen Karel Wol
ters ( geheel overbodig
gezien het eindresulta at)
er 2-1 voor Heerlen van
maakte, De thee had
Wolters overigens zeker
niet .ri;oe<I gedaan, want
hij scoorde al fi minuten
na de hervatting 8-1 ,
waarna , de jongemi uit
Kerkrade da tijd gekomen
2c-htten 3-2 te laten no
teren. Wfol Lemmens' 
(optimistisch als steeds) 
dacht door een vierde 
goal de ;i;a·ken voor Heer
len wi;rempel nog te ré<i• 
den! ( 4-2) 

1 Heerlenae remeenW!lloere- toffe jongens die niet 
� �-:- . llaa,lheklet om tarte 11,I vooiballend een eens kunnen winnen! Wat  

:¼ ëi,_'""Pid JC--Olympi• roemlo■e pa.gina toege- eens de machtige scpcp-
��to••�rleroi voor de voecd aan de ICIIIChiedenis ping van ir Peutz heette, 
ile. -l't! van Ma·rci• va.n hun vrije tijdsbeste- wordt door de voetbal-

""'-.. ding. En weer waren het houding van de hierboven 
/�lq)AG hun parma.ntta'e eollega'f; bedoelde elf, een bouw-
\�--""'" uit Kerkrade die het be- vallige keet. En het zou 
� �,., Markt: nm 2 tet' deden, weah.a,Jve d&$e .>ns niet verwonderen,

h
•
.
� �,�ationale bitP- ep het v.V.JL-\erreln l't• als op opdrachtgeefster

0 
-v... 1,paolde, ontmoeting In •n voor die imposante flat-

loge 'J-4, triomf voor Kerkra- bouw naast 't "raadhuis"
R8 t . 

Open de eindigde. Wordt _ zo vandaag nog haar op- �E · , wa seint onze
dracht introk. Wie wil er correspondent omtrent . 

N 
vragen wij ons in gomoe. 

nu bouwen naast oon f!.e- deze fase van de strijd? :  de a.f - � niet hooc �j,d, · ,,H1·erna "'as het en.hter i..: lb_. ,._t d H I bouw (toe maar ! ) ,  waarin � � 
.''lflt_ •- kind •an een .... e eer enfloO gemeen. !!edaan met het sterke Mt•unbtena.ren In navol - elf van die . . . . . .  Men heeft � 

_.__ Ll b er ten�lott.e geen woorden < sic!) uithoudingsvermo. 
lil.� &i.Ni. . ., ... van o�ze m urg!ilO 

meer voor! .i:en van de Heerlense 1e-
�,� 

eredivisie-tesrM kla. .. se- èretarie-mensen.'' Mooi 1..:.tlt bloëdr-Bioc DueJ spelers l'&a.D worden? Kan zo! Toe maar ! � k....�, 1_vier, men niet uit otcen bron- -W'E geven (geen mens 

�
�. · van de nen putf,c,n, 110 liope het zal het lezen) tot Enfin, we maken er een 

�ntobeat.11ur (teren overmaat van ramp een einde 13an! De Kerkrade-
zwa.rie pr\111 dcwmood11) kort ( lees: veel te lang l naren, ke-nnelijk niet moe, 

�� "-· enkole dure _a.mbtena.ren verslag van de jongste fabriceerden In de reste-
� �nia. Alii sU maa.r kunnon voei- voetbalpoging van onze rende tijd nog 5 doelpun-
A� ,..,!.olent Baturday, ballttn! Naar and11re (118• kranige Heerlense amb- ten, hetgeen met iich 

4 <11'Zan en fie c,onda,Jre) kwaliteiten tenaren die direct na de meebracht, dat de (fleer-
, _.,. _ _  ,_. -kok aftrap al in de meerder- lense keeper Hub. Doh· 
�- �-� beton in 

w,.._ ... .,. .� on. 
heid geraakten, hetgeen men vrijt maal moest 

_,, i..

.
· 
.;-;-,,,. uia tie op Rijks- Is dit even wat, die 7-4 B-ilver Muijser11 in de lOe zwichten. ,.Keeper Doh-

'1llll. slachting! lil,lke rechtge- minuut met een doelpunt men onderscheidde zich 
t.,,.. aarde Heerlenaar met het wenste te bekrachtigen, zeer in deze wedstrijd", 
� ,,,_ &ao hart op de jui&te plaat11, 1--0. Kerk.rarle lachte er vertelt meergenoemde 

:-liebtea Frau1e
. 
ln zal bij het paueren van eens luidkeels om en be- mc>dewerker verder En 

WOIINldag: Ta- het raadhuis voortBlln 11loot in de 25ste minuut dat doet dan metee"n de 
'-

. moeten denken: aehter de getijkmaker te scoren, deur dicht! 

.... ------------------�----

�tad en Streek 
nn.uNSSUM 

1. ,J�ttl{oop BOUW- EN 
t� lJS'l'R.IETERREINE:N 
,'il "er tl\'-1 dKadering van a.s. donder-
�� .,, e Raad be&liHen owr de 
�� ltti,11�11 bouwterreinen aan de
� et, · en de Taelmanahof; 
llta � "11rkoop van een terrein 
� te�ep�ojecteerde Rembrandt
''ll �de Uitbreiding van de daar
f d� ftrni constructiewerkplaats
��lltii 1111. a M. J. Eeg1?n en H. 
"'�r

'll. 
i,1 11a ruimte voor het op

!:Ïlt ,1r!'.._ rnatorialen; ten•lotte
� ti ''"._..,d van een induatrieter
-�� tll\ï e l\embr•ndtstr11at aan
�rr,ell. '41�t;iman1 en Scheper• te 
�'Il Il\ hta 

e np oen aansluitend 
-� o\>� 0.nnen is mot de bouw
�tilt�"•· :•chinehal; droogkamers
�l,��Pti 

an deze fima werd reeds
-•"'· ' op het bewuste terrein 

"ta 
\>t�l!:lJWING STRAAT• 

h 
LICDTING IN DE

� ttt ltoiENGAARD
t;-r11 '• h• h"'l 1t e ·erhchting in de Rozen-
�Ue� i:ieic, 30 jaar oud en vol
� � ei,, e

rlei opzicht aan de te 
��rlici.lla "l\, Het gemeentebestuur
� �� <itïna 1>ornemcn1 deze straat
�tiit e11 lel�� moderniseren en dit
\lr

a, 
'•-..•rl( 

1Jlttijdtg mot de verbe
�td. d.ie en aan wegen en trot.
1.. !a[ll· liet ry.omenteel uitgevoerd
fll Il\ llle�'N igt in de bedoeling . ' n  
htill\b et a r  • lichtmiuten te pla1ü, 
� to��''b�aturen, zoals ook in de 

1 ,� k •rntten zijn gebruikt. . ·
"""Il,., 

0sten worden geraamd

Bljwiotberrplaats bij IChool - Nnr 
. aanleidinl van een verzoek van 
het bestuur der Jacintaachool In de 
P'atimaparechie stellen B. en W. de 
1emeenteraad voor orri e1'. art. 72 
der L.O. wet 19:10 een bedraa van 
f 1800, - beachik.baar te stellen voor 
de bouw van tten rijwielbergplaata 
aan genoemde 1ehool. Deze rüwiel-
1talling is bedoeld voor de kinderen 
die op een afstand van meer dan 
1,5 km van do school verwijderd 
wonen. 

Grondaankoop en ruillnr - Aan de 
raad wordt aankoop voorii;estcld 
van een perceelaedeelte voor hoek
afrondin1 van de Julianastr. ; aan
koop van een perceel in de struiken, 
dat inmiddela met goedvinden van 
de eigenaar■ reeds in gebruik ge 
nomen ia als speelterrein voor de 
jeugd van de woningeroep Lange. 
berg;  aankoop van gronden aan en 
nabij Koolhofstraat en Rumpener-
1traat, bestemd voor verwei!-enli.i• 
kine van net bouwplan tuHen de 
Koolhofstraat en de Haansberg; 
verder rulling van &rond aan en na• 
bij de Slulterdatraat, in eebruik 11e
nomen bij het doortrekken van de 
Ridder aexstraat naar de Maa11trich
terstr. en bij de aanlee van de ver
binding1we11 van de Sluitcrditraat 
naa·r de Ridder Bcxstraat. 

Nieuw, atraainamen - B. en W. 
stellen d@ gemeenteraad voor de 
voetpaden in net comple:ic wonin&en 
voor bejaarden in de Rumpener• 
beemden, die de verbinding vor
men tussen de straten 'I aelmrmshof 
eri WoenderJ;hof, te noemen naar 
�umpenerhofsteden, die in ho ver• 
leden nabij de Rumnenerbeem�en 
gelegen hebben : Snijdershof en 
Jiijsman11hot. 

BINGELRADE 
Verloofden cursus - Woensdag  12 
september zal om 8 uur n. �- in het 
verenigingsgebouw te Bingelrade 
de verloofdeneursua een aanvan1 
nemen. Deze cursus omvat 7 Jes
aen op zeven achtereenvolgende 
woensda iten, Hij is bedoeld voorna-: 
me!ljk voor de jonge mensen uit de 
pa rochies Jabeek en Bingelrade. De 
eerste les ui worden 11:egeven door 
mej. Jacq. Jongen uit Scha e�berg 
over het onderwerp "Is verlovin!I 
en Huwelijk a lleen· een kwestie va n 
Liefde ? "  

KERKRADE 
Fotoclub Dinsdag, 11 september 
a.a. zal de Kerkraadse Fotoclub een 
ver1aderin1 beleggen in lokaal van 
Saanen aan de nummer Il straat. 
De agenda bevat o.a. een bespre
king over een bezoek aa n de "Fo
tokino" te l(eulen. 
Geslaagd - Te Rotterdam slaag
de voor het diploma " schoenwinke
lier" de heer Joh. Ploum uit de 
Grupellostrp at te Kerkrade. 

EIJGELSHOVEN 
KERKELIJK ZANGKOOR 

Het kerkelijk zan&koor "St. Joan
nci" ontving ee,1 uitnodiging uit 
Nieuwcnhagerheide, om op zonda g 
30 1>eptember a.s. de plechtige in
zegening van het vergrote orgel . in 
de parochiekerk te komen opluiste
ren. Het koor zal onder de plechtt• 
ge hooemis de " Ml11,a Sancti Edu
ard!" van Refice uitvoeren en daar
n a  "Laudate Dominum" van Rec. 
tor Ritten z. g., welke deze oudrec
tor van het Gezellenhuis compo
neerde t,ij eelegenhcid van de plech• 
tig• inzegening v11n het nieuwe kerk• 
orgel in do St. Janskerk te Ey,:ela
hoven in oktober 1937. 
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VALKENBURG 
· MOTOR 'J'EGRN 1mu• 

Zondagnamiddag kwam op de hoek
Molenweg - Oud Valkenbunierweg
een ieep uit St. Maartenavoeren, die
11chteruit reed, in botsing met een
motor uit Kerkrade, die uit de rich
ting Oud-Valkenburg kwam. Beide
wai:ens liepen materiële schade op.
Nieuwe dir11cteur - ln de iater
d&gavond gen.ouden ledenverg11de
ring der fanfare St. Joseph te Brol!k
hem werd tot directeur benoemd 
de heer M. Henssen uit Puth-Schin
nen, thans woonachtig te Nuth, 
Hommerterweg. 
De nieuwe dirigent zal ;,;ijn functie 
aanvaarden op z.aterdae l5 septem-
ber a . s. 
Jaarvergadering Walram - Zondag 
16 september houdt de R.K.V. V. 

·walram haar jaarvergadering in ' t
patronaat aan de  Plenkertatraat.
De dag wordt tngeiet met een H. 
Mi11 om 9.15 aan -de Lourdesgrot, 
waarna koffiemaaltijd in het club 
lokul. De jaarvergadering begint 
om 10 uur. 
Opbrengst collecte Kankerbestrij
dlnr - De opbrengst van de in de 
hotels en pensions gevoerde acties 
ten bate van de Kankerbestrijding 
bracht te samen met de huis aan 
huis collecte de mooie som op van 
J 1500, 

l\lAAS1"RICHT 
AANRIJDINGEN 

Op de Franciscus Romanusweg ia 
de 1'-jarige wielrijdster A. M. M. uit 
Mautricht aangereden door een 
personenauto, bestuurd door H.  C. 
B. uit Geleen. Het meisje had een
kneuzing aan de linkerarm en is 
ter . behandeling over1ebracht naar 
het ziekenhuis. 
Op de Maasmolendijk · geraakte· de 
voetganger M. v.d. B. uit Maastricht 
in bl!tsing met de wielrijder K .H. 
F. uit Smeermae1 <B.)
De voetganger bekwam een bloeden
de hoofdwonde en ia ter behandeling
overgebracht naar het ziekenhuis.
Op het Leo XIII-plein had een
botsing plaats tuBSen een personen
auto, bestuurd door F. P. uit Maas
tricht en de wielrijder Chr. K. uit
Maastricht. De wielrijder bekwam
kneuzingen aan de enkela en linker
voet en diverae schaafwonden. Zijn
rijwiel werd vrijwel vernield.

DIEFSTAL 
Op verzoek van de eommis�aris van 
Politie te Breda is te Maastricht 
aangehouden de 30-jarige schipper 
B. H. T. ,  gedomicilieerd in België. 
Hij werd verdacht van diefstal en 
verduistcrin&. 
De sctiipper is op transport naar 
Breda gesteld. 

l\lEERSSEN 
R. Familie - Pe aartsbisschop der
H. Familie hield zondag  het z.lf, zo
merfeest met opdraèht van nieuwe 
leden en huldiging der 25, 50 on 60-
j arige jubilarissen. Circa 20 nieuwe 
leden traden toe ; een - , vijftal 25, 
f tal 60, en een 2 tal 60 jarige trou. 
we leden kregen de eremedailles. Ook door de Eerw. pater, qje de feestpredikatie hield, werden de le• 
den tot trouw vergaderingbeioek aangespoord. 
\ akanlle verlen&'d - Daar men met 
de werkzaamheden aan de meisjes
ooholen ( Beekstraat) nog niet klaar ir. gekorn"n ;. ·• - "� '•�ntie verlengd 
· 1t donderdag 13 septem-ber .

Bejaardenuitstapje 
Ubach over Worms 

UBACH O\"ER WOR.M:s, 10 sept. -
(Eigen corr.) - Het werkcomité der 
gezamenlijke standsorganisatie11 heeft 
voor de ouden van dagen van Ubach 
over Worms het traditionele jaar
llik1 uitstapje georganiseerd. Pe 2'58 
deelnemer! hebben - het weer 
werkte prima mee - genoten van 
een buitengewoon geslaagde zwerf
tocht door Zuid- en Midden-1,.im
burg_ Omstrec-k.1 lJ uur vertrok men 
vanaf het gemeentehui� In vijf IAO
buuen en twee persone'nwagen11 in 
gezelschap van pastoor Peters van 
Waubach, burgemeester :Hermans, 
gemeentesecretaris Janssens el\ de 
wethoudeN. De !!toet WMd geassis
teerd door de Rijkspolitie van da 
groep Waubach en door meerdere 
verpleegsters. 
In Stein werd de haven bezichtigd. 
In het Bteinerbot1 stond een wel
voorziene koffietafel gereed, }lier 
r,prak . de voorz.itter van hot eomité, 
de heu A.. Jacoba, de deelnemers 
toe. Na een tebed voor de overladen 
bejaarden van Ubaeh over Worms, 
braeht spreker dank aan he,t ge
rneentebei.tuur, de geestelijkheid, de
direetio van de I.A.,O., Rijkapolitie 
en verpleegsters. Vervolgenti zatte 
men koers naar Born, Roosteren on 
de Zöl!ltant. Tijdens de rit worden 
de heren 11etra·ktee1"d op sigaren en 
de dames op moep, In iBrunS11urn 
pauaeerde het aeulaehap ruim een 
uur in hotel Kerkeveld . Hier bracht
de eigenaar vrolijke muziek ten ge
hore. De stemming die tooh al op
perbest was leidde er toe, dat meer
dere deelnemers en deelneematerE 
de dantivloer betraden. Het was bij 
halt tien toen de deelnemers In de 
thuishaven terug kwamen. Zij wa
ren vol lot ovttr de prachtige tocht 
en de goede organisatie. 

Nieuw rijwielpadin Brunssum 
BRUNSSUM, 10 1ept. (Elc, corr.) .  -
De gemeenteraad van Brunuum komt 
niet woensdag, maa.r donderdq 1 ,■, 
om '1 uur in vergi.dering bijeen. Na
da.t de 25 punten �llende agenda I• 
afsewerkt zullen de drie zilveren 
raadsleden, fflevrouw M. ll. C. de 
Vrl••· Velr11-ecls en cle bttren J. Lrj�u
ne- en W. Ulddlnk worden gehuldlrd, 
Het wordt in verband met de verbe
terin.a va-n hct kruispunt Akerstraat-

Bodemplein-Rumpcnorstraat-Prins 
Hendriklaan welll!elijk geacht een rij . 
wielpad aan te leggen aan dl! noord• 
zijdo van dq Prins Hendriklaan vanaf 
de Sohoolstraat tot VOO'!"bij de booht 
tt-r hoogte Y'lln het pand PriM Hen
d·riklaan 143. De kosten worden 1e. 
raamt! ap f 32.000- B. en W, at11llen 
de raad voor ter oonsolideri.ng van 
een deel der vlottende schuld een 
pldleninll un te ,aan van I 200 000 
à ,o,:, bij de Colip. Centrale Boeri,n.
leenbank t.e EindhO"Ven. 

OINSDAG WOINSDAG DON0El?0AO 

17 18 19 20 
SfPTEMBER SEPTEMBER SEPTfMBER ' 

Het bier was weerbest ! W egvervoerders vergaderden 
MAASTRICHT. 10 11el.)tl!l!Tibef, C�-1-
rod.) . 1 n het Sta argeil:>ou w to 
l.\f.a.astrient v,,-ertl werd13rom onder gTO. 
te boo.angatc-Uing en VQ61bere wan• 
ning de jaarlijkse biertapwedstrüd 
11oorganiscerd vanwtioge het Centraoal 
Bmuwerijenk.antoor 
ln de afdeli,-ig éénrrianaaken viel de
eerme prijs toe aan mevrouw J;focn
dervangeni-Kle-inens, Hoge :arugstr. 
63 te Maastrioht mot 310 punten; 
tweede prijs aan W. Lambrix, Prot. 
M-ose�traat 38 · Maast.richt met 803 
punten; derde prijs aan mtW·rouw 
Pol.mans van cl9f Honing, oaté Mau. 
rits, Mauritslaan 52, l3eek met �jj 
punt.en en de vierde prijs a;in J. H. 
Dielamans. van La Bourlll!, Markt 37 

Sterkere organisatie 
dèr katholieken nodig 
)KAASTRICIIT, 10  sept, (Etrn1 red.) , - De Nederland&11 Xathnli11ke D:.nd 
va.n het Beroepsvervoer op de wer St. franciacus, .,Franco" .,enoemd. 
heeft saterdag en zondag in Maastricht sijn jaarvergaderinir rehouden. 
Zat.erda.p11ldda1 werd de verraderilll' bijgewoond dnor minister Alrera.. 
·net boogiepun$ van het eonrrn - tevens eerste lustrum - wu zondar
midda.g-, toen mgr. Jenneaken•, Dekan van Maastricht, In naam ve.n da 
blssehop van Roermond de 1,lremene v-1orsitter, de he.er 0 . l\t. 5eked1m
uit Jtof,terdam, het ere-krul• op de borst s)l.Clldde v11-n Wdder van 6L 
liylvesictr, 

Maastrioht, 260 punten. • 
De uit.slag van lie toamwedatrjjd W11Sl 
le prijs aan Heiny en Tiny Otten• 
heym v-an café Het Moleni_j-,.er te 
Maa-Btl'icht met 689 pun-ten; :ki prij, 
Th60 van Hode:J en George van JCoo. 
ten van de Coin <les Bone Ji:n!ants, 
met 11/16 punten; derde prijs aan W. 
Ghijzen en M. Toennaer, van café Het 
Paa-adi� met 664 punten; vierde prijs 
Math, Vrey·denl:>e-rger en Ji',d. Verwey, 
van oafé Hst Stadspark met 648 Jt.Un. 
ten:  vijMe prijs S. Posma en Hub. 
Deurenber,g, v-an Momua met 6� 
P'Unten . 
De eerwte prijswinnaars rullen mee 
doen in de finale van deze wedstrijd 
in het ooncertgebouw te Amsterdam, 

Boerenleenbankvij ftig jaar 
UI..JllSTRAn:N, 10 !IOptember, CE!gen 
oorr.) .  - De Boeronleenoonk van 
Uleirtrat.en vierde r:ate'.rdag het vijftig
jarig bestaan. Directeur Demaoker 
ga:f Nn ov-ioht ven de ontwikke
ling van deu boelrenleeniban:k. De 
enjge nog in lc,ven zijnde oprichter 
van de bank, de h- l3oech. kon JVO• 
�na emat,igo ziekte niet aanwoz!« 
zijn H ij overleed wndagmorgen 1n 
het ·:c1okenhuia te MmustJ'icht, 
Putoor van Eyc herinnerde aan ti, 
goede onde!"l.in,ge samenwerking, 
wea:rd,oor deze instelling gToot waa 
geworden. Ook. door de heer Flea
loons, V'()()rzitter van de cenl.l'ale boe
renleenban'k te Eindhovc,n, werd het 
woord gevoero. De heer Bosch word 
op tie-ze zatercla:g nog de zilveren ertt
medaille van de centrale ban'k tx>e. 
gekend. D81JI! onderscheiding wer'CI 
aan zijn won ovor'hand:igd. Andere 
IIP'Nlikers waren oud-burgemeester 
Opfargelt van Wijnandsrade en de 
heer Hutschema•ken van de ILTB 
De receptie wem zeeor druk bozooht: 
•• Avonds stond een gezellige koffie.
tai'el in zaal Jacobs-Bennenbroek ge
dekt. Hier spraken o.a. de hoofdin
speetEl'UT van de oontrale bank en jhr.
P. van Meeuwen. De fanfare "Con.
oordia" l:Yl"Boht eon 1118renade.

Na het welkomstw�rd VBn voor-,.it. 
ter F. l(oorcn van de afdeling Lim• 
l:xlrg hield de heer Be:kedam oon 
algcimene inleidin-g over de w&t
a,utovervoer--goederen in de praktijk ,  
over hot loonbe:leid en over d e  ver. 
kcer!Weilighcid. Hij sprak ook OYer 
de moeilijkheden V'lln het grcnagoo
tjeren'Vc-rvoer in Limburg. De hoe:r 
Ba;khui-,.en, di'reetmrr Ned. Binnen
va,artbure-au sprak CW'f!'I' de vertiou. 
ding wete:rvervoer-wegvervoer. 
Minister Alge� nioest zich &la de
missihnalr minister een lntenu be,. 
perklng ople�ge-n. HU sprak over de 
goede verstanclhoudlng tu1111en be
drijfs-orraniaatle en overheid. De 
overheid dringt aan op vercrllicn va.n 
vakll:ennis. liet ontbreekt wel eens 
aan ee11- d.eugdelijke admlnistra.tie, 
boekhouding en betrouwba,r.e koeien.. 
berekening. Vooral In Llmburl" Is dat 
van betekenis in verband met het 
tniematbnale ronderenvervoer over 
cle Wtt&', 
Hof kanlE!lrlid Dr. Verkerk fe.Ucitecr. 
de namens de Prot. Christeli.i1tè or,ga. 
nisatie en namens de Fedocatie. 
VOO'mtter KOOJ)6 uit Ven-lo feliciteer. 
de namens de Kath. Middenstand. 
Patet' Dr. Van Galen O.Carm, hield 
rxmda·gn,idd-ag de grote feoetrede, 
WGarin hij het belang van de kaUto
lic-ke org,anisatie behandelde. 

In Nederland zitten 9500 ze-Jfstan
tlige w,e,gvervoerdll'!'s. van wie !'Uim 
4000 katholieken en van deze laat. 
sten zijn er slechts 700 katholiek 
eeorganis<!erd. Voor de P.B-0. be
tlliken-t dit, dat er hoogstene 2 ka. 
thoHeken kunnen y;oroen af.ge. 
V·aa.rdigd. 

Vooral LimbUTg - aldus Pei>e'r Van 
Ga'len - blijft ad\ter. �e opmer
king kreeg kritiek �n de heer G. J. 
Gulper1 uit Scbae!Jber,g, voorzittet
van de afdeljn-g Mijnrl'f'eek, die be
toogde, lliat van de Li-m'but'gae ver
voerders e<>nzesde katholieok georga
niaeerd ia. Dit is een h oger cijfe!' <1an 
in één deT andere elf prO'Vinciee -
91Yreker telde de N.O. Polder mee -

<Advertentie) 
* * * * * * * * * 
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Dit moderne d&meswockbl,d 
brengt II elke weck: 

levendige verhalen 
vrolij kc kleuren 
uitstekende patronen 
gezellige rubrieken 
gratis adviezen 
en . . . nu ook een 
Huisvrouwen Competitie 
met grote -geldprijzen ! 
Waarom zoudt 11 het uitstellen ? 
Morgen ia deze kran.t misschien 
weg. Pak du, nu uw 1ch11r en 
knip de bon uit ! 

* __ _  ....,.. __ __ ___ ____ _  _
... 
* 

* 
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BON 
NAAM :.. 

Notnr mij &la 1bo1l11e■ op 
Libelle 
l �o et t=i' ,.,.,,.)r

')à f J.90 per 3 maanden 

ITa.AAT; --.. ___ ........... ... 
PLAATS : -" .. ..-...., •• _.., ____ .., _____ _ 
') Doorsu111po11 •at niec wordt nr!,ngd. 
Invullen ,.u.b. en in open envelop, waarop 
J et  po1tae1111l, aenclen 11n Libelle, N,uall• 
plein 7, te Haarlem. Po&t&ire 268670. 
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f wicw11s in . de EÎHER l 
Hilversum l 402 m 
VARA: 7.00 Nwo. 7 . 10 Gym. 
7 ,J0 GraOI, 1,00 Nwa. 1. 1 1  Gr, 
S.50 V. d. vrouw. 9.35 Watcut.
9,1(! Gr••· VPRO, 10.tlO 
Schoohadio. VARA, 10.20 Gr. 
1 1 .05 Metropole ork. tn aolü1tc. 
1 2.00 Orgelspel en k.opukwart. 
1 2.JO Land- en tuiabouwmeded.
U.33 V. b. plott<lond. 1 2.38
l"tr, trin. 1 3.00 Nwa. 1 3. 1 5  
Tsntoon1rellin91ag1"nda. 1 3. 1 8
ln1t,. kwint. 1 3,"15 Dt . were-ld
.,.,d nnt<IKt, lt:ting. 1 4.00
Gram. 1 4.0 V. d. Jeugd. 16. 1 5
V . d. aiekan. 16.◄; Gr111M, 1 7  00 Gram. 1 7. }0 Hammnod• 
trio. 1,7 . 1 5  Regf'rin.sguitzending: 

I · woensdag 
Hilversum 11 298 m 

R.o.z. 1s9 "' 
F:\1 97,5 mHa 

U.00 Nws. 11 . 10  ·oue week ..•
!8.30 V cl. jeugd, Matû Ooit•
marrr-Tuinstra vertelt, 1 S.45 
SJuiting. 

1 elev1&H 

NEDERL.J.ND ( kuul !) 
1 7 .00- 1 7  . .!0 V. d. kind. J0.00 
L,., om 1 .. ,. 1p1l, 

IJUITSLAND . t kon"l 9)  
1 6. JO V. d .  kind. lJHra■ tnt 
1 7.lO Pr�g r . -ov•nicht. 20.00 
louro. 20.2s D,..,uui•. 20.10 
Kr,akpr••tie. 11 .00-22.00 Politi•• 
bfthtocrnooi. 

bereikt 1A'e-rd Pe hoor Gulpen vroeg 
ook om een meer cenu-aal gelegen 
vergaderplaat& voor het hoofdbestuur. 

Bloemenweelde 
te Ter,vinselen 
Geslaagde expos itie i·an 

.,De longe Kwekers" 
TERWINSELEN, JO 

. 
•pt. !Elren

"""·> - Za�rda&' 8 en sondar 9 11eptember jl. organi&eerde de bloem-
en tuinbouwverenlrlllf "De jong-e · 
kweker■•• In "o. HOOI" een zeer re
slaa.gde bloemententoonstelling, "•el
ke · zich In een uitermate grote be
Iangeittllln&' moetit verbeuren. De 
zàa.l WIM! herschapen in een rrote 
bloemtnaee, wa.arin de dahlia het 
hoofdmoüef vormde, 
Door de prima kwaliteit van de 
bloemen overtrof de-,.e clubshow alle 
vorige, zodat deze amateurkwekers 
van Terwinselen loon naar werken 
kregen. 
Als keurmeesters fungeerden de he
!'f'n van Loo, opzichter Botanische 
tuin te Terwin�len, en H. Moonen 
r\jkstuinbouwleraar te Heerlen, die 
doze keer geen gemakkel1jke taak 
hadden. De dive-r;;e stands waren 
verdeeld in twee categorieën: nl. 
bloemenstand en tuinaanleg_ De 
fraaie wisselbeker voor de mooiste 
bloemenstand ging deze keer naar de 
heer Krimpman met een totaal aan
tal punt.en van 56. Voor de stand 
t-uinaanleg wist de combinatie
Knuth-lHuillman beslag te leggen op 
de begeerde wisselbeker. De ove
rige uitslagen luidden al.3 volgt: 
Jlloemenstanden: le prijs Krimp• 
man 56 pnt., le prijs Aaij 5f ¾ pnt., 
,le prijs De:rka M pnt.. le prijs 
Uba.chs 52 14 pnt., le piiijs Feller 
5l 1� pnt. 
Tulnunler: le prijs combinatie 
Knuth-!Huisman :1"7 1/4 pnt., le prijs
combinatie Ubachs-Jagers 56 ¾  pnt., 
le prijs Bisschop 63 1.4 pnt. 
\la.zen rrootbloomige dahlia's: Ie
prtj& cory.binatie K.nuth�Huisman, 2e 
p_rij11 Kr1mpman, 3e pnJs Derks. 
V111en klelnbloemlre d&hlla's1 le 
prija Krimpman, 2e prijs Derk&, Se 
prijs A.aij. 
Va11Cn andere snijbloemen: le prijs 
combinatie Ubachs-Jagers, 2e prijs 
Aaij, Se prij• Bi&Khop. 
Mande.n: le prijs combinatie Knuth
lfuisroan, 2e prijs Feller, 3e pr.ijs 
Aaij_ 
Potplanten: le prijs combinatie 
Ubachs-Jagers, 2e prijs eombmatie 
Knuth-Huisman. 8e prijs Aaij , 
Mooiste dahlia van tentoonstelling: 
le prijs Derks, 2e prijs A.aij, 8e prijs 
Feller. 

Bedevaart naar Mariamonument 
01.J'l.,PEN', 10 september. - (Eigen 
00rr.) - Honderden jonge boeren 
en boerinnen uit het Land van Gul
pen, namen saterdagmiddag deel aan 
de jaarlijkse bedevaart naar de Gul
penerberg, Na een Lof in de pa
rochiekerk trokken de deelnemers 
mot een brandende kaars in de hand 
biddend naar het Marlamonument. 
Daar hield de geestelijk. advi.uur, 
kapelaa11 P. Bindela uit BocholtL, 
een predikatie, 

A G E t-J D A 
SOHAESBZl\G - Heden, d;nadq 1 1  

�•bei- begint h et  Kerk. Zang-
. koor "St. Caeeilia" van de St. Pe

tru1 en Pauluapa.mch.ie we<leTOm 
mot tlo rq>etitiOII. Voor d-e jonaens 
ia dit om 7 uur en voor de henm 
mn 8 uur In het K.A .. huis. 

EYGELSHOVEN. - Zonda1 16 da• 
cemhe:r houdt het gemengd koor 
.. st. Joref" haar jaarlijkse concert
a�nd niet medewerkin.r van de 
Mä.nnC!'l"f881lngvff1rin "Lieds:rkr•nz" 
uit Wü�len (0 . ) .  

MEERSSEN. - Half 9ep'tem1.,4!r Jta'rt 
de afd Meerssen der R.K.E.H.B.O. 
m,e,t een niffl.lwe cursus Eerste Hu1p. 
Personen ooven 18 jaar kunnen 
hlcral!fl deelnemen. A11nmeltlen bij 
de heer J. v. �- Bun-dcrstr. 2-t<t of 
bij mej. P. Kooh, Bi.rrg. Kle'Uter• 
straat 63. 

-. Dero ·we,-k wol'dt in lokaal P. 
DreeBSens, Markt, een g-root flip
perconcours gehouden. Er iijn 
wawrà8'V0>lle prijzen boaeh.ikbaar. 

WATERSTANDEN 
OpcPnomen tn&ant'lagmorgen: Mann
heim "55 - 12, Kaub 340 - 9, Trier 
185 - 2, Koblenz 327 - 11 ,  Keulen 
332 - 1 1, Ruhrort 546 - 11, Lobith 
1 179 - 9, Nijmegen 953 - 9, Arnhem 
943 - 6, Eefde 478 - 4. Deventer 372 
- 1, Namen 'la Plante 174 + 24,
Mlastrioht hoofdsluis 4396 + 1 .  Borg_
haren ·391!1 + 31. Belfeld 1127 + 9,
Grave 483 + 1 .

fv\ARKTBERICHTEN 
PLUfM\'EEMARKT 

'S.llERTOOENBOSCH 
'S.HERTOGENBOSCH. 10 sept. 

RifkJ.del�n ovitnee: Jeugduiu. 
St. Eu1tatius, St. Maarten e11 
S■ba. d""" dr J . I.S. ,?;onn•• 
v,ld. l� .00 N..,, sn com91. 18.20 
Act 1 8.30 RVU: Elektrische 
vtrschijnnlen in het dieren
rijk tD bij de men1, door dr A. 
Branden. Drrde lezing. 1 9.00 
Ptan111pel. 1 g, 10  D• h<>gc feest
d•9H, kh,nkl,, VPRO: 1 9.30 
V. d. Jeugd. VARA 20.00
N"'• J6.0S TijJHa de regel,
11<>0, JO. 1 S Gr••• v. d. mil.
J0.-15 De ·bruiloft 11 alleen mur
�tt l,ogfft �-np1l. l l .55 Sport.
J2.0l'I Opt1•• .. •••rt. 22.50 Me
diae�• kroniek. 23.00 N •·•·
21. 1 ,  Gra■. lJ 1t1-21.oo Soc:
nws in Esperanto..

NCRV, 7.00 Nws en SOS-bor, 
7 . 1 0 . G,,.·,jde muiiek. 7 -15 lö•n 
woord voor de dt1ig. 8.00 N w1 

en weerb■r, 1. 1 5  Gr•111. 9.00 
V. cl, iioklft, 9.30 V, d, vrouw
J. JS LicMe MUI, l 0.00 Gram.
1 0.J(t Mor9et1dieftat, l 1 .00 G,.
1 1 . 2(1 Rmooo1irk. �""r.pel, 1 1 . 50
Gr•'"· 1 2. 1 0  Holi. liodj ... 1 2.30
L•nd- on tulnbnuwrwedrd, 1 2.1;
Gram. 12.41 Land ..,it water,
klonl,.b. 13.00 Nw,. l l, 15 Lich
•• •••· l l.40 Dor llieg,nde
dollii ndor. opor• ( 1 • •• Ze
,ktt), U.JO Oud, mus. lé.00
V. cl. jeu9d. 1 7.JO Bouubor,
l f.15 Org•l•pcl., tl. IS Gram.
1 8,◄S Sp"trum v. h. Chr. Ver.• 
en Orp, l•v••· 1 9.00 Nw, ea 
-.irerb•,. 19. 10 Clavecimbel •11 
hloUl11i!: 19.30 811itenl. ovan. 
19.§0 Gr••· 10.00 R&diokrant.
!6.20 Hvongtli"lia-aveocl, 11-30
"1,gro.,p,rit11al1, · 21 .S() M••·
'u,sterw,dstr. 22. 1a  M11,npnl1-
"k. n.4e G,a,.. JJ.tS Avond
overd. 23.00 Nws, 2l: l 5-l(.!X' 
Grq, 

VLAAMli BELG l kan"l 2 )  
,8.4S T•atb"ld. 18.55 Gram. 
19.00 Open,n91bttld. 1 9.0J 
filmr�p 1 9.30 EtafftVisie: Re-1•1• 
va11 de BBC: lru. atleti�kw�d!óttr.
., Londen. J0.1\ Sportulu. 
2 1 . 1 5  Nw1. 21 .◄j Gevor. DlUS• 
zi. 1 ,  Ballet. 
fRANf, BELG. ( l,.aual 3) 
, L.◄5 Tt1th<1ld. 19.00 l(uott• 
pver.icht. 19 . .ll) Bok•np. 20.00
Act. W. U Nw,. 10 . .C Onh•• 
� .. d. 21 . 1  'i E urovl1i•• Atl•ti,k
._ od•lrtj àu Ie Lna•••· 21 .45 
Re1ciU•\'OU1 1vH......  12. 10
W oreldnituwa. 

Op de pluimvecma'!"kt van iaterdag 
werd.en aa.ni;:evoerd 86-000 stuks. Prij. 
sen: kippen (witte) f 1,90 p. kg le
vend gewicht; kippen (gckl"Cl'Ul'd )  van 
f 1,80 tot f 1,85 Jl. k· g levend gew.; 
1ware jonge kuikens van f 2,10 tot 
f 2,15 p. kg levend gew.; licllteTe 
IIO()rten lcuiltens van f 1.75 tot f 1 .00 
pe? ki !C!'Vend gew.: oude h«nen van 
t 3,. tot f 3,95 pE>r stuk: Tamme ko
ni_;nen van f 1 .90 tot f 1 ,95 p. k-g 
la,v,end gewicht. 
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