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OM DE GRAAF HUYN TROPHEE 

Zal Waubach zich kunnen handhaven ? 

Het 1s thans v00r dl'n tweeden keer, dat
1 het GeleenEche .,Quick" het toumool om tie 

,,Graaf Huy:1 Trophee'' organiseert en alles . 
in he: werk ste' t om dit voetbalfestijn te ma
ken to: een grootse.he uit:ng rnn sportiviteit. 

.. Geleen .. viert dit jaa.r haar 30-Jarig be
staan. E,·cna!s al'e vereenigingen heeft 7,e 
haar ups a.rld downs gekend. Ze heeft echter 
na e:ken tegenslag getoond. den moed te be
zit.ten om hooger te komen. Moge ook daar
om dit tournooi voor het sympathieke Quick 
een succes worden. 

De TropheP. die als wi�lprijs ve!'l\peeld 
7..&I worden .  i, :han., in het bezit rnn de 
R.K.V.V. Waubach de nieu11.·e lste klas.ser 
van den I.V.C.B. 

Zondag 14 Augustu.<- staat a.ls eerste wed· 
strijd op het programma : 

Geleen-Hnantia (A.) .  

Twe e ploegen. uitkomend in d e  2de k'a..�
I.V C.B. , die elkaar in de competitie n'et
vl!f'è toe2:a1·en. al bleer Geleen dan ook twee
maa: o·,êrwmnaar. Het eigen terrein zal �
leen mogeliJk 7,ooyee\ voordeel verschaffen.
dat ze ook nu zegf>vierend u:: het strijdperk 
zal tre<l€n. 

Hoensbroek-S.V.S. (Susteren) (B.) . 

Hoen&b!"O€k zal het tegen de met g!ans ge
promoveerde S.V.S. 'ers uit Susteren niet ge• 
makkelijk krijgen . Een �tere techniek zal 
hier geste1d worden tegen enthousiasme. Het 
resultaat ia moeilijk te voorspe!len. 

Caesar-S.V.B. (C.).  

De me,t veel élan strijdende jf>ugdige Oae
sar-pl0€g zal zeker alles In het werk stellen 
om S.V.B. eens te doen sneu1·�1en Of het luk
ken zal? Wij achten toch de Blerick• 
sche jongens. die over meer routine en tech
niek beschikken. in staat a!s overwinnaars 
int het krijt te treden. 

Als vierdf> �-edstrijd wordt gespeeld Win
naar A.-Winnaar B. 

Maandag 11> Augustus: 

Wilskracht.-Sittardsche Boys (E.) 

De mo sterk op den voorgrond tredende 
:pl0€g van Wilskracht uit Lindenheuvel treft 
het niet door al direct te moeten ui.tkomen 
�gen de Boys, We zijn benieuwd hoe ze het 
er in dezen wedstrijd zullen afbrengen. 

Armada.-Vlctoria (F.) . 

Armada Grevenbiohtl Is een jon1e. en
thousiast spelende ploeg_ die na een ongesla· 

VOETBALLEN 

I. V. C. 8.

BORN VIERT FEEST. 

De R.K.V.V. te Bom viert a.s. Maandag 
haar vijfjarig bestaan . Hoewel een bestaan 
van vijf jaren natuurli.ik niet zoo'n buiten
gewone prestatie heet. heeft het bestuur 
toch gemeend. aan dezen daii; een feestelijk 
tintje te moeten geven door het spelen van 
een feestwedstrijd tegen Obbicht. 

Be:de ploegen zullen zeker wel YOOr de 
noodige spannende momenten z.orgen. 

TERREIN-INZEGENING TE 
BINGELRADE. 

Zondag a.s. , vindt te Bingelrade de inze
gening plaats van het nieuwe terrein der 
R.K.V.V Bingelrade. 

De inzegening geschiedt door den Zeer 
:&rw Heer Pastoor Gortssen en onmiddellijk 
daarna. \'indt de feestwedstrijd ple.ats. 

De7.e feestwedstrijd bestaat uit een ont
moetmg tu._sschen Bingelrade en de Sittard
sche Boys_ 

Op papier lijken de bezoekers natuurlijk 
iets sterker. maar daar staat tegenover dat 
de Bin�elraders zich in het stille i;eiwen e.a.n 
een \ntense training onderworpen hebben 
welke zeker haar vruchten zal afwerpen in 
het aanstaande seizoen. 

De wedstrijd tegen de Boys uit Sittard 
wint daardoor natuurlijk nog aan belang
rijkheid. 

Bovendien spePlt Bingelrade 2 nog een 
wedstrijd tegen Rwnpen 2.

HET KERKRADE-'J"OURNOOI. 

Morgfll. 14 Augustus. wordt het voPtbal
tournooi der f\/.V. Kerkrade aan den Rol· 
ducerwc6 voortgezet Palemig en de Venlo
schc Boys. die voor den eersten Zondag had
den vrijgeloot. komt>n dan tegen elke.ar In 
het veld. Beiden hebben elkaar nog nooit 
ontmoet en kennen elkanders kraeht dus 
niet. De Venlooche Boys, die de eer der 
Noord-Limburg5che eerste klassers in ons 
Zuiden komen hoog houden, ontmoeten dus 
een tegenstander. die pas uit den K.N.V.B. 
is overgPkomPn. DIi t 1.al dus zeker een in• 
teressant. treffen worden. Deze �•edstrijd 
(Palemig-Ven!. BoYSJ duurt . evenal!! de an
dere twe!' wPdstijden die morgen gespeeld 
worden, één uur, 

Na afloop van den•n wedstrijd, verschij
nf'n de winnaars ve.n den vorigen Zondag, 
Laura en Kerkrade, !:: innen de lijnen. Lau
ra. de houdster der plifquette, verdedigde 
dn.e verledPn Zondag met succes tegen een 
versterkt V.V .H. In de achter ons liggende 
competitie bleken de Eygel.shovenaren even 
stPrk tP zijn als Kerkrade en ook morgen 
zullen deze partijen niets voor elkaar onder 
doen, hetgeen de spanning ten goede za1 
komen. 

Na afloop van dt"zen tweeden wedstrijd 
wordt een half uurtje gepauzeerd. waarna 
de finale gespPeld wordt. Welke elftallen in 
deze finale zullen uitkomen 1.5 niet te voor
Zien. Dit zullen we dus maar kalm afwach
ten. Het verloop belooft echter nog span· 
nendPr en intPrPssanter te worden dan op 
7 Augustus. We laten hier nog even het 
programma voor morgen. 14 Augustus, vol
gen. 

Palemig-VenJosche Boys. · 
Kerkrade-Laura. 
Finale. 

R. K. L. V. 8. 

KRISGSPORTDAG STUDENTENBOND 
TE GENNEP. 

Op Dmsdag 30 Augustw; a.s. zal de Kring
sportdag van den Kath. Limb. Studenten
bond te Gennep worden gehouden op het 
V1tes.•e- terrem. De voorbereidmgen voor 
dien dag, waarop circa 150 studenten in het 
.stadje om de prij7,en zullen kampen, zijn in 
vollen gang. 

SERIEWEDSTRIJDEN V.V. JULIANA. 

DP Yoetbalseriewedlltrijden irehouden o:P 
Zondag J.l . geo�aniseerd door de V, V. Ju
liana te Eperhe ide mogen in -alle opzichten 
goed geslaagd heeten. ondanks het feit. dat 
twf'e vereenlgingen de sportlYitelt dien dag 
vergaten en zonder meer niet opkwamen . 

De publieke belangstelllng was zeer be
vred qend. regelin!l; en leiding uitstekend : 

De prijzen werdèn als volgt behaald : 
Oranje Slenak�n EereprlJs. 
R.K .M.V.c . . Mechelen Eerllte :prijs.
M F.C. Mheer tweede prijs 
R.K.W.S.V., Wylré derde prijs 

Pri .is optocht RKMVC. 
Pri_i, Bë-,e doelverdediger L. Savelberg 

R.K W V C .
le Pri 1s doe l t ra ppen Bodelier. Mechelen.

2e Prijs doeltrappen J, Etnmahl, Epen,

gen kampioenschap promoveerde naar de 
Overgangfk:asse. Victoria !Geleen) zal tr 
haar handen aan vol hebben. De Victonanen. 
die op het Wilskraoht-toumooi een goeden 
indruk achterlieten en met enkele nieuwe sp€• 
Iers versterkt zijn beschikken ongetiwijfe;d 
over m�r routine. Het belooft een pittige 
�Ij te worden. 

Valkenburr-Waubach (G.). 

Dit wordt ongetwijfeld de belangrijkste 
wedstrijd van den dag. Het sterke Waubach, 
pu gepromoveerd naar de eerste klasse. za! 
hier zijn kracht kunnen toonen tegen de meer 
�mutineerde roodbaadjes ui.t Valkenburg. 
Waubach zal alles in het werk steJ;en om 
ook dit jaar de Trophee weer mee naar huis 
te nemen, te-rwljl Valkenburg het zich tot 
een eer zal rekenen Waubach te kloppen. Veel 
zullen de :ploegen e'ltaar niet toegeven. 

H Als vierde wedstrijd wordt gespeeld : 
Winnaar E.-Winnaar F.

De eindwedstrijden vinde11 plaats op Zon
dq 21 AuguE,tus. Tevens zullen dan Braban· 
tia en Kolping Vllll de partij zijn. 

TIEN JAREN VOETBAL IN GENNEP 

De m<'i!ilijkbeden eener behoorlijke 
. . indeeliq. 

De Kring Gennep besî,aat 10 jaar. 0J:) 10 
Augustus 1928 kwamen In Hotel . .De Kroon" 
te Gennep, verschillende sportvereenigingen 
bijeen en werd een voorloopig bestuur aange
wezen. In de vergadering van 15 Augustus te 
Bergen werd dit als volgt definitief vastge
�teld : A. v. Kappel , Bergl'!n, Voorzitter. E. 
Felling Gennep Secr.-Penn. en H. Lemmens 
Afferden. J. Mooren, Wellerlooi. Chr. Weijs, 
Well en Th. Wetjers. Siebengewald,  leden. 

De Gest. Advi.seur van Montagnards. ka
pelaan Stoot, thans te Gennep werd als 
Kringadviseur aan.gewezen. 

Dhr. Th. Weijers te Sie-bengewald werd 
competitieleider der Jeugdcompetitie. Op 24 
Mae.rt 1929 werd het ontworpen itrlngregle
ment door de vergadering goedgekeurd. 

Stormvogels bekwam den lsten ke.mpioens 
titel in den kring. Van de jeugd-com�titie 
was Vit- de kampioen geworden. 

In de vergadering van 29 Mei 1930 bedank
te de Heer Van Kappel als voorzitter. Dhr. 
Th. Weijers fungeerd<' voorloopig als voorzit
ter, totdat op 9 April 1931 het bestuur erin 
was geslaagd deze vacature aan te vullen, 
door de verkiezing Vli.!l dhr. Tinneveld ·Jit 
Well. In dezelfde vergadering ne.m echter d� 
secr.-penningmeester ontslag. 

Dhr. L. Niesten was zijn opvolger. doch nam 
wegens drukke werkzaamheden ontslag in 
het afgeloopen seizoen. 

Indeelings-moellijkheden waren oorzaak. 
dat in deze tien Jaren, wederom vele vereeni
gingen werden opgeheve:-., 

Met de voorzitters bleef de kring sukkelen. 
Dhr. Tlnneveld bleek zoovele malen afwe2ig 
te zijn als voorzitter. de.t dhr. Weijers prac
ti5Ch voorzitter was gebleven. In de vergade
ring van 11 Juni 1923 kwam echter eon oplo•
sing ten goede door de verkiezing van den 
Heer J. Hoogveld uit Afferden. Jammer was 
het daarom, dat laatstgenoemde na afloop 
van het afgesloten seLzoen evene.ls de secre
taris-penningmeester als zoodanig moest be
danken. 

De laatste jaren was dhr. M. Gerrits uit 
Gennep als competitieleider werlu.e.am. 
Thans zit de Kring zonder secretaris-pen
ningmeester, welke vacature nog onaangevuld 
bleef. terwijl een der initiatiefnemers b\j de 
oprichting de Heer E. Felling het voorzitter
schap bekleedt. 

Gedurende vrijwel de geheele periode heb
ben de Heeren Hendrikx uit Blerick en Lu
cassen uit Horst als bondsgedelegeerde ge
fungeerd en speciaal de laatste Jaren. na de 
instelling van het Limburg51:he voetbalparle
ment stond IAAtstgenoemde op de bres voor 
de belangen ve.n den kring Gennep. 

Zondag 21 Augustus a.s. ze.! het tweede lus
trum worden gevierd met een wedstrijd van 
het Kringelftal tegen dat van Maasbuurt te 
Bergen des namiddags 4 uur. 

TWINTIG JAAR VOETBAL TE NUTH. 

Zondag 14 Augustus 1938 zal het twintig 
Jaar geleden zijn dat de voetbalverecniging 
R.K.V.V, Minor te Nuth werd opgericht. 

Het behoeft geen nader betoog, dat het 
een zeer moeilijke taak is geweest om een 
voetbalclub in een betrekkelijk kleine ge
meente in stand te houden. Vurig enthou
siasme en jeugdige overmoed �pelen daar
bij een zeer groote rol . De "ups en downs'' 
van een club gedurende haar bestaan hou
den hiermede groot verband. Juist in tijden 
van tegenslag worden groote gaven van het 
bestuur gevorderd om de club staande te 

houden. wanneer enkelen trachten door het 
oprichten van andere clubs of overloopen 
naar andere voetbalvereenigingen, de be
staande vereeniging te vloeren . 

Dit alles is ook de "Minor'' niet gespaard 
gebleven . Doch niettemin heeft de jubilee
rende club steeds het hoofd boven water 
gehouden. Voor een zeer groot deel komt 
aan dhr. W. Lei.se de eer toe, de club te 
allen tijde in stand gehouden te hebben. 
Immers hij is de man, die steeds met tact 
en sportkennis het huishoudelijk ocmmando 
gedurende jaren heeft gevoerd. Onafgebro
ken heeft dhr. Letse het voorzitterschap 
waargenomen. Dit jubilewn zal tegelijker
tijd herdacht worden. 

Een verheugend feit bij d it jubileum is, 
dat de V.V. Minor thans door opheffing- der 
V.V. N'uth en inlijving bij de voetbalclub
Minor, wederom na jaren een tweetal elf
tallen in het veld kan brengen . bestaande
uit jongens uit de gemeente Nuth,

Het feestprogramma is als volgt : Zondag 
H Augustus om 8 uur plechtige H. Mis tot 
dankzegging met generale H. Communie 
voor bestuur en leden. 

's Middags feestwedstrijd R. K. v. v. Mi
nor-I.V.C.B-Elftal . De aftra;J geschiedt door 
Burgemee.ster Starmans. Ti.idcns de pauze 
huldiging van den voorzitter, dhr. Willem 
Leise . .  

Om 4 .30 uur veteranen-wedstrijd Nuth
Vaesrade. 

Tijdens de wedstrijden diverse volksver
makelijkheden. 

's Avonds heeft een groot bal plaats in 
het vereenigingslokaal van dhr. J. Glaesma
kers. 

Voorzitter. bestuur en leden van R.K.V.V. 
Minor onze hartelijke gelukwcnschen bij 't 
twintJi.ivil Jubilewn,

D.S.O. KRIJGT EEN NIEUW VELD. Koop eerst een andere tandpasta ! Hooge belan�stelling Yan \'ader
Bisschop. 

In de parochie of Hever gezegd rectoraat 
Maagdenberg te Venlo, is \·oor enkele jaren 
een voetbalvereenigi.ng opgericl1t, D.S.O. 

en liefst de duurste die er is en probeer daarna Ivorol ( volgens nieuw recept ) .  
Dan neemt U waar hoe Ivorol in rein igend-, witmakend- en schuimend ver
mogen alle andere verre overtreft. 

. Onmiddellijk van den aanvang at, 
bleek dat deze vereeniging behoorlijke le-
vensva tba.arheid toonde. Niet alleen dat de vorige nummers gaven we reeds het ultvoe
prestaties op het groene veld zich in s�ij- rlge programma, dat voor elkeen interessante 
gende lijn bewogen, doch ook wat lnwen�ge dingen biedt. We kunnen de.ar nog ae.n toe
organisatie betreft . mag de vereenlgmg voegen. dat paarden en ruiters van naam 
thans met eere genoemd worden. Onder de medewerken. Onder de ruim honderd inge
bezielende leiding van den adviseur den Z:· schreven paarden treffen we bij lederen 
Eerw. Pater Azarius, maakt_ deze veree�u- 1 paardenliefhebber bekende namen aan. a!! 
ging ook naar buiten een uitstekenden 1n- r Chrlst van Weert. het beste springpaard u�, 

1 
druk. Een lang gekoesterde wensch van een · Noord-Brabant, de bekende Bobby uit Val
nieuw en behoorlijk veld, 7,al thans ook 

I kenswaard. Dumanceau van Fleront. (Bel
spoedig in vervulling gaan. Op 4 September glël , Verschueren Tilburg, Marcheant uit 
hoopt de verceniging de kroon op _het werk Bat,:ist rnelgië J ,  Gommers, Breda ; de beken
te zetten. door op dien dag haar meuw veld de Rijwein uit Maastricht. Dhr. Op de Kamp 
te openen en te laten inzegen_en . Dat _er uit Mae.seijck zal deelnemen me-t twee uit
dien dag gefeest zal worden, 1s natuurhJk stekende yolbloeds, waarvan een nog on
vanzelfsprekend. Wat het programma dan langs groote successen haalde -:e Ost.ende. 
brengen zal is 110g niet bekend, doch op een Onder de halfbloeds dingt mede o.a. dhr. 
paar bijzonderheden willen we toch even Giel van BrU&sel. welke !n deze klasse nog 
wijzen. De dag zal namelijk van biJwndere ongeslagen is. 
beteekenis worden voor de R.K Sportbewe· De wedstrijden worden gehouden op het 
ging, doordat Mgr. Lemmens het veld van keurig ingerichte terrein der Rijvereenlging, 
D.S.O. met een kort bezoek zal vereeren. het vroegere sportterrein van de opgeheven
Het is voor de eerste maal, dat onze Bis- V. V. Olympia op de Maaspoort.
schop C'Cn voetbalveld bezoekt. Het zal on- We mogen \'erwach-'en. dat de sympathie
getwijfeld tot vrrugde stemmen bij allen. ke Ruiterclub, op wier medewerking nimmer
die de R.K. sport een goed hart toedra!!'en. vergeefs beroep gedaan werd, als het er
dat onze beminde bisschop thans op deze om ging een algemeen feest op te luisteren:
wijz.e belangstelling toont voor ons werk. ditmaal ook omgekeerd de daadwerkeliike

Als attractie zal ·s middags een wed,trijd belangstelling van de Weerter bevolking en
worden gespeeld tusschen de I.V.C.B.-elf- de liefhebbers daarbuiten, mag onden·inden.
tallen van Venlo-Blerick tegen Tegelen.

SERIEWEDSTRIJDEN S. C. K. 

De door de voetbalver. S. C . K. te Klim
men op Zondag j . 1 .  gehouden seriewedstrij
den hadden het volgende resultaat : 

Eerste ronde : 
Vrus.schcmig-Tro.ia . . . . . . . . . . . .  1-1 
Spaubeek-BE'nz. Boys 0-0
F. C. s.-Be Quick . . . . . . . . . . . .  2�2
Bunde-A. V. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-2

Tweede ronde : 
Vrusschemig- Benz. Boys . . . . . .  0-1 
F. C S.-Bunde . .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .  . .  2-2

Finale : 
Benz. Bovs-F C. s. . . . . . .  . .  .. .. 3-3 

GROOTE SPORTFEESTEN TE 
TIENRAY. 

Zondag 14 Auç;ustus a.s. zullen te TIEN
RAY groote sportfeesten gehouden . worden. 

Deze sportfeesten bestaan uit Yoetba.lwed
strijden om den Zilveren Tienray wissel-be
ker. die thans definitief wordt verspeeld. 

Aan deze wedstrijden nemen deel : 

VAALSER REITCLUB 
Het ruiterspo!".,feest, dat de Vaalser Reit

club" op Kermiszondag organiseert. belooft 
voor liefhebbers van de paardensport ver
schillende mooie attracties te bieden. Behal
ve verschillende vlakrennen, harddraven en 
ringsteken. zullen de leden van de lande
llike rUvereeniging te Nu•'h een groote de
monstratie geven. 

Deze ruiters l':i.jn de eersten In het Zuiden, 
die deze zware dressuurproef aangedurfd heb
ben. De spor',enthousiasten. die Zondag a.s. 
een beroek brengen aan de feestelijkheden 
van de bekende vaalser Re'.,:club. zullen 
zeker van een Interessante sport genieten 
kunnen. Het ruitersportfeest wordt. gehou
den op een perceel gelegen In de kom "De 
Benden"-

WIELRENNEN 

Wielerbaan "de Adelaar", Sittard. 

LRecl.-adv. no. 9013 ) 

gezien de samenstelling wordt dit een zeer 
harde race. Wij durven niet te voorspellen
wie deze maal zal zegevieren. Dl!,arvoor zijn 
de koppels te zeer e.an elkaar gewaagd .

Wij zullen een paar koppels voorstellen 
welke nog niet op "de Adelaar" gereden heb
ben n.l. Zlms-Küster en Klink-v. d. Voort
en ook de Bruicker. Er moeten steeds nieuwe 
gezichten komen en vooral Zims- Küster is 
een zeer bekend koppel de.t jaren reeds steeds 
samenrijdt. De echte wielrensupporters ken
nen den knappen Zims natuurlijk. Onberis
pelijk zit zijn scheiding maar het voornaam
ste, hij kan ook zeer goed rijden. De Bruicker 
is ook een zeer bekend en uitstekend renner 
en DE'kuy�chcr--de Bruicker te samen ge
koppeld is  een le klas ploeg, welke 
met met v. Schijndel-v. d. Broek een zeer 
goede kans op de OVE'rwinning maken. 

Ook de samemtelling Boeyèn-Willems is 
goed. Willems is den laatsten tijd uitstekend 
en Boeyen daar mogen w�j niets van zeggen 
die is phenomena.�1. Klink-v. d. Voort is een 
zeer sterke combinatie. Was Klink niet 2e in
het Nat . k1:unpioeru;chap :iehtervolging achter 
J. Pijnenburg? Met eenige meters verschil.

En laten wij onze Limburgers niet vergeten
Wagenaar-te Loo en Koumans.-KJign.,t

rijden iederen keer een keurigen wedstrijd en 
wel zoodanig dat de andere koppels terdege 
op moeten passen. 

lllf OTORSPORT 

DE K..�OBELRIT DER BLERICKSCHE 
MOTORCLUB 

De Blericksche Motorclub meende goed te 
doen terwille van de variatie dit jaar ecll.S 
een knobelrit voor alle motorrijders te orga
niseeren. Hieraan kunnen alle motorrijders 
met of zonder duo-passagier, deelnemen. Om 
den rit aantrelckel�iker te maken. is de re
geling zoodanig, da,� niet na elke controle 
teruggereden behoeft te worden naar de 
startplaats Ewalds, maar meest van de 
eene naar de andere controle zal gereden 
worden. 

H.S.C. Horst. Juliana, Wanssum. De Valk, 
Venray. BVV Blitterswijk, Concordia Meer
lo en Wilhelmina Swolgen. 

De deelnemer, die 't groots,� aantal k!lo
mete-rs a!legt, zal den hoofdprijs, zijnde €'en 
dames- of heerenrljwiel, ontvangen. Behalve 
den hoofdprijs zijn er nog tal van andere 
waardevolle extra-prijzen beschikbaar ge
steld. Om ook den motorrijders van veraf . de

Fraai pr'O!IT8,lll..,a. «elegenheid te geYen aan bovens-�aanden m-
Maandag a.s. 15 Augustus I Feest o. L. He- ter es.santen rit deel te nemen, Is 't startuur

melvaart ) wordt wederom op "de Adelaar" pas op half�wee namiddag gesteld. De Bie
een keurig programma Yerreden. Tv:ee buiten rlcksche Mo.orclub venvacht op 21 Augustus
landsche zeer sterke koppels zijn ook van de ·n talrijke OJ?�OmS! en st.elt deeln�me op 
parti..i . De samenstelling van het veld Is als ' een hoogen priJs. (Zie voor verdere blJzonder-

OOk vinden p}aats een veldloop in kl!15Sen: 
A B en C en wielerwedstri.iden eveneens 
voor klassen A. B en C. 

OOk zullen er volksdansen worden uitge
voerd. De KJV Yan Tienray en enkele an
dere Jeugdver�n'gingen hebben hun mede
werking toegezegd_ 

volgt : heden achterstaande advertentie.) 
Van Schijndel-v. d. Broek. 

• 

K. N. V. B. 

HEER-.....,PAL EMIG. 
Morgen, Zondag, speelt de V.V. Heer een 

vriendschappelijken wedstrijd tegen de 
Heerlensehe tweede klasser Palemig. Zooals 
men weet, is Palemig naar den I.V.C.B. 
overgegaan. 

Een combinatie van Palemiggers en S. V. 
H'ers, later nog gecombineerd met Oranje 
!het vroegere Beersdalsche Boys) besloot
echter in den K.NV.B. te blijven spelen.

De Harmonie van Heer. die bij de feeste 
lijke openi.ng verhinderd was. z:11 den wed
strijd met muziek opluisteren. 

M. V. V. 1-BERCHEM SPORT 1

Het oefenprogramma van M.V.V. word\. 
Me.andag aanstaande voortgezet met ei:•1 
wedE•';rij<l tegen het sterke Berchem Sport. 
Deze Antwerpenaren hebben kans gezien 
\'an de laatste 13 competitiewedstrijd 12 maal 
te winnen en 1 maal gelijk te spelen . Is he-� 
dan te verwonderen. da,'.; zij momenteel als 
�n dl'i' sterkste Belgische clubs beschouwd 
wordt? 

De Belgi�he ploeg kom-� In haar normale 1 

0!)6:-,e!llng. : 
De wedstrUd staat onder leiding van dhr. l 

wevers uit Heerlen. i 

L. V. B.
---•-·--

JUNIOREN VOETBALTOURNOOI AFD. 
MAASTRICHT. 

Zondag a.s. wordt op het M.V.V.-terreln 
a d Boschpoort een tournoo! voor Junioren 
speiers van 15 tot 18 jaar) iiehouden .. Het
geslaagde tournooi van 1937 1s aanleidmg 
geweest. het a.s. tournooi nog let& aantrek
kelijker te maken door deelneming van een 
Belgische juniorenploeg en een Heerlensche 
dito zoodat dit tournooi zelfs een Int. tint
ge krijgt. Naast deze ploegen komen alle A
kla.ssers t.m. M.V.V.. Willem I, Standaard, 
Heer en Ammelie uit. benevens de Kam
pioen der B. klas6e t.w. Maastr. Boys. De 
nog steeds groeiende belangstelling voor de 
jeugd en Junioren Competitie in Maastricht 
is een verheugend feit. Dat de vereenig.in
gen nor;c steeds meer aandacht aan het 
Jeugd- en Junlorenwerk gaan besteden !s 
hier wellicht niet vreemd aan. Het tournooi 
rnn a.s. Zondag belooft ook uit speltech
nisch oogpunt van belan!l: te worden. om
dat .,onze jongens" zich kunnen meten met 
spelers uit andere Junioren groepen, zoodat 
men nieuwsgierig het verloop mag tegemoet 
zien. 

Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt 
ui�: 

Ie r o n d e 2 x 25 m 1 n u 
A Boys-Anunelie. 
B M.V.V.-Heer. 
C Standaard-Heerlen. 
D Willem 1-Belg. Elftal. 

D e m i-f i n a I e. 

t e n. 

E Winnaar A-Wlnnaar B . 
F Winnaar 0-Winnaar D. 

V e r 1 i e z e r s r o n d e 2 x. 15 m i n. 
Verliezer A-Verliezer B. 
Verliezer C-Verliez.er D. 

P i n a 1 e 2 x 3-0 m i n u t e n.
Winnaar E-Winnaar F.

Voor elk elftal is een prijs beschikbaar ge
steld. De Eereprijs is een prachtige beker. 
geschonkeQ door dhr. A. Imkamp. te Roer
mond , benevens elf speldjes geschonken 
door den L.V.B . De andere prijzen waaron
der nog een beker, medailles, en lauwertak 
zi.in geschonken door dhr. H. Wijnands al
hier en de vereen.igingen MVV. Willem I. 
M.-Boys, Heer en de Maastr. Scheidsrech
ters en Consulsvereeniglng. 

ZWARTE DUIVELS-WERTHA BOYS. 
Morgen. Zondag heeft er op het Stan

daard-terrein te Maastricht aan den Brou
wersweg een bekerwedstrijd plaat.'! tusschen 
de Zwarte Duivels en de Wertha Boys. Het 
zal een zeer interessante wedstri.id worden 
waarin de komische noot niet zal ontbreken. 
Niettegenstaande het voetbalgrootheden ziJn 
uit het jaar 1900 zijn zij met jeugdig vuur 
bezield. Daar beide elftallen duchtig ge
traind zijn belooft het een harde strl.id te 
\\'0rdrn om den beker. De wedstrl.id wordt 
voorafgegaan door een juniorenwedstrijd. 

PAARDENSPORT 

RUITERFEESTEN TE WEERT 

De Kuysscher--0. de Bruicker rB.1 

Zims-Küster <D. l 
W. Wlllems--Boeyen.
Kllnk-v. d. voort.
We.genaar-t.e Loo.
Kouman&-Clignet.

Zeven sterke koppels welke iedere c.M. 
duur moeten veroveren. Wa.nt het is juist de 
be.a.nsport die een geweldigen klap heeft ge
kregen en de renners moeten door hun strijd 
lust, hun ijver etc. weer het enthousiasme 
terug brengen. Iedereen welke de wedstrijden 
op ,,de Adelaar" heeft gevolgd, heeft kunnen 
constateeren dat wij den goeden kant uit 
gaan. Zoo krijgen wij nu dezen wedstrij d en 

PROV. AGENDA 

tn de nibfie'1C ,,Provtnctale Agen
da.,. worden korte aankondtgtngsn 
van concerten en tooneeluttvoertn• 
gen g r a t f s geplaatst. 

Aa.nkondigingen van bau wor

den m deze rubrtelc ntet c,pgeno-
1nen. Deze aankondigingen van 
bals, al!mede mededeelfngen va.n 
entréepri}zen voor concerten ffl 
t-,oneeluitvoeringen behooren In 
àe advertentie-kolommen thuil. 

Bertchten voor de ,,Provinciale 
Agenda." fn het nummer van Za
terdaa dienen 11,iterl(Jk Vrilda.l;'· 
ochtend ter reda.ctfe t• 11<.UU
tricl&t aanw•-'11 te ;rvn. 

Zuid-Limburg. 
BERG EN TERBLIJT. - Zondag 14 en 

Maandag 15 Augustus zal een fancy-fair ge
houden worden ten bate der kerk. 

CADIER EN KEER. - Zondag 14 Augus
tus :bij ongunstig weer 15 AugU5tusJ vaan
delwijdingfeest der fanfare St. Blasius. Me• 
dewerki11g. verleene" de plaatselijke ver
eenigingen en muZiek• en zangvereenlgingen 
uit de omgeving. Aanvang 5 uur, 

EYS-WITrEM Zondag 14 en Maandag 
15 Augustus houdt de Boloemenvereenlg1ng 
,,Floralia" alhier ha.ar jaarlljksche bloemen
tentooruitel:ing in de zaal J. Weert.5-Bemel
mans. 

KEUTENBERG-WYLRE. - Zondag 14 
Augustus houdt de jonkheid van Keutenberg 
haar zomerfeest. 

NOORBEEK. - Zondag 14 Augustus a.s. 
houdt de harmonie "Berggalm" haar ver
jaringsfeest. Om 10 uur plechtige Hoogmis 
voor de harmonie. Des namiddags concert 
op de Pley, waarna zomerfeest In het pa
viljoen. 

HEER. - Zondag 14 en Maandag 15 Aug. 
organiseert de Hannonie "Heer' Vooruit" 
groote int�rnationale muziekwedstrijden 

LEMIERS. - Op 14 en 15 Augustus 1938 
groote muztekfeesten bij gelegenheid van 
het 40-Jarig bestaan van de Harmonie St. 
Catha1ina. 

MEERSSEN. - zondag 14 Augu.stus geeft 
de Harmonie in het gehucht Raar een ZC?· 
inerfeest. Diverse attracties zullen aanwezig 
zijn terwijl het nieuwe vaandel der Jeugd
Harmonie onthuld zal worden. 

SCHIN OP GEUL, - Zondag 14 August, , 
Groote Fancy-fair door de afdeelingen Jonge 
Boeren en Boerinnenbond, met medewerking 
van venchillende vereenigingen. 

GULPEN, - Maandag 15 Augu.stu.s zullen 
hier groote ruiterwedstrijden georganiseerd 
worden. • 

GEULLE. - Zondag 21 Augustus geeft 
dt: fanfare St. Caecilia alhie:- haar eerste 
zomerconcert in eene feestwe1de · te Hulsen 
met medewerking van verschillende zuster
vereenlgingen uit de omgeving. 

KLIMMEN. - ,ondag 21 . Augustus zo
mer1oncert te g�ven door de Kon. Schut
terij St. Sebastianus, met medewerking der 
plaatselijke vereenigingen. 

LEMIERS. - Zondag 21 Augustus groot 
muziekfeest met medewerking van Vèrschil
lende zuswvereenlgingen uit der, omtrek bij 
gelegenheid van het 4�-Jartg bestaan van 
de harmonie St. Catharina. 

MHEER. Zondat 21 t.ugustus. Groot zo
merfeest met diverse volksvermakel\jkheden 
te houden door de schutterij . .Sint 9ebas
tianus" In de feestweide achter het kasteel. 

WYLRE. - Zonda� 21 Augustus houdt de 
jonkheid het zomerfeest. 

ECKELRADE. - Zondag 28 en Maanda!,( 
29 Augustus groot feestconcert, besloten met 
groot cramignonfeest vanwege de jonkheid 
van Eckelrade. 

MARGRATEN. - Zondag 28 Augustus, 2
uur, groot schietconcours met buks in de 
weide hoeve Dobbelstein te houden door de 
Vereenigde Schutters der Schutterij St. 

Zondag a.s. sta.at den pe.ardensportlief- Sebastiaan. 
hebbers t,e Weert een aantrekkelljken mld- SIBBE-IJZEREN. - zondag 28 Augus
dag te wachten : de Rljvereenlging St. Mar- tus l!&l de Hanno .. � St. Rosa bij gelegen
tinus heeft al haar activiteit gezet op het heid van de St. Rosa-kermis een groot feest
welslagen van he-�. sinds haar oprichting concert houden. Medewerking zullen verlee
grootste feest., dat inderdae.d In alle op- nen verschillende muziekvereeniiinllen Uit 
zichten a.f belooft te worden. In een onzer cle buurt, 

GEZELLIGHEIDSRIT M. C. ,,BEATRIX"

Door de M. C . . ,Beatrix" is besloten, om 
a.s. Zondag 14, Maandag 15 en Dinsdag 16
A ugus-:us een gezelligheidsrlt te organiseeren
over een afstand van 54-0 km. Den eersten
dag wordt �ereden tot Hoek van Holland,
alwaar gekampeerd wordt In de duinen. Den
tweeden dag loopt de route over Den Ha.ag:
Leiden-Utrech,� na.ar Arnhem alwaar m
de helde het biYak wordt opgeslagen en den
derden dag over Nij megen-Venlo naar 't
Zuiden.

Een aardige sportieve rit met een nuttig 
doel : een nadere kennismaking met eig:en 
land. 

M fjnslreek. 
BORN . - zoncie.g 14 Augustua gr Jt tuin

fee.st met diverse vermakelijkheden in het 
Kasteelpark, georganiseerd door de R. K.
Werkliedenver. ,,St. Martinus". Spreker: Pa
ter Jacobs. 

DOENRADE. - Zondag 14 Augustus groot 
concert te geven door de fan fan: . St. Cecilia 
t.e Doenrade met medewerking der ne.burige 
muziekvereenigingen. 

GROOTGENHOUT-BEEK. - Zondag 14 
Augustus groote Fancy-Fair met volksve1·
mak('!ijkheden van de plaatselijke V. V. G. 
S. V. met medewerking ven de fanfare St.
Antonius in de feestweide van dhr. l�ub. 
Kerckhoffs. 

ILLIKHOVEN. Zondag 14 Augustus 
muziekfeest met volksvennakelljkheden van. 
wege de schutterij St. Gregorius. 

ILLICKHOVEN-ROOSTEREN. - Zondag 
14 Aug. Scllutter!eest ve.n St. Seba.stianus 
met medewerking van de Fanfare van Roos
teren. 

MUNSTERGELEEN. - Zondag 14 Augus
tus zomerfee.st te houden door de fanfare 
..Juliana". 

OBBICHT, Zondag 14 Augustus organi
seert de voetbalclub volksverinaltelljkheden. 

SUSTEREN. - Zondag H en Maandag 15 
Augustus zal ten bate van den Bond voor 
Groot.e Gezinnen afd Susteren, op het Maria. 
veld cPn fancy-fair gehouden worden. 

WAUBACH. - Zondag 14 Augustus 
bondsschuttersfeest en Maandag 15 Augustus 
koningsvogelschieten door de schutterij St. 
Jozef in verband met het 50-jarig bestaan. 

BEEK. - Maandag 16 Augustus orgam• 
seert de ruiterclub "Eendracht" groote ruiter• 
feest.en op het sporitterreln (Vliegveld> . 

DOUVERGENHOUT. - Maandag 15 
Augustus (Marie. Hemelvaart> groote poli• 
tiehondendemonstrat!e te houden door Je 
politichondenver. ,,Hertha. Hoog", 

SPAUBEEK. - Zondag 14 Augustus eer
ste opvoering van het dialect-tooneelstuk 
"Et :<Iagelkruus van der Br11omelenhof" in 
vijf bedrijven door Mathys Reinierz, in het 
Openluchttheater door de Spaub. Tooneel
vercen. A. K. D. Y. Aanvang half z.es. Op
brengst voor de kerk en ntlssle. 

BERG A. D. MAAS. - Zondag 21 Augus
tus Zomerconteert te geven door , ,Berg's 
Mannenkoor." 

BEEK. - Zondag 21 Aug. o:p het Markt
plein concert Beeker Liedertafel. Harmonie 
.. st. Caecilia", Fanfare Genhout en Fanfare 
Elsloo. 

Tevell5 kamp om den Charle.s-beker voor 
Handboogschutterijen uit Beek. 

HULS. - Zondag, 21 Augustus. zomer
feest Wielervereeniginlt "De Radium Rid
ders" 

HEIJENRATH-SLf:NAKEN. - Zondag 21 
Augustus organisec1t de voetbalclub een
groote seriewedstrijd met medewerking der 
fanfare Berg en Dal. Allernleuwste attrac
ties zullen op het terrein aanwez1g zijn, 

MERKELBEEK. - Zondag 21 Augustus 
zomerfeest met schietwedstrijden te i;even 
door de schutterij "st. Clemens". 

RIMBURG. - Zondag 21 Augustus wordt 
in het tuinrestaurant van dhr. H. Peters al
hier, een fancy-fair gehouden ten ho.te 'van 
de a.s. jubileumfeesten. De fanfare" Victo
ria en de zangvereeniging Eendracht ,met 
het Dameskoor, zullen hun medewerking ver
leenen. Behalve muziek en zang zullen er 
groote volksvermakelljkheden worden ge
houden. Het tulnrestaurant zal men bij 
deze gelegenheid feestelijk Yersieren en il
lumineeren. 

SUSTEREN. - Zondag 21 Augustus houdt 
de hengelsportvereeniging "De Snoek" een 
onderlingen hengelwedstrijd in het vlschwa
ter "De Bagger" ; te,•ens cl ubkampioenschap. 

SCHIMMERT. - Zondag 21 Augustus 
geeft de Koninkl. Schutterij een groot zo
merconcert met volksvermakelljkheden. Me
dewerking verleent de fanfare St Cecllia 

SPAUBEEK. - Zondag 21 en Zonda
0

g 28 
Augustus tweede en derde opvoering van het 
dialect-tooneelspel "Et Hagelkruus . van den
Braomelcnhof". in vijf bedrijven. door Ma
thijs Relnierz, ten bate der kerk en missie. 
Aanvang half zes, in het openluchttheater, 
door de Tooneelvereeniglng A.K.D.J. van 
Spaubeek (regie Jef SchlllingsJ .  De fanfare 
.,St. Cecllia" luistert de opvoering op 

SCHINVELD. - Zondag 21 Aug. a.s. orga
niseert de Harmonle Bt Caecilla een muziek
feest met medewerking van de plaatselijke 
en zustervereenigmgen uit de buurt. 

SIMPELVELD. - Zondag 21 AuguatU8 
Zomerfeest zangvereeniging St. David. 

UBACHSBERG. - Zondag 21 Augustus 
wordt alhier door de Fanfare St. Caecilla en 
de Kon. Schutterij St. Hubertus een groot
eenlKiilllien uit de buurt deelnemen. 

BRIEF 
VAN 

NIKKIElAKE 

We zitte nauw a l  middelin de  vekan
s!e en zo is ze . alweer haas gans om 
want as j e aan de tweede hellef erreges 
van begint dan hcp je ook gauw het 
einde te pakke en de hits heef ons an
ders vies te uakke gegad en 't is nog niet 
over, maar wie ze niet kwam toen mop
perde de mense dat het geen zoommer 
was en nouw ze obbeens flink is be
gonne nouw deug het ook niet. maar in  
alle geval we hebbe ze  en dat zie je  ook 
wel aan de klelaasi vooral van de daam
mes en de heerre hcbbe het liefs van 
alles nouw geen bensje om want dat 
zeg al dadelik goeien dag vanweegge de 
slapde juis wie het huitvleis en de �e
peersde kop die cl.e slachters nouw met 
in de kijkuitte durreve te zette en maar 
in de ijskaste of frizjeldairs bewaarre. 
Dat zijn kaste die gans koud zijn maar 
zonder ijs, alleen maar vanwege de el
lentrik. Het is gek dat die dient voor 
hits en kaw. maar me behellep zich toch 
maar demet en een lekker i.i stuitje hel
lep nauw toch ook maar fij n  devoor. 
Mij n potlood plak me haas aan de han 
en met ink durref lk nouw heelemaal 
niet te schrij fve vanwege de plakke die 
overal aankoomme en opkoomme en e r  
zijn d e  laaste daagge heel wat vreem
delinge van bultte naar Limburg ge
koomme want V✓lekenberreg heef er 
zelfs veels te veel en kan ze niet alle
maal laatte slaappe. Je kunt ze dallk 
trugkenne vanweegge de bergstokker met 
pinne draan die ze bij zich hebbe en i n  
't narrek hebbe we fijne feeste gegad 
vanweegge de Avo en ze hadde gans 
aald Mastreech opgebouwd en de daam
mes ook zo aangedaan wie ze vroeger 
aangedaan waarre wie Maastricht nog 
oud was en nouw zijn we al aan de 
laaste I>ersessie van Sinselvrouwe die 
Maandag uitgaat en dan zal het ook wel 
weer druk zijn om dena te kijkke en 
met de vekansiebezigheld om uit te 
gaan ben ik ook al versjeije keerre met
gewees. Glstere moestte wij eve wachte 
aan de overweg en daar hoorde Ik 
iemand anders vertelle dat dat vroeger 
gans anders was. Hij zei zo. Wie ieg ve
kansie had zag mlen meer zèt tieg 
op de stoop mèt Marieke en lèt op 
häör, meh es Marieke beukde daan 
kraag le11: oug nog zwens want daan had 
!eg 't gcdoon en ze hebbe met de toer
de france nu ook gedaan en dan komp
in 't begin van September weer 't renne
in Vallekeberreg voor de kampejoen
schappe van Europa waar ze al voor
zijn aan 't oefene en ik hep bij het
oefene Yan de seldate die op de bruk
Jaagge met hoogere debey en een kenon
en nog ander hoogere staan te kij kke
en Dries heeft maar langs te weeg bij
de eerappelevelder overal staan te kiik
ke of hij geen klaradokever vond · e n
hij meende dat hij e r  een had gevangen
en toen brach hij ze en toen was het
ergeen maar er zij n  ers toch wel want
ze hebben ers nog al veel gevangen e n
d a t  i s  jammer voor d e  eerappele en !k
vin het jammer dat ik niet met Servee
met kan gaan na Nunhem bij Haele bij
Roermond om met te gaan kampeere
met de onderwijzers en hij heer al alle&
vecrd!g dcvoor en \Vf1 haddr alîcs veer.
.dig om te gaan visse aan Kubbes met
Dries en toen hebbe we haas een perses
gekrege omdat we daar niet mochte vlsse

zonder vergunning en wij ers twee
hadde die te klein waarre vanwege de
maat. maar dat wiste we niet en n u
hadde wij voor niks maaje gaan zoekke
en kemryzaad metgenoomme en toen
hebbe we dat maar allemaal aan de
visse gevoerd en ik hoop dat ik met uit
gezoch word voor de prijzze van de
wedstrij de op de Vrij thof as de Koningin
40 jaar konin11;in ts en dat ze dat nog
lang blijf hoop

NIKKELAKE. 

UBACHSBERG. - Zondag :: Augustus zal
de fanfare St. CeciHa e('n feestconcert ge
ven. Diverse zustervereerngingen zullen !tier 
aan deelnemen. Verder zullen volksvermake
lijkhcden plaats vinden. 

VAESRADE. - Zondag 21 Augustus houdt 
de plaatselijke schutterij .. St. Martinus" haar 
Zomerfeest in de fcestweidc van de Gebrs. 
Nellssen. Aan dit feest zullrn mectewerkinii 
verleenen de schutterij "St . SPbast ianus" uit 
Hoensbroek ; de schut l erij "St. Bavo" Ul� 
Nuth : de plaatselijke vereenigingen o.a. de 
harmonie "St. servatius". Op d� feest welde 
zal verder een aantal attracties en volks
vennakPlijkheden aanwezig zi.in. 

WINTRAAK (Munstergeleen ) .  - Zondag
21 Augustus feest met volksvermakeliJkhe
den door de schutterij "St. Jozef." 

BOCHOLTZ, - Zondag 28 Augustus geeft 
de Plhllharmonie een fePstconcert. waaraan 
vele plaatselijke en zustervereenigingen 
deelnemen. De Harmonie St. Aemilian uit 
Bleycrheide verzorgt het avondconcert. 

SIMPELVELD. Zondag 28 Augustus 
Zom�rfeest R. K. Middenstand ten bate der 
Vincentiusvereeniging . 

SUSTEREN. - Zondag 28 Augustus zal 
ter:i. bab van de voetbalclub s. V. S. een 
fancy-fair en :;ingelloop r �houden worden. 

VOERENDAAL. - Zondag 28 Au6ustus zal
de R. K. Tooneelvereeniging St. Lanrentius bij 
gelegenheid van haar eerste lustrum een 
openluchtspel opvoeren. 

MERKELBEEK. - Zondag 4 September 
geeft de schutterij St. Johannes een zomer
feest. 

BERG A.D. MAAS. - Zondag, 11 Septem
ber jaarlijksch zomerconcert der zangver
eeni�i1111; .. Victoria". 

SPAUBEEK. - 11 September uitgesteld 
Zomerconcert der Fanfare St. Cecilia met 
medewerking van andere vereenigingen. 

Midden-Limburg. 

REUVER. - Zondag 14 Augustus houdt 
de Philharmonie in het plantsoen van zaal
Paquay haar Jaarlljksch zomerfeest. 

BEESEL. - Maandag 15 Augustl.lll Jaar
lijksch koningsvogelschicten van de schut
terij St.Georgius en St. Sebastianus. 

MONTFORT. - Zondag 21 Augustus op.. 
voering van het blijspel m vier bedrijven 
.,Muurbloeml1!!es" door Staf Bruggen. 

BEESEL. Zondag 28 Augustus organiseert 
de :plaatselijke ruiterclub "St. Jeuris", een
pe.ardenconcours 

BEESEL. - Zonde.g 1 1  September orga
nisert de ruiterclub "St Jeuris" een lr.nde
lijk ruiterconcours bij gelegenheid der land• 
en tuinbouwtentoonstelling. 

VERGADE�INGEN 

BELFELD. - Zondag 14 Augustus om elf
uur voormiddag vergadering der Jonge Boe
ren In de Jongensschool. 

TERWINSELEN. - Zondag 21 Augustus 
om half 12 zal de R. K Mijnwerkersbond 
een ledenvergaderinb houden In het vereeni
L ·.ngsgebouw. Spreker is de bondsvoorzitter 
dhr. Jos. Pclzcr uit Heerlen. met het onder
werp .,,Het _program van actie, 
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	illustraties
	De beroemde Duitsche Afrika-reiziger Leo Frobenius uit Frankfort, is deze week te Biganzolo in Italië ontslapen op 66-jarigen leeftijd.
	De opening van het „Nationaal Centrum" op Kasteel Hardenbroek vond Vrijdagmorgen plaats. Op de foto ziet men zittend van links naar rechts: Jhr. Bosch Ridder van Rosenthal, Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, Jhr. Beelaerts van Blokland, vice-voorzitter van den Raad van State, Z.K.H. Prins Bernhard, Minister Romme en luitenant-generaal Baron van Voorst tot Voorst, commandant van het veldleger.
	VOOR ONZE LEZERESSEN Een zeer chique Avondjapon
	GEBREID SPEELPAKJE
	Z. H. E. Mgr. Lemmens diende Donderdag het H. Priesterschap toe aan 15 fraters-Redemptoristen te WITTEM. f)e bisschop temidden der nieuwe paters.




