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KRIJGSRAAD
TE HASSELT
iouis Rochus, ex-burgemeester van Diepenbeek
lol de doodstraf verwezen
ZTTTING VAN WOENSDAG

ALLERLEI

WBEBVBBWACHTINQ
Anderzijds kotiit uit Praag het
VOOR DONDERDAG
bericht, dat Stalin zijn accoord beMatige tot vrij sterke wind uit Z. tuigd heeft met een spoedige contot Z. W. — Bewolkte hemel, kans ferentie der Drie.
op regen en onweer. Daling der temDE EERSTE VERKLARING
peratuur.
DER GEALLIEERDE
CONTROLE-COMMISSIE.
DE VERJAARDAG
Te Berlijn werd een verklaring geDER ONTSCHEPING
publiceerd door de generaals EisenWoensdagvoormiddag werd de
Naar aanleiding van den eersten hower, Montgomery, Zhukov en De•dak voortgezet.
verjaardag der ontscheping in Nor- lattre de Tazigny waarbij werd vastDe Heer WILLEMS, na een kort mandie heeft M. Gillon Woensdag
pleidooi waarin hij de verachtelijke in de Senaat-salons een thee aan- gesteld dat er geen overheid en
fcractijken van Rochus schetst, geboden, waarop de leden van het geen bestuur meer bestaat in het
waagt namens den Staat wegens diplomatiek corps, Mgr. Micara, ge- verslagen Duitschland. Derhalve ne'ttoreele en werkelijke schade de neraal Erskine, M. Van Cauwelaert men de vier geallieerde vertegenwoordigers het opperste gezag in
•om van 500.000 fr.
en talrijke personaliteiten aanwezig Duitschland over, wat echter nog
'S
De hr Krijgsauditeur CARLIER in waren.
niet beteekent dat Duitschland getan zeer merkwaardig requlsitorium
annexeerd zal worden. Een controleDE REPRESSIE
legt de verschillende betichtingen
commissie, met zetel te Berlijn, zal
nog eens systematisch voor aan den
du Bus de Warnaffe heeft aan over alle kwesties beslissen.
.Krijgsraad en besluit met de dood- deM.pers
bijzonderheden verstrekt
•jtraf te eischen.
ONTPLOFFING IN
de repressie en de werking der
De hr ROUWENS welke de verde- over
HET GEALLIEERD HOOFDkrijgsauditoriaten.
Vierhonderd
vijfdiging waarneemt geeft toe dat be- tig magistraten en 600 griffiers, verKWARTIER TE BREMEN
tichte schuldig is maar dat de ge- deeld over 27 krijgsraden, houden
waagde straf niet in evenredigheid zich met de repressie bezig Thans
De radio van New-York heeft bite met de-aangeklaagde feiten. Hij zijn 45.000 burgers in 50 internee- zonderbeden meegedeeld over twee
pl«lt verzachtende omstandigheden ringscentra opgesloten. Na de be- ontploffingen, die zich Maandag
•n meent dat in zake verklikkingen vrijding bedroeg hun aantal 70.000. voorgedaan hebben te Bremen, en
(rooten twijfel bestaat.
dagen tijd werden 180.000 tijdens dewelke de bureelen van het
Wat het mededaderschap betreft In de 7 onderzocht
ingevolge de ar- Amerikaansch hoofdkwartier vernie
•au den moord van Byloos meent hij gevallen
113 en 121b van het stra. wit- Ugü -worden. Er werden 15 personen
dat er hier een verward beeld opge- tikels
hangen werd van het gebeurde, dat boek.
gedood en 80 gewond. Te voren hadTOESTAND
«r geen zekerheid bestaat en alles
den SS. soldaten ui iet gebouw verDER BELGISCHE
twijfelachtig Is. Hij pleit tevens vertoefd. Men denkt dat een «antal
KRIJGSGEVANGENEN
«achtende omstandigheden.
IN HET KAMP
Duitschers onder de puinen bedolNa 20 minuten beraadslaging verVAN PRENZLAIT
ven liggen.
•ehijnt de Krijgsraad weer en veroordeelt betichte tot de doodstraf
Op het gezamenlijk aantal zich
DE OORLOG K.OSTTE
•n de betaling van de som van in het kamp bevindende krijgsge800.000 fr.
50.000 MILJARD FR.
vangenen,
zegge 8.500, zijn er
S.178 Belgen, waarvan 2.300 offiVolgens berekeningen van leecieren.
ZAL JAPAN DEN VREDE
Het kamp staat thans onder de raars eerier Amerikaansche univereenige controle van Belgische offi- siteit kostte de oorlog meer dan
AANVRAGEN
cieren. De toestand op gebied van 50.000 miljard fr, hetzij 26.000 per
HARDNEKKIGE GERUCHTEN voeding
Is zeer goed. Het kamp, als Inwoner van de heele wereld. Dit
TE MOSCOU
bevindt zich In goede cijfer houdt bovendien geen rekenig
In de Sovjethoofdstad doen hard- dusdanig,
voorwaarden. Dertig zieke Belgen van de schade aan de private en
jtttkklge geruchten de ronde, dc.t, Ja- zijn
In
een
hospitaal ondergebracht openbare eigendommen, noch van
pan langs de Sovjet-unie om, vre- en worden zeer
goed verzorgd.
desvoorstellen aan de geallieerden
De sovjet overheden hebben aan den oorlog tusschen Japan en China,
toeft aangeboden.
verbindingsofficier beloofd wel- die al 14 Jaar duurt. D« uitgaven
Het verblijf van den Russlschen den met
de evacuatie aan te vangen der geallieerden voor den oorlog beambassadeur te Tokio In de Russi- dra
en
het
verslag wijst er op droegen 28.000 miljard en deze der
sche hoofdstad maakt deze geruch- dat het Jongste
vertrek
van de eerste groep asmogendheden 22.000 miljard.
ten zeer waarschijnlijk. Ook wordt onverwijld zal geschieden.
als mogelijk vooruitgezet dat prins
Konoye, gewezen Japansch eersteEEN CENTRAAL-AMERIDE REPATREEERING
nlnlster, «erlang naar Moscou zal
KAANSCH STATENBOND.
UIT RUSLAND
•frelzen. Te Tokio wordt dit laatste
•renwel gelogenstraft
De Amerikaansche republieken
Het commissariaat voor de repatrieering deelt mede, dat de repa- van Guatemala en San Salvador
trieering der Belgen uit Rusland hebben beslist de grens tusschen
KNAAPJE OVERREDEN
tha*-- geregeld is. De reisweg door- beide landen af te schaffen. De beiheen Duitschland werd vastgelegd de presidenten zijn afgetreden en
DOOR MILITAIRE AUTO
en binnenkort zullen onze landge- er zal een gouverneur der Ameri—
TE KERMT
nooten uit Rusland terugkeeren.
kaansche centrale bon ds ta t en aanOP DEN SLAG DOOD
gesteld worden. Men denkt dat de
H. VAN ACKER NOG STEEDS
Woensdagavond, omstreeks 7 uur,
TE SALZBURG
republieken van Honduras, Nicaram het 6-jarig knaapje Armand VanM. Van Acker, die Dinsdag avond gua en Costa-Rica het voorbeeld van
Brabant, zoontje van Louis Van
Brabant uit de Heerstraat, overre- terug te Brussel verwacht werd, ver- Guatemale en San Salvador zullen
den door een Belgische militaire toeft nog steeds te Salzburg, waar volgen en ook aansluiten bij den
auto tegenover het huis van den hij besprekingen voert met Koning statenbond.
burgemeester. Het knaapje was op Leopold. Men weet niet, wanneer de
éérste-minister naar Brussel zal
HITLER'S LAATSTE BRIEF
den slag dood.
weerkeeren.
AAN MUSSOLINI
Frederik Gleaner, correspondent
TRAMLIJN TONGEREN—
KEN FHANSCHMAN ONTSNAPTE
van de «Daily Express», bericht aan
LANAKEN—MAASEIK
AAN DEN DOOD IN INDO-CHINA
zijn blad, dat Hitler's laatste brief
Fernand Cron, een kaporaal van
Van het oogenblik af, dat de nieuhet Fransche leger in Indo-China, we brug te Briegden voor het tram- aan Mussolini gericht in het Noorden van Italië gevonden en thans te
ontsnapte bij mirakel aan den dood.
Hij verdedigde met 170 andere verkeer zal zijn opengesteld (waar- Milaan gepubliceerd is. Het epistel
"•ccrd 27 December 1944.
FraiiE '.hè en Annamietische soldaten schijnlijk op Vrijdag 8 Juni), zal de
een versterking nabij Dongdang; nieuwe uurtabel op deze lijn er als
Hitler doet den Duce hierin bitniettegenstaande wanhopife pogin- volgt uitzien :
tere verwijten : «Wanneer Italië ingen werden de Franschen bverromVan Tongeren naar Maaseik
dertijd in plaats van Griekenland
peld door de Japansche overmacht. 7,20; 9,20; 11,20; 13,20; 15,20; 16,20 aan te vallen, met Duitschland had
De. generaal van de vijandelijke (Sd-Lk); 17,20; 19,20; 21,20 (Lk).
samengewerkt om 't Spaansche
troepen feliciteerde den Franschen
Van Maaseik naar Tongeren
probleem op te lossen, zou deze oorkapitein. Daarna deed hij de soldaten in rij gaan staan; een Japanner 4,15; 6,15; 8,15; 10,15; 12,15; 14,15
log waarschijnlijk een ander verging achter hem door en gaf den 16,15; 18,15; 20,15 (Lk); 22,15 (Sd loop gehad hebben !»
kapitein een sabelhouw in den nek; Lk).
De brief zegt verder, dat de Lufthij werd vervolgens afgemaakt met
Van Lanaken naar Tongeren
waffe «haar ernstigste crisis in 1944
«en revolverschot. Negen Franschen 5,40; 6,50; (Sd); 7,40; 9,40; 11,40
doormaakte». «Indien wij den strijd
en veertig Annemieten werden ver- 13,40; 15,40; 17,40; 19,40.
met taaie vastberadenheid voortzetplicht op den boord van een greppel
Van Lanaken naar Maaseik
ten» aldus Hitler, «kunnen wij toch
te knielen. Een Japansch soldaat
ging achter hen staan en sloeg met 4,25; 6,25; 8,25; 10,25; 12,25; 14,25 nog een aanneembaren en eerbaren
sljn sabel. Fernand Cron boog zich 16,25; 18,25; 20,25; 22,25 (Sd).
vrede bevechten !»
dler> en viel alzoo bij den eersten
Bijgevoegd in de week : Lanaken
•abelhouw in den greppel. Hij werd V. 5,20, Eisden A. 6.00 en Eisden V.
ZAL LAVAL DE DOODSTRAF
bedekt door het lichaam van een 6,05 Tongeren A. 8,05.
ONTGAAN ?
sdjner kameraden, die vervolgens
Dus een vertrek in elke richting,
met
bajonnetsteken werd afgeVolgens sommige Spaansche permaakt. Cron gelukte er in i_iet twee om de twee uren.
sonaliteiten bestaat er mogelijkheid,
Aïmamietische soldaten te ontsnapWANHOPIGE TOESTAND
dat Laval de doodstraf zou ontloopen en na talrijke moeilijkheden
IN Z. W. DUITSCHLAND
China te bereiken.
pen, als hij sommige politieke intriDe bezettingsoverheden hebben gues van voor den oorlog zal onteen onderzoek ingesteld over den hullen. Volgens Laval was het voor
voedseltoestand
in Wurtemberg, Frankrijk een goede zaak, dat ieBeieren, Bazel en omgeving, alsme- mand de rol van «vriend van
de in Zuid-Duitschland, waar de Duitschland speelde» en hij acLtte
als wanhopig beschouwd
i UTT INNSBRUCK komt het be- toestand
daartoe de soepelste perwordt. De bevolking van C miljoen zichzelf
richt, dat 400 Duitsche SS-solda- zielen
heeft
nog slechts voedsel voor soon.
ten in het Oostenrijksche berg- 5 tot 6 weken
Men denkt dat Laval aan boord
het is niet mogetand nog steeds in gevecht zijn lijk, voedsel uitenandere
deelen van van een vliegtuig zal overgebracht
met de Amerikanen.
bij te halen, omdat de worden naar een plaats In Frank§ DE BEMANNING van S Duitsche Duitschland
rijk, die geheim zal kunnen gehouduikbooten die te Porto (Portu- transnortmiddelen ontbreken.
den worden.
nl) binnenliepen, zal aan de
SPIONNAGE ONTDEKT
Britsche overheden worden uitgeIN
DUITSCHLAND
leverd.
§ LAVAL zal eerlang aan de FranDe geallieerde geheime diensten
•ohe overheden worden uitgele- hebben een spionnage en sabotage- NIEUWS UIT BRUSSEL —
Hferd, omdat hij den wensen heeft zaak ontdekt. Vijf honderd personen
Uitgedrukt voor het gerecht van werden aangehouden. De vertakking — DE SPECIALE Kamercommissie
«Ijn land te verschijnen.
van deze organisatie liep van het zette Woensdag het onderzoek voort
| DE ORDE DER OVERWINde belasting op de oorlogsNING, de grootste onderscheiding W. van Denemarken naar het eiland van
winsten.
van Rusland, is aan generaal Ei- Bornholm.
—
DE
KATHOLIEKE Landbouw•enhower en maarschalk Stalin
groepen onderzochten den weerslag
verleend.
DE CONFERENTIE
van de financieele ontwerpen op de
K DE DROOGLEGGING van het
DER DRIE.
landbouw-economie.
Neüerlandsche eiland Walcheren
— HET BUREEL van den Senaat
•al nog voor het einde van dit
Uit San Francisco verluidt, dat h^eft de bundels der V.N.V.-senatojaar voltooid zijn.
de conferentie haar werkzaamheden ren Goemans en Van Dieren aan de
| DE BOEKEN der universiteitsbiin Juli zou schorsen, om de oplos- Commissie van Justitie overgemaakt.
bliotheek van Munchen en talrij- sing an de veto-kwestie aan de — OP HET VLIEGVELD van Evere
ke schilderijen uit de kathedraal vergadering der *•>-<" ~,.o^>pn over zijn 300 officieren uit het kamp van
ffardgn, ia Beleren teruggevonden. te--fa$-"
. ... •
•
'•"•-"TiTiinu toegekomen.,
••• •

Korte Berichten

NIEUWS
VAN WEGGEVOERDEN

DUIVENSPORT

UIT ZOLDER
«De Witpen», Zolder. Uitslag der
prijsvlucht uit Gembloux, 68 km. op
Zondag 3 Juni : 1) Bijnen G., Heusd«.i Berkebosch, 1384,9 m.; 2) TheDe dienst voor teruggekeerden, KAJ berath J., idem, 1370,2 m.; 3) Jans
Secretariaat, Tramstraat 6, Hasselt, Frans, Zolder, 1370 m.; 4) Rogiers
deelt het volgende mede : De Ge- Jules, idem, 1366,5 m.; 5) Jans Frans
westleider van de K.A.J. Vermarcke, idem, 1360,7 m.; 6) De Raeve Cam.
die gedurende een half Jaar aan de idem, 1359,6 m.; 7) Theberath J.
leiding stond der ondergrondsche Heusden Berkebosch, 1356,6 m.; 8)
werking der K.A.J. in Duitschland, Nelis Jos. Zolder, 1348 m.; 9) BoKamp Dessau, werkt op dit oogen- gaerts Fr. Stokrooi, 1344,5 m.; 10)
blik mede aan de Repatrieering in Theberath J. Heusden Berkebosch,
1336,6 m. Zaterdag aanstaande inkorde streek van Dessau.
Hij stuurde nieuws over : Severi viner voor de prijsvlucht uit LambuGeorges 18-7-19, Hasselt; Polus J. 29- sart met eveneens inkorving voor de
1-22, Hasselt; Frackerviak Hel 3-1- leervlucht uit Nieuwerkerken.
UIT HASSELT
22. Genk: Buttiens Walter 5-10-24,
De duivenmaatschappij «VerbroeWellen; Ruffens Jan 21-4-1922, Rutdering»
te
Hasselt maakt bekend
ten; Verbeeck Jos. 29-9-22, Tessenderloo; Van Dlngenen Heler. 5-10-22, dat er in haar lokaal Café «Oud
Tessenderloo; Vandoren Willy 10-3- Hasselt», Kapelstraat zal plaats heb24, Bilzen; Bominski Bruno 30-8-28, beu : — Zaterdag aanstaande 9 Juni
Eisden; Van Brabant Monica 18-5- 1945, inkorving vanaf 19 uur tot 21
28, St Truiden; Van Brabant Char- uur; voor de leervlucht op Kortenles 27-12-21, St Truiden: Janssens bosoh. — Woensdag den 13 Juni
Leopold 17-4-11, Heusden; Theunis- 1945, voor de leervlucht op Velm. —
sen Martin 25-4-98, Tongeren: Max Zaterdag 16 Juni 1945 voor de leerLeo 21-4-14, Groote Snouwen; Frans- vlucht op Alken der jor»e duiven en
sin Celine 11-8-18, Rekem; Heurs voor den prijskamp uit Ramillies,
Petrus 11-1-99, Achel; Leo Werte- voor de oude en jaarduivan samen.
laars, Opglabbeek; Leo Zwakhoven,
Operlabbeek; Bollen Pieter, Herck St
— Voetbal—
Lambert; Pollemans Albert. St Truiden; Kosten Leo, Opglabbeek. Deze
nersonei. verkeeren In goede gezondKAMPIOENSCHAP He PROV.
heid In het Kamp van Dessau en
wachten OT» dit oogenblik op verDe clubs van hoogere afdeeling
hebben vergaderd en blok gevormd.
voergelegenheld.
Onze lie Provinciale afdeellng zal
zich ook moeten aansluiten en aannemen wat door de hoogere clubs
zal bereikt worden op de algemeene
BINNENLAiraSCHE PREMIE.
vergadering te Brussel.
LEENING 1941 - Trekking v. 4 Jonh Besluit: Alle clubs die spelen of
ïpseld ~i?ebbenlnkamploenschap
2.000.000 fr : Reeks 140029.
lie ProvinciajiTnaèTnÖe seizoen 1938
1.000000 fr. : Reeks 308617
-193» zijn toegelaten In'-fie Provin500.000 fr. : Reeksen 22S224; 231743; ciaal,
v
336184;
Mogelijke clubs In lie FrovbielSÜ100000 fr. : Reeksen: 100270: 156775;1048-46 (80) Mechelen Sp., Vroenho159488: 170411: 199233; 210026; 220145; ven V.V.; '• Heeren Elderen; Hoe289907: 318477;
geit V. V.; Althoeselt V.V.; Bilzen
50000 fr. : Reeksen : 102023: 10R738:V.V.; Genk V.V.; Zwartberg V.V.;
11963G; 137784; 139735; 140649; 147550;Boaholt V. V.; Overpel t V. V.; Lom1R1018: 159573; 172230; 175405; 175745; mei Sp.; Paal F!.; Zonhoven V.V.;
197486; 200840; 202584; 206824; 207626: Landen; Mechelen C. S.; Helzold T.
210R05; 218218; 222620; 226769; 231580: C.; Taxandria F.C. en de drie stlj232418; 233959; 236937: 237V>9: 240194; gers uit lie Gewestelijke Afdeeling.
2B2302; 253882; 263569; 2650K1: 265195: Nu stelt zich de vraag: Wat ver26X079; 275808; 278951; 276953; 28*681:langen de clubs van He Provin293695: 299526; 300031; 3024*9; 806374;ciaal? Eén reeks of de scheuring
310501; 311310: 312032: 812402; 330856; met zijn netelige flnaals?
341459; 344051; 347642.
De algemeene vergadering der
Limburgsche Verstandhouding is nakend en de aanwezigheid der clubafgevaardigden noodzakelijk, ter
GX3MU1UNTEKRJÜD1II!1!' 1988
verdediging uwer belangen. Zullen
de LImburgsche clubs uit He ProTrekking van 4 Juni
vinciaal nu er aan houden en ook
1.000.000 fr. : Reeks 307231.
eischen om hun kampioenschap te
10.000 fr. : de 20 volgende reeksen : spelen met Limburgsche clubs en
112388; 116958; 157792; 167842; 174327: met Llmburgsohe clubs alléén? Of
182512; 183961; 201233; 203842; 245842: zullen ze zich weer Luiksche of Bra25P465; 257460; 282316; 287028; 312051- bantsche clubs laten opdringen?
314401; 336494; 337851; 338112; 3394?5
J. W.
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WIELRENNEN
DE RONDE VAN LIMBURG
VOOR BEROEPSRENNERS

PROVINCIENIEUWS

Te Tongeren bewezen een handvolLimburgsche
Juniors dat zij ook een beet e thuis waren

UIT KINROOI
Zondag a.s.. 10 Juni komt het bestuur van «Het Vliegend Wiel» weer
met een mooi programma voor den
dag. Te 3u. zullen in het sportpark
groote pistekoersen voor alle liefhebbers-beginneling-en plaats vinden
— De piste werd plaatselijk hersteld en verbeterd.

OP ZONDAG l JULI 1945
Op dit oogenblik zijn wij in 't seizoen der groote baankoersen en ook
Limburg bliift op dit gebied niet ten
achter. Op Zondag l Juli wordt er
een groote klassieke koers In Limburg verreden, n.l. «De Ronde van
Limburg», welke voor het vierde achMARCEL KINT
tereenvolgend .laar OD touw gezet
wordt door de V. C. «De Eikel», ditAAN DEN START TE PEER
maal met de bijzondere medewerberoepsrennerskoers te Peer,
king van het Limburg-sch dagblad opDeDonderdag7 Juni, wordt onsre«Het Belang van Limburg:» en der twiifeld een succes
Brouwerijen van Alken. Dus een
In
tegenstelling
met sommige beecht Limburgsche klassieker, inge- richten kunnen wij
formeel
richt door een der bekendste Lim- verzekeren dat Marcelthans
Kint. de winburgsche clubs, met medewerking naar van den Waalschen
van een Eimburgsch dagblad, verre- der twijfel zal vertrekken. Pijl, zonden op Limburg's mooie banen, met
doorkomst in de bijzonderste steden
en dorpen.
UIT VREEREN
De eerelijst van deze groote koers
Ter gelegenheid der jaarlilksche
voor beroepsrenners vermeldt niets kermis op 10 Juni te 3 u zal er een
dan klinkende namen : 1942 Staf groote velokoers verreden worden
Van Overloop; 1943 Marcel Kint; voor Juniors B.W.B, met medewer1941 Nest Sterckx. Welk renner zal k!r<* der T.W.S.C. — Het Belang v.
dit jaar overwinnaar zijn ?
Limburg — de herbergiers en neVoor niet minder dan 20.000 fr. ringdoeners. De afstand bedraagt 90
prijzen zullen er te verdienen ziln. Km. op prachtige banen — WegwijAlle premien dienen, zoo spoedig zer : Vreeren, Neerem. Tongeren,
mogelijk, gestort te worden op post- Vreeren (7 maal) - daarna 10 roncheckrekening nr 4295.09 van L. den in de gemeente. De voleende
Stulens, drukker, te Eigenbilzen, met prijzen zijn er te winnen : 700 en
de vermelding : premie Ronde van t>*lm, 600 - 450 - 350 - 250 - 200 - 175
Limburg, doorkomst te... Wij ver- 150 - 150 - 125 - 100 - 75 - 75 - 50
zoeken tevens de milde schenkers en 50; met talrijke andere premiën.
op dit adres een kaartje te sturen De ii schrijving der renners Is bij
met den naam van den schenker en Mr Arnos Joseph. Nieuwstraat Het
ook de juiste plaats waar de premie vertrek aan Café Germean Julie,
dient betwist te worden. Aan 't Steenweg. De aankomst aan het Cawerk, sportmannen, en dank bij fé Gebroeders Thonnon. Nieuwstr.
voorbaat
De uitbetaling in Café Vandelaer
De V. C. «De Eikel» richt tevens Jos. Kerkstraat.
op Zondag l en Maandag 2 Juli
(Kermis) een Groot Tweedaagsch
Kriterlum in voor Onafhankelijken.
Koersen in Limburg
De eerste rit op Zondag l Juli wordt
verreden in afwachting van de aan- 7 Juni, Peer, Beroepsrenners
komst der «Ronde van Limburg». 10 Juni, Veulen, Beginnelingen
Het Kriterium is iederen dag begif- 10 Juni. Vreeren, Juniors.
tigd met 8.000 fr. prijzen, dus in to- 17 Juni, "Hasselt, Juniors.
taal 16.000 fr. benevens zeer talrijke 19 Juni, Tongeren, juniors.
premien. Het vertrek heeft plaats 's
Zondags te 14,30 u. en 's Maandags 24 Juni, beroepsrenners, Kinrooi.
te 16 u. Het vertrek der Ronde zal 25 Juni, Tongeren, beginnelingen,
stipt te 12 u. gegeven worden.
26 Juni, Tongeren, junior*
De renners zoowel Beroepsrenners 27 Juni, Overpelt, beginnelingen.
als Onafhankelijken 'runnen zich 28 Juni, Tongeren, Onafhankelijken.
van nu af laten inschrijven bij L.
Heusden, Beroepsrenners.
Broux, voorzitter der V. C «De Ei- 38l Juni,
Juli, Eigenbilzen, Beroepsrenners
kel», te Eigenbilzen.
Nadere Inlichtingen zullen bij tiids 1 Juli, Eigenbilsen, Onafhankelijken
bekend gemaakt worden In «Het Be- 2 Juli, Eigenbllsen. onafhankelijk.
lang van Limburg'» f n flr,n* aannlak- 2 Juli. Nieuwerkerken, beroensren.
br'jven
8 Juli. juniors, \Vi!mnert-;r."<>->.
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WATERSCHEI
gansch de parochie werd door des
Het geval Hamers — In verband jubilaris opgedragen.
De B.J.B.niet het bericht, verschenen In een meisjes samen iet het hoogzaalkoor.
der vorige nummers, deelt men ons onder de leiding van den Z. E. H.
Wlllibrordus genoten heeft. Groot
mede, dat Nicolas Hamers nooit in Pastoor Meuwissen verleenden hunne
H A S S E L T
en klein doet mee.
Breendonck is geweest, noch als ge- medewerki, £. Om 3 u. had een feesProcessie. — Zondag trok een
vangene, noch in een andere hoeda- telijke optocht plaats naar het huia
Dankbetuiging — M. en Mevr. nooit geziene massa door de mooi
nigheid.
van den jubilaris, 'n Twintigtal ruiTIMMERMANS—HUYBRECHTS, versierde straten van Heusden en
ters te paard openden den stoet
Paggestraat nr 5 bedanken geburen bracht eene roerende hulde aan het
K E M PEN
~~~~
gevolgd door de schooljeugd. In hun
voor de blijken van sympathie hun H. Sacrament. Flink zoomidden droegn ze de foto's van den
betoond bij den terugkeer uit
OVERPELT
Huwelijken — Zullen binnen kort
Koning en den Jubilaris, voorafge*
Duitschland van Timmermans Theo. het huwelijk aangaan : 1) Gijbels
Het gehncht Houtmolen \rlerde de gaan
door vaandels, opschriften, rui535 Joannes van Koersel, met Snijders
gerepatrieerden. — Gansch Overpel kers en geschenken. Daarachter
WIJER
vierdu op waardige wijze de gere- stapte de plaatselijke muziekmaatClementina van Heusden; 2) PeeEen Canadeesch Huwelijk — Ver- ters Joseph Antoon van Heusden,
patrieerden. Waar andere gehuchten schappij. Afwisselend werden doof
leden week had op 't gemeentehuis met Bosnians Maria van Heusden;
hun teruggekeerden telkens feeste- de schooljeugd gedichten en toespraeen kleine plechtigheid plaats bij 't 3) Luts Ludovicus Jos., van Koerlijk gingen afhalen aan 't station ken gehouden, ruikers en »eschen«
voltrekken van de echtverbintenis sel, met Menten Philomena van
had de Houtmolen verkozen te ken aangeboden. Om 4 u. had een
tusschen Mr William Douan Moody, Heusden; 4) Schops Richardus van
wachten met de huldiging *ot al de plechtig lof plaats waaronder paofficier bij 't Canadeesche leger en Zolder, met Vanzeer Antonia van
afwezige» in hun haardstee zouden ter Sangers 'n puik gelegenheidsser*
Mej. Bamps Clemence. De gebruike- Heusden; 6) Verboven Ferdinand
teruggekeerd zijn, opdat de vreug- moon hield. Tot slot werd de geachlijke formaliteiten gebeurden in 't van Lummen, met Ceyssens Maria
de algemeen zou zijn. Verl. Maan- te Jubilaris uitgeleide gedaan tot
Fransen. Burgemeester Vanstraelen van Heusden; 6) Vanbilsen Petrus
dagavond had deze plechtige huldi- aan de pastorie waar hij allen van
hield er aan in enkele woorden deze Lud. van Zolder, met Polders Rosaging plaats. In stoet, met de fanfa- harte dankte.
Zulk een dag zal
treffende gebeurtenis te belichten. lia van Heusden; 7) Tire Petrus
SINT T R U I D E N
re asm den kop, werden alle feeste- Linkhout niet gauw vergeten !
Teruggekeerd — Dh. Gustaaf Van- Joannes van Houhaelen, met Vanlin^on aan hun mooi versierde woNog twee — Zondag in de vroeg*
n
dekerkhof en Jef Poelmans die reeds hove Virginie Ros. van Heusden; 8)
ning
afgehaald. De h. burgemeester
Erg ongeval — De hr Lindekens Pj
£ gehaald.
deden Karel Wouters
belden verscheiden jaren in Duitsch- Lemmens Frederic van Koersel, met Hubert, burgemeester van Drieslin- h eld telkens een korte toespraak morgenduren
en Urbain Vanhaeren hunne blijd*
land vertoefden zijn eindelijk weer- Claes Theresia van Heusden; 9) Da- ter,
tor begaf
hoera f zich
«-..h verleden
,,.,,o„,}„r, i»r_«,
,_j
en namens de eeburen
geburen werd een intrede in het dorp, na twee iaa»
Woensdag
gekeerd. De geburen zorgden voor nlcls Pieter Jan Frans van Heusden per fiets van Sint Truiden terug naar flink huldebetoon afgelezen. Dan afwezigheid. — Mogen de twee aneen goed onthaal en 't was natuur- en Leyssens Maria Melanie van huis. Toen hij, ter hoogte van den werd er in feeststoet door het ge- deren spoedig volgen.
lijk «Bal populaire».
Heusden. Veel geluk aan allen. En Wilderenweg den steenweg wou over- hucht en door 't dorp getrokken
HECHTKL
Begrafenis — Verleden Zaterdag wie volgt ?
steken werd hij plots aangereden met prachtig versierde feestwagena
Verheugend nieuws — Met veel
had alhier de plechtige begrafenis
door een burger-auto die uit dezelf- waarop de feestelingen en hun fa- genoegen vernemen we, dat weer
HEUSDEN-BEJKEBOSCH
plaats van Mej. Ivonne Nulens, Hd Processie — Zondag trok, zooals de richting kwam. Hij werd van milieleden hadden plaats genomen. twee onzer dorpsgenooten zijn terugder B.J.B.-meisjes. Hare vriendinnen leder Jaar, de processie door de zijn fiets geworpen en door den au- Naderhand werd er flink getrak- gekeerd uit Duitschland ; J Vanvergezelden haar naar hare laatste schoon versierde straten van onze to verscheidene meters meegesleurd teerd in al de cafe's van het ge- haeren en M. Mallet
rustplaats. Een treffende lijkrede parochie. Alles was flink verzorgt. zoodat hij zwaar gewond werd over hucht en er heerschte lol en leute
ACHEL
werd door Mej. Ivonne Clenc, leidster
Teruggekeerd. — Wij vernemen
Orkest — Wij bedanken harte- heel het lichaam — In ernstigen toe- tot in de late uurtjes.
t Gehucht Houtmolen telt vijf ge- dat Frans Claes gaaf en gezond uit
der B.J.B. uitgesproken. Wij bieden lijk de leden van het symphonisch stand werd hij naar de St Anna'srepatrieerden. Vier er van werden Duitschland is teruggekeerd. Hij
aan de achtbare familie ons diep orkest der Blinden van St Lam- klinlek overgebracht
de gestapo gevat In den nacht werd verleden jaar In Achel door d»
christelijk rouwbeklag.
brechts-Woluwe voor het mooi konDroevig nieuws. — Er 'erd ver- door
HEUSDEN
cert dat zij ons in open lucht te nomen dat Guill Jennê uit de van 21 op 22 Juni 1944 nl. Scheelen Gestapo aangehouden en weggeVandebroek Paul, Vandael voerd. — Van harte welkom Frans.
Ook een jubileum — In de mooie hooren gaven.
Slachthuisstraat overleden is m een Henri,
Pieter en Davidts Henri. De vijfde,
processie van Zondag trad Juf. JoHOUTHALEN
Fransen hospitaal, ten gevolge van Albert
LOKSBERGEN*
Leyssen verb!eef als krijgszefien Drlesseaa voor de 25-maal achUUo. — Gansch Lallo bracht Zon- mishandelingen en ontberingen onTerugkeer — Janssens Jan is Zontereenvolgens als engelbewaarder op. dag eere en hulde aan A. Gijbels dergaan in Duitsche concentratie- gevangene vijf jaar In ballingschap.
Vermelden we nog dat Henri dag uit Dnitschland teruggekeerd. —
Inschrijvingen. — Iedereen is ver- ter gelegenheid van zijn terugkeer kampen. G. Jenné werd door de Geplicht zich voor Woensdagavond te vit Duitschland. En 't was gemeend stapo uitgehaald in den bewogen Scheelen reeds In '43 naar Duitsch- Hartelijk welkom Jan !
LINDE-PEER
laten Inschrijven bij een handelaar als de opschriften luidden: «Lillo is nacht van 25 Mei '43, en alvorens land werd gevoerd, -naar In verlof
Blijde thuiskomst — Maandag1voor visch en voor vroege aardap- fier blij, nu ons Fonske weer Is vrij» naar Duitschland te worden overge kwam en toen samen met de andepelen.
H. Sacramentsprocessie. — De H. bracht verbleef hij gedurende drie ren door de gestapo werd gevat, nacht keerde Jan Paesen, de laatste
Schietoefeningen —Geen dag gaat Sacramentsprocessie trok Zondag maand te Breendonk. — Hij laat vermits hij niet vrijwillig terugkeer- onzer weggevoerden uit Duitschland
voorbij of er worden ten allen kan- naar de kapel van het Hoevereinde. een weduwe na en een zoontje van de. Ook is meldenswaardig dat het weer.
gehucht Houtmolen tijdens de bezetHELCHTEREN
ten tal van geweerschoten, gelost. De nieuwe groep der mijnwerkers drie jaar.
ting den bijnaam verwierf van «De
Gouden Bruiloft — Woensdag •
Daar het meestal soldatengeweren In werkpak, onder leiding van C.
JESSEREN
zijn Is het wegzenden van kogels Godderie, die het nieuwe beeld van
Dankbetuiging — De heer GIL- witte kiezel», vermits er op dat ge- Juni vieren de echtelingen Remansniet zonder gevaar. We vreezen dan de H. Barbara droegen, werd bij- LES VRANCKEN en zijne moeder hucht geen enkele zwarte te vinden Bosmans, wonende op de Hoeverook dat er weer ongelukken zullen zonder opgemerkt. En verder een bedanken de gansche bevolking van was, en de meeste kerels lid waren straat alhier, hun gouden bruiloft.
Te half eU zal er een Plechtige
moeten gebeuren eer men ophoudt peloton onzer Belgische soldaten die Jesseren voor de blijken van gene- van de weerstandsgroepen.
NEERPELT
3ankmis gezongen worden. Namidmet dat gevaarlijk spel.
de eerewacht vormden bij het Al- genheid hun betoond bij de blijde
Aanhoudingen — Wuytjens Tho- lag te 3 u. wordt er een prachtvolle
Allen terug. — Onze laatste afwe- lerheiligste en aller bewondering en terugkomst van hunnen zoon Willy
mas
werd
bij
zijn
terugkeer
uit
zige, Truyers Louis, Is Zondag ook rympathle wegdroegen voor hun uit Duitschland.
'olklorische feeststoet gehouden en
637
Duitschland gearresteerd Hij maak- : eft de offic. ontvangst ten GeIn zijn geliefd Heusden weergekeerd. keurige, onberispelijke houding. Ook
te
geruimen
tijd
deel
uit
als
Hd
d*r
Welkom hoor Louis! Jefke Aerts de fanfare was weer op post
neentehuize
plaats. Na den stoet
TO N G E R E N
yiaamsche Wacht Agenten der VeV s er gelegenheid om zich eens dezal Zondag gezien hebben hoe blij
Na de processie dankte Z- E. H.
ligheid v.d. staat te Neerpelt hebben felijk te vermaken. De versiering
de geburen, de KJLJ. en ledereen pastoor Nulens allen.
KUTTEKOVEN
de hand gelegd op Benaerts Joseph >elooft iets eenigs te worden.
il, dat hij weer in Geenrijt is aanZOLDER
Terug.
—
Onze
eenige
opgeroepevan St. Truiden, verdacht zijnde
gekomen. De stoet die hem rondFeestelijkheden — Uit goede bron
Vlaggefeest K.A.J. — Zondag 10
leidde was flink: geluk en blijheid Juni zal onze waarlijk mooie vlag ne voor verplichten arbeid in het van wapendracht en Duitsche pro- vernemen we dat op Zondag l Juli
Duitsche paradijs, Jollings Constant, paganda.
lagen op alle gezic>-'^n.
n
onze gemeente grootsehe Vaderder K.A.J. gewijd worden door Mgr
Vredestoet — Donderdag om half Broekx, onder 't lof van 2 u. 30, is gisteren teruggekeerd, gaaf en
Aangeslagen — Douanen hebben andsche feestelijkheden zullen gegezond.
Onmiddellijk
bij
het
verneacht zul'en alle maatschappijen de dat door de Kajotters gezongen zal
op hun ronde langs de Kempische houden worden. Op 't programma
straten van het dorp doorkruisen en worden. Na het Lof optocht naar de men van zijn qp komst zijn, beijver- vaart b»slag kunnen leggen op een taan : Heldenhulde, Inhuldiging geden de buren aich om hem feestelijk aanzienlijke hoeveelheid tabak, die lenkplaat, Hulde aan de H.Ht Tony
tevens een grootsche hulde brengen feestweide.
'"i onthalen.
aan het H. Hart voor de zichtbare
in zakken verpakt in het water ge- .•ambrechts en Marcel Royers, letMarcel Van de Wiele, Nationale
EIGENBILZEN
bescherming die de parochie St. Voorzitter der K. A. J., alsmede
was. De smokkelaar D. J. Iers van het Geheim Leger. GrooBlijde terugkeer — Weer is een worpen
zich alzoo van het goedje te en optocht met praalwagens. Masonzer dorpsgenooten terug thuis uit dacht
aver^adering in de Cinemazaal van
Duitschland, het is Robert Van de ontmaken.
Vergadering — Op Zondag 10 Ju- het Kemp. Oorlogsfilm, concerten,
Ven. Welkom !
ni om 2 u. bestuursvergadering van nz. enz. — We zullen tijdig nadere
BILZEN
jijzonderheden hieromtrent medeConcert — Ter gelegenheid van de B.N.B Café Cuyvers, A. Heer- deelen.
Klein-Kermis gaf de Kon. Fanfare straat. Op Zondag 10 Juni om 5 u.
Overlijden — In den loop der week
wederom haar concert. Haar pro- s avonds algemeene vergadering met overleed
alhier Mvr. Gijbels Maria
oramma was goed samengesteld, iierkiezing van het bestuur. Wij reHet baankampioenschap van Lim- op meer dan 5 minuten.
ienen op de aanwezigheid van alle
burg voor Juniors, dat te Tongeren
Bij de aankomst te Tongeren zijn waarbij een deel toegewijd aan onze leden.
werd ingericht met medewerking de 6 eersten door de 3 volgers inge- geallieerden. Het repertorium werd
zoo laffelijk werd neergekogeld door
LOMMEL
van ons dagblad, kende een onge- loopen. Bij het verlaten der stad smaakvol uitgevoerd onder de kundiSmokkelwaar aangeslagen — Tol- de Gestapohonden. — Alsook Mvr.
wonen bijval. Er waren niet min- loopt Swaeneppel weg, met Martens p-e leiding van den Heer A. Van den
Weduwj Eerdekens
der dan 31 renners aan den start, in het'wiel, die er ever gaat, doch Dostende. De Heer A. Huysmans, >eambten op dienst in het centrum Cox Louise,
die pas over een paar dagen
waaronder al onze Limburgsche Ju- kort daarna zijn de 9 weer bijeen. Burgemeester, bracht een warme vonden achter eene woning in de Henri,
haar
*
eenif-sten
zoon Mathieu uit
niors. De rit bestond uit 3 ronden
Zoodra de koers naar het einde aulde aan de muzikanten en over- Vreyshorngstraat een zak inhoudenzag terugkeevan 28 Km. en 5 ronden van 5 Km. loopt, brokkelt ook. de eerste groep landigde den Heer Directeur een de ongeveer 50 Kgr. tabak, afkom- krijgsgevan^rp.schnD
stig van smokkelhandel en waar- ren. — Aan beide zwaartieproefde
uiteen en er zullen zes renners on- Jloemengarve. Het bestuur der Kon. schijnlijk
bestemd voor fraudeleus families ons christelijk rouwbeklag.
fanfare heeft besloten de muzieklesDE ROEKELOOZE SNELLEN
geveer te- samen toekomen.
naar Holland. De smokkeAlles tesamen een schitterende sen te hernemen. Jonge muzieklief- litvoer
MAASKANT
De Nederlander Snellen, die te Re- koers, waarin de Limburgers zich lebbers kunnen zich aangeven in aars wisten te ontkomen.
kem won, begint dadelijk op eigen bizonder
Fiets verdwenen — De wielrijdonderscheiden hebben. iet Casino 's Dinsdags, dag der rekracht en neemt weldra 800 m., ge- Cuypers had geen geluk; Wielmans petitie.
ster L... V... van Rattenbosch ging
NEEROETEREN
N. S. B. — Zaterdag vergaderen eene woning binnen, na haar rijwiel
volgd
door ~"j>fv^ö,
Cuypers, *M.C»A
Marlens
en uucute
' a
^iio en
Kracnunspanning
boette zijn
zijn scerite
sterke krachtinspanning
Blijde
thuiskomst
— Zaterdagbwaenepoel, die de achtervolging van het begin in, terwijl kampioen de oud-strijders in hun lokaal bij lan de deur geplaatst te lie'obon. nacht rond 12 u. kwam ook Guillaudoen.
Hary Froidin; Markt.
Na enkele minuten afwezigheid, ' me Swennen uti de Groenstraat
Na 24 Km. heeft
moest zij bestatigen dat het rijwiel thuis. Nog denzelfden nacht werd
Snellen nog 45 sec.
inmiddels van eigenaar veranderd het huis versierd door de geburen.
GENK
voorsprong op de
en spoorloos verdwenen was.
Zondag werd hem een warme hulde
drie volgers terwijl
gebracht door de Schutterij St CaBEVERLOO
Kan dat nu niet meer — Als wij
de groep op l min.
Tombo'
;
Af
te
halen
in
het
tharina van Berg. Gansch de bevolhet goed voor hebben en men ons
35 sec. van den leilokaal
Neanias
voor
Zondag
10
Juni
king van boven 't kanaal nam hier
juist ingelicht heeft, zouden vanweder volgt.
ge het Gemeentebestuur, voor den 12 u. Niet afgehaalde prijzen blij- aan deel. Na de overhandiging der
Na 36 Km. leidt
oorlog, aan de verschillende muziek- ven aan de Club. — 165 — 1673 — bloemen door de schoolkinderen,
Snellen met l min.
maatschappijen der gemeente, toela- 2796 — 2656 — 343 — 1084 — 838 dankte Guillaume ontroerd.
op een groep van
gen toegekend geweest zijn. Als 1118 — 2256 — 1215 — 1723 — 511
LANAKEN
6 renners, bestaanvoorwaarde gold nochtans, dat deze 856 — 2945 — 150 — 646 — 2426
Naklanl- Rerum Novarumfeesten.
de uit Boegmans,
2995
—
^976
—
152
—
2464
—
1790
muziekmaatschappij
dan
een
be— Op 't einde der feesten van 10
Cuypers,
Wielpaald aantal concerten moest geven 208 — 2410 — 11 — 2731 — 2913 Mei werden telegrammen gestuurd
mans,
Martens,
op de kiosk in het Centrum. Het ge- 2438.
aan den Paus, aan den Prins-Regent
Swanenpoel
en
volg hiervan was dan ook, dat haast
Huwelijk — Zaterdag 9 Juni treedt en den bisschop. Hierop werden de-1
Janssens.
geen enkele Zondag voorbij ging, of Peeters Luis van Oostham in 't hu- ze week de telegrammen met 't ant
Na 58 Km.
is
de een of andere harmonie gaf haar welijk met Vanderlieren Joanna. — woord gepubliceerd in ons parochieSnellen Ingeloopen
concert. Nu de mooie zomerdagen en Aan het jonge paar onze beste hu- blaadie. 1. «Zeer gelukkig om uw
onder den druk
avonden weer in vollen gang zijn, welijkswenschen.
kinderlijke gevoel s jegens den H.
van Wielmans. die
vragen wij ons af, of hieraan niet
Vader, dank ik U hartelijk en ik
OP-ITTER
een buitengewone
meer opnieuw kan gedacht worden;
koers leverde tijKapel — Gedurende heel de Mei- verheug mij U den apostolischen zewe meenen tenminste, dat het Ge- maand door kende de kapel van gen te sturen als pand van Goddeden» de
eerste
meentebestuur toch ook wel één ini- Op-Itter 'n buitenpewonen toeloop lijke hulp voor uw werk van chrishelft
tiatief
zou mogen nemen, om op- van volk. De goddelijke diensten tene sociale heropbouw, (get. MicaWEER
nieuw wat leven in het Genksche gaan verder op Woensdag en Zater- ra, pauselijk nuntius).
IN GROEP
centrum te brengen.
2. De Prins-Regent werd ten zeerdag te half acht 's morgens.
Op kop : de 7
;™Vrïï winnaars te Tongeren. Links :
De Bret In feest — De Bret vierde
Dieven — De familie R. Cl. kreeg ste getroffen door de gevoelens van
30EYMANS en rechts VAN OIRBEEK,
voornoemde renop passende wijze den terugkeer bezoek van ongewenschte gasten. loyaliteit jegens den Koning en de
kampioen van Limburg.
ners;
op 40 sec.
van hare drie weggevoerden, nl. Van Een groote partij kersen werden ge- Dynastie, die het Christen WerkersVerhaegen, Vandennotelaere en Van Vanoirbeek en Martens regelmatig den Berg, Metten en Linden. Een stolen. Den daaropvolgenden nacht verbond te Lanaken in zijn teleOirbeek.
mooie stoet werd gevormd en de werdr
-,k nog de overigen van de gram geuit heeft. Z. Kon. Hoogheid
en zeer goed waren
heeft mij gelast U hierom zijn innlBij den aanvang der vijfde ronfeestelingen afgehaald. Nadien had boomen geplukt.
De
T.
W.
C.
heeft
een
heerlijke
gen dank over te brengen (get. Het
de moe' Cuypers opgeven en ook prestatie verwezenli" g.
nog een luimig volksbal plaats. ProGoed
nieuws
—
Dezer
dagen
verKabinetshoofd).
ficiat, Bret
bnellen kan niet meer mee; hij stapt
namen we goed nieuws uit de kolo3. Van Mgr. Kerkhof s: Hartelijk
af. Bij den aanvang der 6« ronde KAMPIOENSCHAP V. LIMBURG
ZUTENDAAL
nie vanwege eenige onzer dorpsgezijn er dus nog 5 renners op kop,
Lijkdienst — Maandag 11 Juni om nooten. /oor acht jaar vertrek al- dejik voor huldetelejrram en betuigde vrome gevoelens. De Heer zegeVOOR JUNIORS
11 u heeft er in de O. L. Vrouwkerk
waarop jacht gemaakt wordt door
de familie Straetemdus-Ma- ne onze dierbare Arbeiders, hunne
Verhaegen, Vandenotelaere en Van
eene plechtige lijkdienst plaats voor hier
mens. Voor den oorlog reeds moch- gezinnen en organisaties en Maria
de 107 de zielerust van Lamb. Eyen, gestor- ten
zij zich verheugen in de geboorL;
ven in het folterkamp van Buchen- te van een doehtje. Nu kwam 't wake over hen.
ter is. De acht rennfrs blijven niet 3 r
op X
L: 4
11
r ,°p % 5.
SMEERMAAS
' Verhagen;
wald op 17 Januari 1945. Vrienden nieuws van de geboorte van een
lang bijeen. Janssens en Vandenno- !i(D,<?
telaer, vallen plat
'
Optocht. — Op Zondag 17 Juli zal
en kennissen worden door deze zoontje.
vriendelijk uitgenoodigd.
te Smeermaas een optocht met feesLINKHOUT
telijkheden gehouden worden ter
.
Nieuwe Dokter — We vernemen
K
z n
Km. m
95 zijn
op kop
zes renZ.
E.
H.
Vanreppelen
gevierd.
—
k
8. Swaenepoel; 9. Wiel- met genoegen dat onze dropsgenoot
herdenking en viering van onze beZondag
1.1.,
dag
der
H.
SacramentsW
0
3
ml Ur erS
P
mburger); 10. Haèsevoets; de hr Jaak Geusens met onderschei- processie, werd de Z. E. H. Vanrep- vrijding, 't Belooft iets eenigs te
2T vo1«r, T>rl ï PI
^ ,°
Van
le en
^
<lennotelaere;
12.
Marchal.
ding geslaagd is in het eind-examen pelen in zijn geboortedorp gevierd, worden.
Dehousse?'
«n l m
' w Haese'
m. M
Dehousse, op
48° sec.
Er waren 31 vertrekkers
Weergekeerd. — Onze bekende
van
docter in de Geneeskunde. —
gelegenheid van zijn diamanten Pieter Souren politiek gevangene,
andennote-Klachtwwerd
W
r - ali de
e r ingediend voor de 2e We wenschen hem van harte geluk ter
Van ILaer;
overigen en 4e plaats.
priesterjubileum.
De
plechtige
hoogkeerde behouden weer uit de Duit••• «en, vruchtbare loopbaan
' - in openlucht, bijgewoond door sche gevangenkampen.

ren g|
vertro»
naar Ef
huisre
bruidsi

en, daar
ünerika
huizen,
9
eens
aat. Naillen ze
tschland
toch op
de anloef af> ook in
met dat
meisje.
vriend
aten remet
i, werd
rd, dat
liet kon
tenzij
ar huwït bleek
nste belden glnburgerden en
n later
zaakje
den *vaiwd en
terug
e en de
erd hun
of de
dagen
;en der
rweken
In, verSjrle en
atselljke
3nt
e-

Mgr. Senator Broekx, de klok van
Li-nburg, zullen de gevierde sprekers zijn.
Schuttersgilde — Zondag was het
weer volle bak bij de schutters van
Zolder, namelijk Koningschieten. Rogiers Jan, de Koning van verleden
jaar vond het niet beter dan bij 't
eerste schot zich opnieuw dezen titel toe te eigenen.
St LAMBRECHTS-HERK
Weergekeerd — De volgende tewerkgestelden zijn deze laatste weken behouden van Duitschland teruggekeerd : 1) Georges Nelissen;
2) Vanspauwen René;
3) „..„„„
Jan
4) Vos L.; 5) Reniers; 6)
Jollings. Worden nog verwacht :
Bollen, Castro, Iheophile en Feytons. — .' 's D0'i?i»ke gevangene Philippaerts Jeseoh. Deze vier laatste
waar ncj steeds geen nieuws va"
ontvangen is, en die naar we hop^n
spoedig in Herk mogen terugkeeren.

