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HASSI IT
voor beren: 200 eo 100 fr. Als tus-
senkomst in het vervoer wordt 20
fr. per varken betaald.

Tevens zal er een tentoonstelling
zijn van geslachte varkens volgens
de kwaliteitsnormen, toegepast bij
de «Samenverkoop Varkens».

Leden die nog wensen deel te
l nemen aan de varkensdag, moeten
i zich zohaast mogelijk aangeven bij
I dhr. Voets Remi, Plasstraat, 48,
! Schalkhoven, tel. 31.979.

Deze varkensdag zal ongetwij-
nV; AANRIJDING - Op de Ku- £eld een grote^belangstelling^ken-

ringersteenweg te Hasselt wilde |
de wielrijdster E. M. uit Hasselt!

alle.
BRILLEN

€•

blijven van de VOOruitgang en van
een stilstaande camionette, toe- de eiseni gesteld door de afnemers,
behorende aan de h. A. uit Has-|Zai er iets te leren zijn.
Belt, voorbijsteken. Op hetzelfde
ogenblik werd de deur van de au-
to echter langs de straatkant

HERDENKING V.MS DE BE-
VRIJDING. — Op Woensdag 8
September is het tien jaar gele-

opengeworpen, met het gevolg, j den, d?;t onze **•* door de> gealll-

De bewoners worden verzocht hun
huizen te bevlaggen

GUIGOVEN
HEROPENING HUISHOUD-

K WA L ITEM !

de wielrijdster tegen de deur'
botste en ten gronde geworpen l l^rden^met Ten plechtige d^nkmls
werd. Zij liep verwondingen opj i n de o. Lieve Vrouwe-basiliek om
aan de rechterknie. De politie 110 u.; daarna zal aan het gedenk-
deed de nodige vaststellingen. j teken der gesneuvelden een bloe-

AUTO BESCHADIGD — Op de menhulde gehouden worden. Een
Luikersteenweg te Hasselt stond groois vuurwerk zal om 21 u. op
tijdens de nacht de personenauto >** <?rote Markt gehouden worden.

J Tip n*»\vrme>T-« wnrHon ^refvr\n>i+ Hur»
van de h. B. T. van Zweden ge-
parkeerd. De auto werd aangere-
den door e«n personenauto, waar- „_.— „.,„,„ „Wiejiiv,^-
van de bestuurder zijn weg ech-j SCHOOL. — De reizende Lande-
Ier verder zette zonder zich om|üjke Huishoudschool zal haar les-
de schade te bekommeren. Klacht sen hernemen op Donderdag 16
Werd bij de politie neergelegd. September te lu.30. De ingeschre-

ven leerlingen worden verwacht.
EIGENBILZEN

BIJ DE K.S.A. — De activitei-
'ten gedurende het groot verlof van
de K.S.A.-bond Eigenbilzen, zijn
weer ten einde. Zij werkten een

i goed programma uit.
Op Vrijdag 16 Juli was de eer-

ste bijeenkomst in het Volkshuis.
Daar werd het kamp voorbereid
dat doorging te Achel van 26 tot
31 Juli. Zij bezochten er de Kluis
en hadden een nachtspel dat met
veel kippenvel werd doorgemaakt.
Het kampvuur leverde ook veel
succes op. Het K.S.A. J. Vl.-kapel-
leke kreeg ook eens een nieuwe
verf. De «Boteractie» had ook 'n
grote bijval. Er werd 24 kg. boter
en 500 fr. voor «Oostpriesterhulp»
verzameld. Laten we langs deze
weg al de gevers nogmaals van
harte danken. Een eendaagse
tocht was ook nog voorzien, doch
wegens het slechte weder ging de-
ze niet door. De slotvergadering
ging door op Donderdag 2 Septem-
ber. Melden we ook nog dat onze
bondsleider, Bessemans Jozef, zich
verdienstelijk maakte bij de resi-
dentie op het Europees kamp te
Genk en zo zijn kamptechniekers-
brevet la klas met grote onder-

POORLOPCND OPEN VANBtotiOU
AANGENOMEN DOOt «U, Z)E«NKA«EN

HERDENKING DER BEVRIJ-
3ING — Heden Dinsdag 7 Sept.,
;e 20,30 uur, zal op de Grote
Harkt de herdenking plaatsheb-
ben van de 10e verjaardag van de
bevrijding der stad. In het pro-
gramma wordt voorzien : Geza-
menlijke uitvoering door alle
muziekmaatschappijen van de
Marsch van het llde Linie; Gele-
genheidstoespraak door de heer
Burgemeester; Gezamenlijke uit-
voering van het Vaderlands Lied:
Concert door de Koninklijke Har-
monie St. Hubertus.

HEUSDEN
BERICHT. — Dhr. ontvanger

der belastingen zal ten gemeente-
huize zitdag houden op Dinsdag 7
dezer, van 2 tot 4 u. namiddag,
voor het afleveren van de honden-
medailles voor het Jaar 1954.

Iedereen stelle zich die dag in
regel !

KRISTENE VROUWEN. — Op
Woensdag 8 September wordt in een personenauto. De fiets werd
het klooster der Ursulinen een re-
collectie gehouden voor al de le-
den. Begin te 2 u.

Niemand ontbreke !
BUREEL DER ZIEKENKAS —

De kinderen boven de 14 jaar en
die nog naar school gaan, dienen
ten spoedigste een echoolbewijs af
te halen. Ook het oudste meisje,
dat moeder helpt, moet een bewijs
afhalen net als de jongelingen die
mili.talre dienst gedaan hebben.

FILM. — Dinsdag 7 September
te 19 u. wordt in de zaal van het
patronaat vertoond : «Het Biecht-
geheim». Ieder volwassene moet
dat zien. Inkomprijs: 10 f r. Om
18U.150 hunnen de kinderen genie-
ten van «Da Zang van de Missou-
ri».

DONK
VERTREK NAAR 'T KLOOS-

TER. — Op 8 September a.s. zal
onze dorpsgenote Suzanne Ma-
cours haar intrede doen in het
klooster der E. Zusters te Jambes
(bij Namen).

Wij wensen d« jonge postulante
alsmede haar familie van harte
proficiat.

LOKSBERGEN
VERGADERINGEN Donder-

dag te 19u.30 bestuursvergadering
voor de meisjes B.J.B, en Vrijdag-
avond te 20 u., voor de boerinnen-
gilde.

PLECHTIGE AVONDMIS. —
Woensdag 8 September, bij gele-
genheid van het feest van O.L.Vr.
Geboorte, wordt er in onze paro-
chiekerk te 20 u. een plechtige
avondmis opgedragen, tijdens de-
welke eveneens de H. Communie
wordt uitgereikt.

GEBOORTE. — Rita Claeskens,
dochtertje van Alfons en Ludwina
Blockx.

HUWELIJKSAANKONDIGING.
— Van Gossum Simone met Bee-
len Jozef van Kortenaken.

ST TRUIDEN
KERNIEL

HUWELIJKSBELOFTEN.
Zullen eerstdaags in het huwelijk
treden : Constant Schoubben en
Bertha Briers.

FRUITVEILING. — Vóór een
paar weken schreven we dat er 48

scheiding behaalde.
HERDEREN

FIETSER ONDER AUTO. —
Bij 't oversteken van het kruis-
punt op de Daalstraat, werd de
17-jarige Box Jenny gegrepen door

zwaar beschadigd, terwijl het
meisje slechts enkele lichte
schrammen opliep.

QfNK
ZÜTENDAAX

UITSLAG SCHUTTERSTOR-
NOOI VAN ZONDAG. — De gilde
van de Bessemeer (schutterij «St>
Rochus») wist de eerste plaats te
bemachtigen op deze prljsschie-
ting, en aldus de hand te leggen
op de beker van «Het Belang van
Limburg». Een zeer eervolle twee-

N E E M I E D E R E A V O N D

t V ICHYr Pu-
tte E N H A R D L l J V l G H E I D
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RAADPLEGING VERSCHO-
VEN. — De raadpleging voor aan-
staande moeders , die moest door-
gaan op Dinsdag 14 September a.s.
zal verschoven worden tot Don-
derdag 16 September. Deze raad-
pleging, die doorgaat In het moe-
derhuis, wordt gehouden door Dr.
Van Waes te 14 uur en is volko-
men kosteloos.

PRACTISCHE LESSEN. -
Voor jonge huisvrouwen worden
practische lessen inzake «Kinder-
kleding» ingericht.
schrijvingen zeer

Daar de in-
talrijk zijn,

de plaats kwam toe aan de pas ge- s*-1Pt-
stichte St-Dominicusgilde van Ter-

wordt de cursus gesplitst in reeks
A en reeks B, dit vanaf Woensdag
8 September. De lessen worden
dan gegeven in het lokaal der
vrouwengilde van lu.30 tot 4u.30
en van 7 tot 10 uur. Voor de na-
middaglsssen kan nog ingeschre-
ven worden bij mevr. Meertens in
de Meinestraat te Bree ofwel
Woensdag a.s. bij de lesgeefster.

HERSTELLINGSWERKEN. —
Wegens herstellingswerken in de
St. Michielskerk, nl. het aanleg-
gen van centrale verwarming, zal
deze week nog alleen de midden-
ingang der kerk geopend zijn.

VERENIGINGSLEVEN. — He-
den Dinsdag te 20 uur is het ver-
gadering voor de K.A.J.-leden in
hun gewoon lokaal en Vrijdag 10
September vergadert het A.C.V.
om de komende werking te be-
spreken.

K.S.A.-NIEUWS. — Na de zeer
geslaagde jubelfeesten van het 50-
jarig bestaan van de studenten-
bond «Frisse Heikracht», hielden
de Knapen en Hemieuwers met
enkele Kleppermannen een even-
eens een onder alle opzichten wei-
gelukt jubelkamp in Dome : de
plaats die het openluchtleven van
de studentenbond 't leven schonk.
Vijftig studenten leefden er die
dagen mee in tuchtvolle kame-
raadschap onder de kampleuze
van «Were di, Blij».

Onmiddellijk na de terugkomst
van Vrijdag pakte iedereen de
athletiektraining aan die ondanks
de onvermijdelijke stijfheid na het
kamp, verleden Zondag toch de
schoonste vruchten afwierp. In de
athletiek- en kampwedstrijd tus-
sen de vier Breeër jeugdvereni-
gingen, wisten de athleten van
«Frisse Heikracht» zo maar even
in alle categorieën de eerste prijs
weg te halen en daarmee een glo-
rierijke overwinning temeer in de
wacht te slepen. Aldus werd het
bewijs geleverd, dat de studenten-
bond niet alleen een eerste klas
opvoedingsbeweging is, maar te-
vens een jeugd- en sportbeweging
van allereerste gehalte.

Als laatste punt staat nu nog
het athletiektornooi in Tongeren
op het programma : tussen de drie
grootste K.S.A.-bonden van Lim-
burg, Tongeren, Hasselt en Bree
zal Donderdag a.s. een groot tor-
nooi gehouden worden op het ter-
rein van Cercle Tongeren. Reeda
vatten alle athleten de training
aan om zo mogelijk ook Donder-
dag met een even goede uitslag als
verleden Zondag voor de pinnen
te komen. Iedereen gaat mee naar
Tongeren, ook de Jong-Knapen.
Allen in perfect uniform, want
vóór het tornooi is er optocht door
Tongeren met muziekkapel en
vlaggen. Vertrek: Vrijthof om l u.

mien. In de individuele rangschik-
king was het dhr. Jozef Nijst van
de Bessemeer, die de oppergaai af-
schoot en de prachtige «Schaal
van Zutendaal» naar zich toe haal-
de. Voor deze machtige prestaties
wensen wij de kampioen en de
zegevierende gilden van harte ge-
luk.

OPGLABREEK
VERENIGINGSLEVEN. — De

parochie telt vier meisjesvereni-

KLEINE BROGEL
POKINENTING. — Woensdag 8

September om 4u.80 heeft de
jaarlijkse pokinenting plaats in de
Sint Jozefszaal. De ouders worden
verzocht hun trouwboekje mede te
brengen.

JEUGDNIEUWS. — In de loop
van de volgende dagen zullen de
B.J.B.-meisjes en -jongens hun
jaarlijkse rondgang doen voor het
innen van het lidgeld. We hopen
dat alle jonge meisjes en jongens
zich zullen laten inschrijven bij

ming, de Kajotsters en B.J.B.-]
meisjes voor katholieke actie en
de Chirojeugd voor de zondags-
ontspanning van de meisjes. De
oprichting van deze organisatie,
wat een zeer gelukkig initiatief is
van de geestelijke overheid der
parochie, werd met vreugde be-
groet. De mooie groep startte met
veel wind in de zeilen en telt reeds
een vijftigtal leden. Er werd een
degelijke leiding gevormd en wan-
neer de Chiro zich op straat ver-
toont met de prachtige bondsvlag
en vendelwimpels, getuigt ze van
een organisatie die groeit en ijvert
met een ongekende geestdrift en
overtuiging. Dit bloeiend leven dat
ook waar te nemen is bij de an-
dere bonden van de meisjes, eist
echter een eigen onderkomen, een
eigen lokaal waar de bond zich
thuis voelt en waar hrt gezellig is.
De proost van de Chiro, E.H.
Pastoor Beelen, heeft onmiddellijk

leden waren, wat al 'n flinke pres-'de handen uit de mouwen gesto

FANFARE. — Reeds werd met
de jaarlijkse rondgang bij de ere-
leden een aanvang gemaakt in het
dorp. De volgende week zullen ook
de andere wijken bezocht worden.
De Sint Jozefsfanfare rekent, zo-
als de voorgaande jaren, op de
milde steun van de bevolking.

RUIMING WATERLOPEN. —
De eigenaars, huurders of vrucht-
gebruikers worden er nogmaals
aan herinnerd dat alle waterlopen
dienen geruimd te worden vóór 20
September. Door de plaatselijke
politie zal kontrool uitgeoefend
worden. Iedereen stelle zich dus
In regel.

WAGEN OMGEKANTELD. —
Donderdagnamiddag was de land-
bouwer L. Beckers bezig met het
naar huis voeren van de haver-
oogst. Wanneer de jeep, waarach-
ter de wagen hing, de nieuwe be-
tonweg KI. Brogel — Overpelt wil-
de verlaten om de Herestraat in te
rijden, kantelde de aanhangwagen

tatie was. Nu kunnen we met ge-
noegen mededelen dat er al 53 le-

ken en dank zij de steun van het l met de vracht om. Gelukkig be-
gemeentebestuur, bezitten thans perkte zich alles tot lichte scha

den zijn. Onze veiling staat nog j de meisjesgroeperingen hun eigen , de.

Brogelse jeugd. Door haar over-
heid werd de Eerw. Zuster ver-
plaatst naar Houthalen-Dorp.

Gans de bevolking van Kleine
Brogel wenst deze goede zuster 'n
lange loopbaan en kloosterleven te
Houthalen.

BENOEMINGEN. — Door hè
plaatselijk schoolcomiteit werden
alhier :• in de aangenomen meisjes'
school, 2 leerkrachten benoemd
de Z. Eerw. Moeder Valerie ter
vervanging van Z.E. Moeder Emi
lie, overleden, en Mej. Goormans
van Reppel in de plaats van Z
Eerw. Zuster Majella, die ver
plaatst werd naar Houthalen.

OOSTIIAM
NAAR BLAHKENBERGE. —

De N.M.B.S. richt op Zondag 12
September een speciale radiotreii
in naar Blankenberge. Vertrek te
Oostham te 7 u. 13 en terug om
21 u. 45. De prijs beloopt 152 fr.

De mijnwerkerscoupons zijn gel-
dig.

De reiskaartjes dienen afgehaald
bij de h. Mondelaers Theophiel ui
terlijk 11 Sept.

KRISTEN ZIEKENKAS. — Op
Woensdag 8 Sept. om 19 u. 30 be-
stuursvergadering op de kapelanij.

PEER
VOETBALWEDSTRIJD UITGE-

STELD. — In het kermi.oprogram-
ma van de voetbalclub Peer S. V.
werd melding gemaakt van de wed-
strijd Peer S.V. - 10e Wing Lucht-
macht, te spelen heden Dinsdag te
17 uur.

Het bestuur moet thans melden
dat deze wedstrijd vandaag niet
mag gespeeld worden, wegens ver-
bod door de Kon. Belg. Voetbal-
bond.

Deze match tegen de militairen
van het Vliegplein zal wel door-
eaan op Donderdag a.s. te 17 uur
op het terein van Peer S.V.

De sportminnende bevolking van
Peer dient goed nota te nemen
van deze verandering en wordt dus
op het terrein verwacht a.s. Don-
derdag te 17 uur.

WIJDING. — Tijdens de rust van
de voetbalwedstrijd Peer S. V. -
Kabouters Opglabbeek, werd er
door E. H. Kapelaan Lenssen over-
gegaan tot de wijding der kleed-
kamers van de voetbalclub.

In aanwezigheid van de spelers
van Peer en het voltallig bestuur
werden de kruisen gewijd om
daarna opgehangen te worden in
de lokalen.

OPITTER

Redevoeringen werden uitge-
sproken door de heren burgemees-
ter Ooeyen. Mr Vranckx, Mr Ros
en Dr. Dewinter.

Het dodenappel werd gehouden
door Mr. Gaspard en bloemen wer
den neergelegd door voormelde af-
gevaardigden; 22 kransjes werden
neergelegd door kleine meisjes van
de Zusterschool aan de kruisen
bij de tragische gracht.

Verder werd een bezoek ge
bracht aan het Engels kerkhof,
waar eveneens bloemen neerge-
legd werden door Mr. Ros en de
plaatselijke politieke gevangenen.

Op het militair kerkhof werden
tevens kransen neergelegd aan de
voet van het monument van de
onbekende politieke gevangene

DOODBERICHT
Men verzoekt ons het overlijden

te melden van

M E V R O U W
Leonia, Virginia, Maria, Helena

H E N D R I X
Weduwe van Mijnheer
Jozef HOUBERECHTS

geboren te Zonhoven de 17 Nov.
T alsmede a°an de„TnuV*>0 en godvruchtig in de Heer

overleden te Houthalen op 5 Sep-menten der krijgsgevangenen '40-
'45, '14-'18 en dit van de dienst der
militaire gebouwen.

Tenslotte had op het Kg. As-

tember 1954 gesterkt door de H.H.
Sacramenten der stervenden.

De plechtige lijkdienst gevolgd

defilé door een peloton van het
Belgisch leger.

Hierop volgde een receptie in t
gemeentehuis waar het gulden
boek ondertekend werd door de
personaliteiten.

De ganse plechtigheid stond on-

tridplein, voor het oorlogsgedefik- door de teraardbestelling zal
PI*** hebben in de parochiekerk
van Zonhoven op Woensdag 8
September 19M te 10,30 u.

Bijeenkomst Dorp 20, te Zonho-
ven om 10,15 uur.

De personen die bij vergetel-

VOOR ONZE LANDBOUWERS.
— Onze landbouwers welke reeds
verschillende jaren de gelegenheid
gehad hebben, voor het voleen van
verschillende cursussen, zal thans
de gelegenheid geboden worden een
naschoolse lagere avondlandbouw-
cursus te volgen.

Deze zal gegeven worden in een
lokaal ter beschikking fre^tMrl door
het gemeentebestuur, en dit voor
de landbouwers van Dilsen, Stok-
- T; en Lankla > •

Deze cursus is gans kosteloos, en
de liefhebbers kunnen zio'i aange-
ven vóór 13 September bij de n.
Alfred Prikken, Oude Baan, Dil-
sen.

De cursus omvat : eerste jaar
bemestingsleer, grondbewerklng,

peulteelt, enz.; terwijl het tweede
jaar zal handelen over veeteelt.

De liefhebbers worden na het
tweede jaar in het bezit gesteld
van een diploma. Ongeveer in de
helft van de maand October zul-
len de lessen een aanvang nemen.

Inwoner van Ophoven. In haar
huizeke op de Dorpstraat wordt ze
bijgestaan door haar enige doch-
ter Nelke, die haar reeds meer dan
10 jaren verzorgt en helpt lijk een
ware verpleegster.

Eén ditig echter wil bij deze nog
kranige ouderlinge niet wijken en
dat is haar goede moed en flink
humeur. Moederke Kooien heeft
moed en blijgezindheid te koop.
Telkens de oudste inwoonster van
Ophoven bezoek krijgt, en dat ge-
beurt meer dan eens, geeft deze
kranige vrouw een staaltje van
haar moed en haar helder geheu-
gen, alhoewel ze gehoor en gezicht
bijna totaal verloren heeft. Im-
mers, dan zingt ze iedere keer een
hele variatie volksliederen uit haar
nog zeer rijk repertorium.

Vroeger woonde moederke Koo-
ien naast de Venlose steenweg,
waar momenteel nog haar 83-ja-
rlge oude broeder Nlcolaa» Koo-
ien woonachtig is. Moederke Koo-
ien is vroeger gehuwd geweest met
vader Wulmke Wieërs. Ze hadden

heid geen overlijdensbericht or.t-l kem' zi^ °°fstten er

FANFARE «STE-CECILIA». —
Verleden Zondag namen de man-
nen van voorzitter Vranken deel
aan het muziekfestival te Stok-

flink

VUCHT één kind en haar echtgenoot over-

. .-
der de leiding van de heren Huls- ; worden verzocht dit ali succea met de goedgekozen con-.. TT -- *» K-o^ane, vingen, wuiueii veiiucnt ait ais, „„„*_. ,____„__mans E. en M. Kenens.

MAASKANT
RAADPLEGING

MAASEIK
AFGELAST.

dusdanig te beschouwen. 2945

Ridder en Mevrouw Jean de
— In onze uitgave van verleden l Donnea de Fologne, ;
Zondag werd aangekondigd dat l Ridder Jean-Jacques de Donnea
een prenatale raadpleging zou!de Fologne;

Juffrouw Anne-Marie de Doruiea
de Fologne;

Juffrouw Marie-Magdeleine d*
Donnea. de Fologne;

Mevrouw Oscar de Donnea de
Fologne;
vervullen de droeve plicht u hdt
tragisch overlijden te melden v<ir.
hun teergeliefde zoon, broeder en
kleinzoon :

M E S S I R E
Michel, Marie, Joseph, Albert,
Chlslaln, Hubert

RIDDER
de DONNEA de FOLOCNL

ET DC ST. EMPIRE

Leerling aan het St. Michelcollojje;

doorgaan in de lokalen, Kon. Al-
bertlaan, 7. Deze raadpleging zal
niet doorgaan.

NEEBOETEREN
NOG DE BRAND. — In ver-

band met de brand te Geisteren,
bij dhr. Jan Gijsen - Geebelen,
kunnen wij nog melden dat het
dhr. Louis Giesen was welke op
gevaar van zijn eigen leven het
kind Jean Weytjens uit de bran-
dende schuur redde; tevens was
hij het met Pierre Doumen welke
zich het meest hebben ingespan-
nen om de kleine tot het bewust-
zijn terug te brengen door het
toepassen van de kunstmatige
ademhaling.

Ere aan wie ere toekomt ! De
kleine Jean stelt het heel goed.

ZITDAG. — Heden Dinsdag, van
16 tot 18 uur, zal een propagandist
der sociale werken komen zitdag
houden in het gewoon lokaal (weg

certnummers.
MEESWIJK

BIJ DE VROUWENGILDE. —
Zondag 12 September houdt de
bloeiende vrouwengilde «Bij de
Haard» haar algemene vergade-
ring. Op Zondag 19 September
richt de vrouwenbond een bede-
vaartreis per autocar in naar
Heppeneert. Prijs: 18 f r. voor de
grote personen en 12 fr. voor de
kinderen. Ook niet-leden mogen
meegaan. Belangstellenden moeten
zich aangeven bij de wijkmeeste-
ressen.

OPHOVEN
DE OUDSTE INWOONSTER —

Moederke Maria Kooien, wonende
op de Dorpstraat te Ophoven, zal
binnenkort haar 94ste verjaardag
vieren. Zij werd geboren op 17 Ja-
nuari 1861 en is alzo de oudste

leed op 75-jarige ouderdom, 19 ja-
ren geleden.

We wensen de oudste Inwoon-
ster van Ophoven no g enkele
jaartjes goede gezondheid, onder
de trouwe behulpzaamheid vin
haar goede dochter Nelke. en dan
mag Ophoven binnen ettelijk» tijd
een honderdjarige vieren.

Kort Nieuws

men; tevens worden er klachten i
aangenomen.

ELEN

BIJ ONZE TAFELTENNIS-
CLUB. — Op Zaterdag 11 Septem-
ber om 19 u. zal in ons lokaal, bij
Mme Wwe Goossens, een tafelten-
niswedstrijd doorgaan tegen «Me-
teor Bree». Wij doen hierbij een
warme oproep tot al de sympathi-
santen en ereleden onzer club om
onze jongens aan te moedigen. _
«Meteor Bree» zal voorzeker op de'§"'"*"",",'"
overwinning belust zijn, daar zij a
over enkele weken aan huis de
eerste nederlaag te incasseren kre-
gen van T.T.C. Opitter, met 14-10.
De inkom Is gratis.

Hierbij doet het bestuur der club
een oproep tot de jongs mannen
van Opitter die zich aan tafelten-
nis interesseren, om zich aan te
sluiten bij de club. Ze dienen zich
aan te maiden 'a Zondags na de
hoogmis of Zaterdag 11 September
e.k. Het lidgeld voor dit lopende
jaar bedraagt 20 fr. De minimum
aansluitingsouderdom is vastge-
steld op 14 jaar. Mannen, jonge
lieden van Opitter, wordt lid van
T.T.C.O. Ouderen, steunt de club
door 't nemen van een erelidkaart.
Ereleden, dank voor uwe giften
van dit jaar.

LEOPOLDSBURG

OVERLIJDEN — Met droef-
heid vernemen we het overlijden,
na een langdurige ziekte, in de
ouderdom van 64 jaren, van dhr.
Vanderhoven Jozef. Deze graag-
geziene figuur, had zijn grote
sympathie te danken aan het on-
baatzuchtig ijveren in zijn jeugd-
jaren in de plaatselijke toneel-
groep en muziekmaatschappij.
Niettegenstaande zijn g r o o t
kroost (11 kinderen waarvan ne-

naar de brug). Alle inlichtingen Lid van de Spéléo Club van Beigië
van sociale aard zijn er te beko-, p-horen te Etterbeek de 15 Juli
_ J. . . . - ,» , / ]„„ nmt Ir l •-, , . Vi r «n l VJ^ kf"-»* *-> U *•

1937, vroegtijdig aan hun heMe
onttrokken, slachtoffer van zijr.
toewijding, Donderdag 26 Augus-
tus 1954, in de grot de ia Ci£,'a-
lère, Sentein (Ariêge) Frankrijk.

Zijn vrienden van de Frans-
Belgische expeditie in de grot ae
la Cigalère, en de bevolking v*u|
Sentein, hebben een lijkdienet U-|
ten opdragen in de parochiale
kerk, Zondag 29 Augustus 1954 is
11,15 u. in tegenwoordigheid
het stoffelijk overschot.

De Absouten gevolgd van de bij-

JAARLIJKSE BEDEVAART
VAN DE POLITIEKE GEVAN-
GENEN. — Zondag had te Leo-
poldsburg de tiende herdenking
plaats van het tragisch overlijden
der 22 politieke gevangenen in
1944.

Te 10 uur had in de kapel van
het militair hospitaal een H. Mis
plaats, die opgedragen werd door
E.H. aalmoezenier De Beco, poli-
tiek gevangene. Waren tegenwoor-
dig: Mr. Vranckx, afgevaardigde
van het Ministerie van Volks
zondheid en gezin; Mr. Ros, ere-
kabinetschef van het ministerie
van verkeerswezen en voorzitter
van de vriendenkring der politie-
ke gevangenen van het kamp van
Beverlo; KI. Vanheesbeke, afge-
vaardigde van het ministerie van
landsverdediging; de afgevaardig-
de van de heer gouverneur der
provincie Limburg; burgemeester
Oeyen, schepenen Beenaerts en
Reynders, Caels, politiecommissa-
ris, alsmede burgerlijke en mili-
taire overheden, alsmede afge-
vaardigden van de vaderlandslie-
vende maatschappijen van Leo-
poldsburg met vaandels. Verder
oud-politieke gevangenen en recht-
hebbenden uit het ganse land, als-

Waar ergens zijn zulke prijzen be
haald geweest voor de aardbeziën, zaal

HEENGAAN - Alhier mede de plaatselijke sectie
2: « een bezitten in de oude gilde- vertrok, na een verblijf van 23; _ In optocht begaf men zich

r>pr7ikpti

gild.
Er "werd namelijk met de jaar, Z.E. Zuster Majella. Sinds

' wijdde deze ijverige zustertoelating van het gemeentebestuur
de Treurgracht, waar zich het mo-
nument bevindt opgericht voor der>pr7 ip t i .

steekt de 'handen bij een fijn en gezellig lokaal gemaakt ' haar beste krachten aan de opvoe- 22 gefusilleerde politieke gevange-
wi v de kleine 'nen.elkaar en treedt toe ! °P de ruime zolder der nieuwe ding en onderwijs van de kleine 'nen.

MELKCONTROLE — De land- meisjesschool. Het werk werd met
bouwers welke er belang in stel-] veel ijver gepresteerd dank zij de
len hun koeien te laten contro- j onbaatzuchtige hulp van vrljwllli-
leren, kunnen zich wenden tot J. £ers.

Naast een ruime vergaderzaal i
werd ook nog een klein lokaaltje '

Hen- voorzien voor bestuurs- en kernver-

gen in leven), was hij nog steeds j zetting In de familiegrafkelder
hulp bood en bijstond hebben in alle eenvoud plaats ge-
het paste of nodig had, te Fologne, Woensdag l Sep-daar waar

was. De begrafenis heeft plaats
Woensdag 8 September om 10,30
uur, In de parochiekerk van Elen.

KINROOI

tember 1954.
De plechtige lijkdienst voor zij-

ne zielerust, zal opgedragen
worden, Dinsdag 7 September
1954 te 11 u. In de parochiekerk

TOMBOLA. — Hier volgt de uit- van OL Vrouw van het Hei'tg
slag van de tombola, H^ericht H rt de Terva«t« U Etter-
HrtrtT» rt« TTïnrnnipr TT n • VAln 4AR*

beek.
Een tweede plechtige lijkdienst

waarop Ued verzocht wordt aan-
wezig te zijn zal opgedragen w,r-
deen in de parochiekerk van Guy-
goven, Donderdag 9 September '51
te 11 uur.

Gelieve dit bericht te aanaen
als doodbericht.
34, Rue des Aduatiques, Brussel.
Kasteel van & te Guygoven, bij

door de Kinrooier F.C. : velo 468;
fietslamp 393; vulpen 161, 223 en
470. Voor de omslagen: veloband
22; vulpen 64.

Af te halen !n het lokaal P.
Bakkers, Markt, voor 15-9-64.

DILSEN
KAMPIOENSCHAP MAASVAL-

LEI. — Zondagnamiddag vertrok-
ken onze beide schutterijen Slnt-
Martinus, naar het kampioenschap
van de Maasvallei, ingericht door
de bond der Maasvallei, en thans
toevertrouwd aan de schutterij St.
Ambrosius Kinrooi. De schutters
van Dilsen hebben zich buitenge-
woon flink uit de slag getrokken,
en hebben getoond een der ge-
vaarlijkste schutterijen te zijn.

De uitslag van het kampioen-
schap voor de beste schutter van
de Maasvallei was de volgende :
1) Mertens Alex, Ie prijs met me-
daille, uit Meeswijk ; 2) Stijnen
Gerard : prachtige beker, schut-

Oortessem. 29;J6

Men meldt ons 't overlijden van

M E V R O U W

Maria S A R L E E
Politiek Gevangene 1914-1918

Weduwe van Mijnheer
Ernest MAURISSEN

Moederke Kooien

GENERAAL ANDREI
NOVTTSJ QRETSJO, opper üa-
velhebber van de Sovjetstrijrt-
krachten in Oost - Duitsland,
heeft Maandag een hof fell ik
heidsbezoek gebracht aan Gene-
raal Sir Richard Gale, opperbe-
velhebber van het Britse Rijn-
leger.
Het is de tweede maal sedeit
1946 dat een Russisch hoger 01-
ficier zich naar West • Duics-
land begeeft In Mei j.l. bracht
Generaal Gretsjo inderdaad eou
bezoek aan de Amerikaanse be-
velhebber en diens Franse co<le_
ga.
DE 47 BEMANNINGSLEDEN

van het Braziliaanse vracnt-
schip «Commandante Pessoa»
dat op 60 km. benoorden Nalal
op een klip is gelopen, zijn door
een ander schip opgenomen, tiet
vrachtschip is enkele ogenblik-
ken later gezonken.

•V- HET 76ste DUITS KATHO-
LIEK CONGRES heeft Vrijdig
zijn werkzaamheden voortgezet
in tegenwoordigheid van 22
aartsbisschoppen en bisschop-
pen, van Mgr Alois Muencn,
apostolisch nuntius, en verschei-
dene ministers van de Bond«i«-
gering en van de Laender. On-
geveer 20.000 inwoners van do
Sovjetzone wonen het congrea
bij.

GOUDEN BRUILOFT TE DILSEN

Echtelingen
Op 't Eynde-Luyten

gevierd

terij St. Martinus Dilsen Houtis- geboren te Hasselt, op 23 Januari
sen ; 3) Voortmans J., schutterij 188g en godvruchtig in de Heer
£.£!!r̂ Uïï *^£i£^ (overleden te Hasselt, op 4 Septer.,-'

ber 1954, gesterkt door de gena-
demiddelen onzer Moeder de il.
Kerk.

lissen; 5) Daelmans Theo schutte-
rij St. Laurentius Meeswijk ; 7) J.
Bisschops, schutterij St. Elisabeth
Stokkem; 8) Laermans Albert, van
St. Martinus Dilsen Houtissen.

De uitslag van de personele
prijskamp was de volgende :

1) Brouns Jean, St. Martinus Dil-
sen Houtissen;

2) Pannemans Leo, St. Lauren-
tius Meeswljk;

3) Schuts Pierre, St. Pieter Leut;
4) Voortmans Jaak, St. Lauren-

tius Meeswijk;
5) Plessers M., St. Laurentius

Meeswijk.
Voor beide schutterijen is thans

het seizoen volledig ten einde, zo-
dat we mogen zeggen dat vooral
de jongens van Houtiasen hun
seizoen flink afgesloten hebben.

De echtelingen Op 't Eynde—Luyten.

De nlechti^e liikdienst sevolpd Dllsen heeft Zondag met grote over enige maanden terug ook nog
•* geestdrift de gouden huwelijksver- zijn gouden bruiloft vierde,

van de begrafenis, zal plaats heb- faardag
 l

der tchtelingen Jean Op
ben op Woensdag 8 September om
10,15 u. in de parochiekerk van
St. Qumtinus te Hasselt.

Bijeenkomst aan het sterfhuis;
Congostraat 2. om 9,30 uur.

Zondagmorgen luidden de feest-
't Eynde - Luyten Maria gevierd. | klokken en hoewel eerst een drui-

De jubilarissen hebben deze hul-
de ook ten volle verdiend, want
zij genieten de grootste sympathie

lige regen de feestviering in de
war meende te sturen, klaarde
rond 9.30 u. de hemel dan toch op,

bij al hun dorpsgenoten. De gebu- en werden de feestelingen afge-
Vrienden en kennissen welke bij [ r en °P. de fteenweg, bij wie zulk naald door een puike groep ,be-
rB-ptolhPirt P-.ipn rtnnrth^ht een gebeurtenis niet alledaags is, staande uit ruiters, _ schoolkmde-vergetelheid

ontvingen, gelieven dit als du.-s-
danig te aanzien.

Maastrichterstraat, 18, Tel. 36.71

,
Vanvinckenroye, Dorpstraat, 28 te
Kerniel

Ambtsgebied • Borgloon,
drieken-Voort, Kerniel, Kortessem, faderingen. In het vervolg ztllen , ,, i n. i \
Guigoven en Gors-op-Leeuw. de Chiromeisjes en alle leden van ( Vervolg van Ö1Z. l )

BEGRAFENIS. - - Vrijdag om de andere meisjesverenigingen m , j j

Eerste Leercentrum voor jonge Mijnwerkers te Houthalen

hadder, deze heuglijke dag niet on- ' ren jongens en meisjes, versierde
gemerkt laten voorbijgaan, ec ' rijwielen, burgemeester Snijkers
met aan het hoofd dhr. Vrrmeu- en gemeenteraad, fanfare St. Mar-
lon. Vanwijck, Kaas P. en Leon: tinus Dilsen Dorp, folkloristische
Beenders, leiders van het feest- groepen, gevolgd van de mooi
comiteit hebben velen zeker een | versierde auto met de jubilarissen,
voorbeeld mogen nemen aa.n de- bruidjes, kinderen en famillele-
ze viering. den, bewoners van de steenweg,

Het was aan de feestwoning, in -1 ̂  verder honderden dorpsbewo-
gang van de Bosstraat en aan de ners.

j kerk, een kleurenschakering van j Te 10 uur droeg Z. E. H. kape-
lintjes, strikjes en spreuken. laan Peumans een plechtige dank-

Jean, een populaire figuur, zag J mis op, waarin Z. E. H. Pastoor
het levenslicht te Dilsen op 19 A- Broeckx de gevierden geluk wen-

.waarmee thans vertrokken wer:!, de lokalen, die ondergebracht wer. H. Col, prefect aan de vakschool

pril 1879. ste en hen als voorbeeld stelda
Van kindsbeen af hielp Jean op van de ganse parochie,

het bedrijf van zijn ouders, doch' Na de kerkelijke plechtigheid

10 u.
kerk
fenis plaats van

toen «- *r Gouverneur Rop- eerst met dergelijk leercentrum
l uitvoering van dit werk gepaard pe aan het woord kwam en op van wal durft steken.o . .. - . -

|ln de toekomst mogen bestendigd den in de vroegere gemeente",te Mechelen aan de Maas; de h.h. \ w.ann
(
e
n
i
t
r ^o^ «o^r^k"^^* huls aïn-evat ""f* het Semeente-

zaai, worden temeer daar Limburg net school. Willems PU Lemrnens. namens het . . r* .. _ J

Lafosse echtgenote van Mr Aug. ' met ?rote financiële lasten. Nie- plechtige wijze hulde bracht aa-i Vervolger.s richtte dhr Gouve--
' 'Reweghs. mand zal zijn bijdrage weigeren i(je gevallen mijnwerkers, die pio- neur een vaderlijk woord tot

'
.

De afgestorvene was geboren te , wanneer het gaat om het heil van niers ^e door nun arbeid deze ver- studenten, wees op 't groot voor-
Borgloon op 16 April 1872 en god- 1 onze schone en rijke Opglabbeek- wezeniijkingen mogelijk maakten, recht dat zij genieten en op de
vruchtig overleden te Kerniel op se jeugd. JNa hulde gebracht" te "hebben a-nlmooie toekomst, die zij zich ku^-jblanc, directeur der associatie derjVerdonck, directeur van het leer-

'

Willems en Lemmens, namens het
provinciaal- en staats-technisch i fand7 Maar TeVi'maaï'dat hij"zijn ter' Snijkers !n"aan'wczighef(Tvan

Tussen de aanwezige personali- \onderwijs; de h.h. Thomassen en J nestje klaar had, en de industrie de voltallige gemeenteraad. De
teiten bemerkten wij : dhr Gou-,Bollen, namens de christen vak- j in liet Maasland tot ontplooiing burgemeester wenste de jubila-
verneur Roppe, Mgr Broekx; dhr.'organisaties; de heren burge-1 kwam,, trok hij naar de kolen- rissen geluk, en bood hen in naam
Grauls, directeur-generaal van'meesters Godderie van Houthalen raiJ" te^ Eisden, waar hij ^onge- van de^ganse gemeente twee prach
het technisch onderwijs; dhr. Le-jen Geyskens van Beringen; dhr.

te zijn van de H. Sacra-
menten.

GEBOORTE. — Het gezin Ni-
colaas Driesen - Pipeleers werd
voor de 2de maal gezecenci met de

OMHEINING — Reeds verschil-'het werk van dhr Meyers en ué
lende malen werd op bestuursver- !rard en de andere personen, die
gaderingen van de plaatselijke (ijverden voor dit leercentrum, 0.;-
voetbalclub gesproken over een toogde dhr Gouverneur, dat het
degelijke omheining rond het 'gedaan moet zijn met de gedachte

geboorte van een dochtertje, dat ' voetbalveld. Jaarlijks worden gro- dat het <<maan> een mijnwerker
Lutgarde gekerstend werd. te sommen uitgekeerd om herstel-1 b . ^ h

HUWELIJK. - Zaterdag zijn in \ Imgen aan afsluiting rond het ter- «• w ™t CM- ° ^ J
ik p-ptreripn • Jozef Guf- rein en ten slotte staat men nog mooiste, o

' altijd even ver. Het bestuur over-!durf, geestes- en iichaamskrac:t
weegt thans de mogelijkheid om j vereist, die niet iedereen gege/p.n
rond het voetbalveld een betonnen i zijn.
omheining te plaatsen. Daar de l Hij drukte de hoop uit, dat de
ligging prachtig is langs de grote verstandhouding en de geestdrift,
staatsbaan, zouden dan ongeveer
een zestigtal panelen gebruikt
worden om aan de zakenlieden een
doeltreffende en degelijke reklaam

fens en Henriette Vos.

TONGEREN
GEWESTELIJKE VARKENS-

DAG. — Op Woensdag 8 Septem-
ber gaat in de lokalen der Fruit-

nen opbouwen, mits ijver en tuchtlKempische Mijnen; dhr. Desalle, centrum en de heren leraars Boo-
aan de dag te Itggen. Spreker be-
sloot als volgrt : «Moge eens op (ie
school staan als kenspreuk t> :
Limburg leert «en mogen al dtze
studenten schone en flinke miin-
werkers worden».

Tot slot verklaarde hij de school
geopend.

BEZOEK
AAN DE INSTELLINGEN

Na het vaderlands lied verlieten
allen de zaal en begaven zich naar

inspecteur der Société Générale; nen, Lijnen, Bussels, Celis en
senator Juf f r. Driessen; dhrnjVaesen en de leden van het be-
volksvertegenwoordigers Bertrand| heers- en bestuurscomité.
en Meyers; dhr depute Claessen;] De plechtigheid werd besloten
de heren directeurs-beheerders oflin de lokalen van de kolenmijn,
hun afgevaardigden der zeven met het schenken van de erewljn.
mijnen, nl. de h.h. Allard, Zwart-
berg; Brun, Beringen; Soille, Wa-
terschei; De Winter, Winterslag;

veer een 30- tal jaren als boven- tige zetels aan, waarna het offi-
gronds arbeider werkte. cieel gedeelte der plechtigheid ge-

Doch bij werken alleen bleef 't sloten werd.
niet, en het schuttersleven, dat ten l Bij hun terugkeer aan huis wer-
dien tijde een grote bloei kende' den de gevierden onthaald op een
in het dorp, had aan Jean zeker • spreekbeurt door een der buur-
een flinke kracht. meisjes n.l. Lieske Luyten, welke

in gepaste termen hulde bracht
Momenteel, hoewel op zijn pen-1 aan de jubilarissen, en tevens nam

sioen, kan Jean moeilijk in zijn i Mej. Janssen Henriette de gele-
zetel rusten, en allerlei werkjes | genheid te baat om in naam van

Wij wensen het leercentrum op zijn bedrijf oefetu hij nog uit. | ds geburen een mooi geschenk
van Houthalen het allerbeste voor
de toekomst en moge het weldra

Deltenre, Houthalen; Bronchard,jveel navolging krijgen.
Eisden en Lycops, Zolder; Z. E. l R. M.

veiling, Fonderiestraat, een gewes-j te maken die tevens blijvend is
telijke varkensdag door. j voor vele jaren.

De dagorde vermeldt volgende
punten : om 9 u.: «Beschouwingen
inzake productie van kwaliteits-
varkens^), door ing- Dewinter, be-
stuurder van de solectiemcsterij te i
Bevel; om 10 u.: keuring met de 1 Ze

k
BREE

geven U een buitengewoon
nodige uitleg van 75 varkens, door Hef en aantrekkelijk voorkomen
ing. Dewinter; om Uu.30: prijs- aan zuik een lage prijs dat het l
kamp, waaraan volgende prijzen onberispelijk is Mevrouw dat T.l'
verbonden zijn : voor zeufreri V. | „„„ „^ ,._, hot w„(t, -M A RTF/MS;:ijr
D. L., Yorkshire en Fietrain. tel-
kens 200 en 100 fr.: voor de beste
zeug wordt bovendien nog een ex-
trawijs van 300 f r. toegekend;

nog niet in het Huis MARTENS
Hoogstraat 15, Bree Is geweest
om een mantelpak of kleed te ko-1
pen. 170 leerlingen van bet eerste leercentrum voor Jonge

Maria Luyten (in de volksmond' aan te bieden. Vervolgens kwam
Marianne) welke het levenslicht dhr Pierre Kaes, leider van het
zag te Dilsen op 29 Oktober 1879, feestcomiteit aan de beurt, welke
trad met hem in het huwelijk op ] in korte trekken het wel en we«
2 September 1904 in de oude pa- der echtelingen schetste, en hun
rochiekerk Sint Martinus. Als ar- j nog vele jaren toewenste,
beider heeft Jean steeds hard ge-1 Na een dankwoord vanwege dhr
zwoegd voor zijn gezin, dat de Jef Op 't Eynde, oudste zoon, aan
Heer met 12 kinderen zegende. i al degenen welke het hunne bij-

Thans telt het gelukkig paar nog brachten tot welslagen van dit
5 kinderen in leven. feest, werd het feest in intieme

Twee van hun kinderen, welke huiskring verder gezet.
in het klooster waren, hebben zij
aan ds Heer moeten afgeven :
een der zonen stierf in het kloos-
ter op 17- jarige leeftijd, terwijl

In de namiddag verschenen ds
beide muziekmaatschappijen op-
nieuw op het toneel en brachten
de jubilarissen een flink serenade

hun dochter, \velke eveneens iti j met aanbieding van een mooie rui-
het klooster was, op 27- jarige ' ker.
ouderdom overleed. Het Belang- van Limburg sluit

aan bij alle blijken van gelukwen-
Hun kinderen schonken hen 18

kleinkinderen en 3 achterklein-
deren. Het Is zeker nog een heug-
lijke gebeurtenis, dat de broeder
van Marianne, nJ. Jean Luyten,

sen en hoopt binnen 10 laar de
echtelingen Jean Op 't Eynde •
Maria Luyten andermaal bij hun
diamanten bruioft te mogen b»
zoeken.


