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Geachte 1~ameraden en Peestgerwoten I 

Welkom binnen Weert / 
Wellcom in onze doelen! 
Met groote zelfvoldoenzn.tl doch met dankbaarlteid 

jegens allen ziet "CON GORD/A" u in zoo groottJ 
getale aan hare uitnoodiging beantwoorden. Voorzek~t 
wel het schoonste bewijs voor de Symputhze waarin onze 
vereenz'ging zich bij de vzering mn haar zoo zeldzaam 
je~st ve'/'Mugt / 

Zoo. veel in hare macht is, heelt de feestvierende 
vereem'gzng dan ook getracht om van dezen wedstrijd 
~en waar leest VOOI u allen te maken. 

Moge zn d, regelz'ng o} z·n eenig and~ opzicht 
eenz'ge tekortko/l·tngen niet te ontgaan Zijl1. geweest, zoo 
zal het echt vriendschappeLiJke onthaal, Jat u van wege 
onze 'I.'ereenzfJZng, zoo wel als van al de overige hier 
bestaande Handboogschuttersvereenzgz·ngen, ia van VJege 
de gekeele burgerij, wacht, naar wij overtuigd zijn onze 
telcortkomingen vergoede" en u steed,; van dz't feest de 
beste herinneringen doen bewaren. 

Met de verzekering onzer meest kameraadschap
pelijke geuoel.ens. 

~e ~egelin9s-c:eommissie. 

WEERT, 19 JUDi IS93. 



(lCJIulde aan O$J d' H "uoncor ta. 

Op den 28 J uH 1793 werd te Weert cond6r Bescll.6rming" 
van den glorieusen en vroomen martelaar dencH. &baatianu.a" 
opgericht de handboogschuttersvereeniging «CONCORDIA", 
die thans het buitengewone voorrecht geniet haar honderd
jarig onafgebroken voortbestaan te kunnen vieren! 

Nadat op 30 Januari 1803 het regleme:lt \vas herzien, of 
zooals de gebezigde uitdrukking luidt, wa.s cvernieuwdt. en 
nadat op 9 Januari 1804: werd besloten «tegen Paes8clten den 
cdoel voortaan aan te reeltten ten huize van Johannes Simon8" 
heeft dit reglement geene merkelijke wiizigingen meer on 
dergaan en is tevens de vereeniging cCONCORDIA" nog 
steeds terzelfder plaat!:le gehuisvest. 

Voorzeker is het zeer weinige vereenigingen gegeven een 
Jubileum zoo als dit te kunnen vieren, en verdient dit zeld
zame feit wel onze bewondering en waardeering niet allpen, 
maar is het tevens in het belang van alle vereenigingen een 
onderzoek in te stellen naar de oorzaken \velke "CONCOR
DIA", in tegenstelling met zoo vele vereenigingen van ver
schillenden aard, een zoo lang leven hebben verzekerd. 

Wij gelooven dat de veronderstelling niet gewaagd is dat 
dit voornamelijk is te wijten aan het degelijke reglement door 
de oprichters van voor honderd iaar vastgesteld, en aan de 
vasthoudendheid waarmede «CONCORDIA" steeds dit re
glement heeft weten in eere te houden en waarmede de leden 
op het voorbeeld der oprichters ernst aan gepaste vroolijkheid 
hebben weten te paren en zoodoende den goeden ouden gees t 
bebben weten te bewaren. 



Het zou ons te ver voeren den inhoud van het reglemen t 
hier weer te geven j toch kunnen Wil den lust niet ontgaan 
er een paar grepen uit te doen. 

Wij treffen bepalingen aan die zeker een ernsti~ ja gods
dienstig karakter dragen, zoo vinden wij vastgesteld dat jaar
Jiiks ~op den feestdag 'Van den H. Sebastian us patroon der 
~gilde eene mi. zal worden gedaan", die door de vereeniging 
en corps zal worden bijgewoond en uit den kas zal worden 
betaald ~te weten vier gulden tot belwudenisse van alle onge
«lukken", zoo zijn de leden op boete gehouden de begrafenis 
van een lid der confrerie man of vrouwen de mis bij te wo
nen terwijl eene kaars ter eere van den H. Sebastiaan zal 
branden, op welke laatste bepaling onmiddelijk volgt «dat bij 
«ha teeren 'Van den pot" het een ieder vrij staat eden man 
«zijne vrouw of te eenen jonkman eene jonge dochter ter maal
«tijd te brengen" alles ten koste van den pot, ja er wordt 
zelfs straf bepaald tegen dengene die zich zonder van zijne 
vrouw of van ~eene jonge doel/ter vergezeld te zijn presenteert", 
deze toch zal «voor twee pe'rsonen ten profijte van den pot aan
«.qerelcent worden" I 

Talrijk zijn de wedstrijden waaruit «CONCORDIA" zege
vierend is teruggekeerd, onder welke allen vl)orzeker de groote 
wedstrijd gehouden te 's Hertogenbosch den 25 Augustus 
1846, de eerste plaats inneemt; op dit Concours, uitgeschre
ven door de daar ter stede nog bestaande Societeit «de Unie" 
behaalde Concordia den' eersten prys zijnde eene prachtig ge
slagen massief gouden medaille. 

Concordia heeft het voorrecht nog twee leden van het zes
tal dat haar alstoen het eeremetaal verwierf als effectieve 
leden en bestuursleden der vereenigi ng te bezitten n. 1. de 
heer P. BEELEN Keizer, sedert 1833, en J. J. HOE BEN 
President, sedert 1842 lid der vereeniging , de overige leden 
van het zestal waren, wii mogen wel zeggen. wijlen de ver
maarde M. Korten, en verder J. Thijssen, J. Stultjens en 
Du Bois. 

Als eene bijzonderheid voor velen zeker niet van belang 
ontbloot kannen wij aanstipps:t dat tot opluistering van het 
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feest de toen zoo beroelllde Koninklijke Harmonie van Roer
mond (in 1830 met den eersten prijs te Brussel bekroond) 

op kosten der feestvierende vereeniging naar 's Hertógenbosch 
was ontboden en per extra Stoomboot daarheen was vervoerd 
om na een verblijf van meerdere dagen wederom op dezelfde 
wyze naar Roermond terug te keeren. De uitvoeringen 
van dit zoo uitsteliende, geheel uit liefhebbers bestaande, 
muziekgezelschap hebben den eersten stoot gegeven tot de 
oprichting van het vermaarde Bosscher Mannenkoor. 

Heeft «CONCORDIA" schoone wedstrijden bij/lewoond 
met fierheid mag ze ook wijzen op de vele schoone feesten 
en concoursen door haar gegeven en waarbij de talrijke op
komst van handboogschnttersvereen5gingen, van heinde en 
verre samengestroomd, steeds het bewijs kwamen leveren voor 
de achting waarin deze vereeniging zich immer bij hare zus
tervereenigingen mocht verheugen. 

Moge de vereeniging na haar honderdjarig Jubileum, door 
jeugdige krachten versturkt onder de degelijke leiding harer 
waardige ouderlingen nog eene schoone toekomst te gemoet 
gaan en als het ware verjongd de hoop blijven voeden op 
een nog laren lang krachtig voortbestaan. 

Dit is voorzeker de wensch van ieder rechtgeaard schutter, 
van ieder waar vriend van «CONCORD! ..4.". 



fROGRAMMA DE~ fEESTVIERING 

TER GELEGENHEID VAN DKN 

vedenkdag oan het 100jarig bestaan 
VAN 

de Handboogschutterij "CONCORDIA" 
op 2; 3 en 9 Juli 1893 . 

. -.... 
Het BESTUUR der Vereem:qing CONCORDIA: 

De OpperbeBcltermlzeer F. COENEN, Burgemeester van Weert; 
De Beschermheer P. VOGELS; 

P. BEELEN, Keizer; 
J. HOEHEN, Eirectettr; 
W. LEENDERS, Onder Directeur. 
A. LOlX, Secretaris. 

De REGELINGS.COMMISSIE: 

F. COENEN, Eere- Voorzitter; 
Mr. P. TRUlJEN~, Voorzitter; 

H. VAN ROOIJ, 
F. SCBNEIDER, 
J. KUIPERS, 
H. RUTTEN, Commissa1óis8en; 
P. VOGELS, 
M. KEMMEREN, 
L. JOOSTEN, 
A. LOlX, &cretaria; 

-0-
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ZONDAG 2 JULI 1893' 
Te 10 uren voormiddag: 
A a n t red e 11 van al de deelnemende Gezelschappen 

op den Sta ti 0 n 8 weg buiten de Langpoort. 

-0-

Te 11 uren voormidda,q : 
A a n v a 11 g van den OPTOCHT door de Stad naar de 

Doelen der feestgevende Vereeniging. 
(De weg, dien de stoet zal volgen, is: Langstraat-Markt

Hoogstraat - Oelenmarkt - Uiest.) 

-0-

ORDE VAN DEN OPTOCHT: 

AFDEELING I. A. 

1 ~Stedelijlce Fanfare." 
2 Regelings-Commissie met drapeau der Feestgevende 

vereeniging. 
3 Praalwagen met bruidjes. 

De Handboogs9hutteq:jen: 

4 "Vriendschap", 
5 .. Maasoe ver", 
6 11 Willem 'reIl", 
7 1/ Vrede en Vermaak", 
8 1/ Buitenlust", 
9 nGezelligheid en Vrede", 

10 "Oranje", 
11 IIReclit door Zee", 
12 11 Soran us", 
13 "Vooruitgang zij ons streven", 
14 " Eensgezindheid", 
15 1.0ns Genoegen", 
16 u VriendenkrlDg", 
17 .Brinio", ' 

Weert 
Beegden 

Asten 
Heeze 

Tungelroii 
Lierop 
Thorn 
Meijel 

Liempde 
Zandpoort 

Breugel 
Soerendonk 

Someren 
Blerilt 
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AFDEELING Il. B. 

18 Fanfare "Bu'l'ge'l'lu8t", 
19 ,St. Josepb", 
20 .1Emulator", 
21 " Vriendenkring", 
22 • Concordia", 
23 "V riendscbap zij ons doel", 
24 NBruine Beuk", 
25 • Willem TeIl", 
26 "Concordia", 
27 "De Roos", 
28 N8t. Joris Doelen", 
29 "Concordia", 
30 /I Willem TeIl", 
31 ,ODS Genoegen", 
32 11 Willem TeU", 
33 "U nion fraternelle", 
34 "Vriendschap", 
35 NOns Genoegen", 
36 11 Pbiloctète", 
37 "St. Sebastiaan", 
38 "Ons Genoe~en", 
39 "Volharding', 
40 .Claudius Civilis", 
41 .De Eendracht", 
42 ,Oefening en Uitspanning", 

APDEELING nl. B. 

Nederweert 
Weert 
Weert 

Someren 
Strijp 

Krawinkel 
~tratum 

Roermond 
Lierop 

Roermond 
Stratum 
Someren 

Oefel (België) 
Asten 

Heijtbuijzen 
Westerhoven 

Stratum 
Roggel 

Heythuyzen 
Echt 

Stratum 
Gestel 

Aarle-Rixtel 
Mierlo 

Zes gehuchten 

43 Fanfare .St. Anto7lius", 
44 Praalwagen der Weerter 
45 "tlatavieren", 

Weert 
Doel-Vereenigingen. 

Weert 
Weert 

Moll (België) 
Strijp 

Wel!!terboven 
Nunen 

Helmond 
Gestel 

Sittard 
Someren 
Bergeik 

Eindho,en· 

46 n Diana", 
47 nDe VosBen-p~p", 
48 • Willem TeU', 
49 ., De Eendracht", 
50 ,Gloria Sorano", 
51 • Buitenlust", 
52 nGaudium inter nos", 
53 "St. Huhert", 
54 .Landb. Eendracht", 
55 nlJe Taxandriers", 
56 , Willem IIl", 



57 "Ons Genoegen", 
58 11 Willem TeIl", 
59 "St. Martin", 
60 HSt. Sebastiaall", 
61 "De Eendracht", 
62 1/ Roos in bloei" 
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63 uOude Doelen, St. Seb.", 
64 N De Vriendschap", 
65 "Haas stroop en zij ons doel", 
66 Roos in bloei", 
67 uL'Union fait la force", 
68 "Plaokenklievers", 

Lierop 
Maastricht 
Neerbeek 

Strijp 
Someren 

Roggel 
Eindhoven 

Aalst 
Asten 

Maarheeze 
~eelst 

Dl'sschel (België) 

AFDEl!JLIYG IV. B. 

69 Fanfare uL' Union", 
70 u Wil1em Teil", 
71 .ln den Haag", 
72 n Diana", 
73 "Vergenoegen", 
74 "Houts-welvaren", 
75 /I Weltevreden", 
76 "Recht door Zee", 
77 H Gezelligheid", 
78 "Prins It'rederik", 
79 "Gaudium inter nos", 
80 // Bonne Espérance", 
81 "Roos in bloei", 
82 uDe Batavieren", 
83 ,I::ioranus", 
84 "St. Bastiaan", 
85 u Volharding Houdt Stand", 
86 /lDe Eendracht", 
87 "St. Petrus-Doelen", 
88 " Oefen. en uitspann.", 
89 "Oranje Nassau", 
90 "De .l!;endracht", 
91 /lBonne Bspérance", 
92 "La Bonne Espérance" 
93 Liedertafel 11 Cercle Ste.' Cécile", 
94 Praalwagen met de Jubilarissen 

Vereeniging. 
95 Eerewacht te paard. 

Heijthuijzell 
Weert 

Helmond 
Roermond 

Helmond 
Mierlo- Hout 

Asten 
Achel (België) 

Someren 
Veldhoven • 

Someren 
Woensel 

Heeze 
Asten 

Neeritter 
Lutterade 

Woensel 
Aarle-Rixtel 

Woensel 
St. M. Gestel 

Helmond 
Neeritter 

Geldrop 
Someren 

Weert 
der Feestgevende 
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(De bepalingen omtrent de goede orde in den optocht, 
leze men hierachter.) 

Bij aanwmat op het terrein: 
Verwelkoming der deelnemende Gezelschappen. 

-0-

Te 12 uren. 
Aanvang van den 

WED8T1RIJ"D 
op de doelen der Vereeniging-. 

BIZONDERHEDE:'( • 

Er bestaan ::> doelen. Eén dezer is bestemd voor de ge· 
zelschappen, deelnemende aan Afdepling A, en is aangewezen 
met: AFDEELING A. Drie overigen, naast elkaar gelegen, zijn 
bestemd voor AfdeeJing B. Op den eerste dezer: AFOEELING 

B. N° T, zal geschoten worden door de Gezelschappen, hier
voor vermeld onJer de nummers 19 - 12; op den tlveede: 
AFDEELING B. N° lI, door de nummers 4;') - 68 j op den der
den: AF!)EELING B. N° lIl, door de nummers 70 - 92. 

De vijfde doel is bestemd voor den PERSONEELEN 
WEDSTRIJD. 

(De bepalingen, waaronder wordt geschoten, zijn hierach
ter vermeld.) 

N° 1. late p1'~i8. 
" 2. 2de " 
, 3. 3de IJ 

-0-

Te behalen 

PRIJZEN 

AFUEELING A. 
Een verguld zilveren m~daille ; 
Een zilveren medaille; 
Een zilveren medaille. 

-0-



11 5. 

1/ 6. 

/I 7. 

i 
11 

AFDDLUW B.· 

EERE-PRIJZEN 

lste prijs. 

2de 11 

3de /I 

lste " 

Een prachtig massief zilveren medaille 
(groot formaat) met borstbeeld, 
aa1lgeboddn doof' H. M. de Koningin; 

Een prachtig massief zilveren medaille 
(groot formaat) met borstbeeld, 
aangeboden doo1' H. M. de Koningill
Regentes; 

Een prachtig massief ver~uld zilveren me
daille (groot formaat), 
aangeboden door den HoogEdel Gestren
gen Heer Jhr. de Kltiper, Commissaris 
der Koningin in Limb14r.g. 

PRIJ ZEN: 

Een massief gouden medaille, 
aangebode1\ door den WelEdelGe8trengen . 
Heer F. Coenen, Burgemeester deT' ge
meente Jl'ee1't; 

u 8. 2de /I Een massief gouden medaille; 
H 9. 3de 11 Een massief gouden medaille; 
11 10. 4de ti Een verguld zilveren medaille; 
H 11. 5de " Een zilveren medaille; 
,,12. 6ds f/ Een zil veren medaille; 
, 13. Rozenprijs. Een verguld zilvel en med,liHe voor het 

gezelschap uit beide afdeelingen dat de 
met'ste ROZEN zal hebben geschoten; 

"l4. Eereteeken. Eeu prachtig bewerkt verguld zilveren 
eereteeken wordt uitgeloofd voor de 
schutters, - van iedere Vereeniging één -
die in den wedstrijd !tet hoogst ooNtal 
punten geschoten hebben; 

11 15. Een zilveren medaille voor het verstkomend gezelschap. 



Verder zullen drie PRIJZEN, respectievelijk van 

75, 50 en 25 francs 
verloot worden tusscht>n de gezelschappen -- zoo wel muziek· 
als handboogschuttersvereenigingen -- die aan den optocht 
deelnemen. 

Deze loting zal plaats hebben onmiddelijk na den optocht 
in te~enwoordjgheid van gedelegeerden der deelnemende ge
zelschappen. 

GROOT CONCERT 
te geven door de MUZIEKGEZELSCHAPPEN 

"BURGERLUST" van Ne de T wee T t, 
"L' UNION"van He ij t 11 U ij zen, 

I,DE STEDELIJKE FANFARE" van Wee '1' t, 
r. CERCLE. Ste CÉCILE" van Wee T t, 

"St, ANTONI US" van Wee '1' t. 
-0-

Te 2 UTen namidda,q : 
ProgrfJI"ullfJI VfJllI de rfJI"rare •• 1.' IJ a i 0 a" 

vfJla Heg'lauyzell. 

1. Pas redoublé, pal' * 
2. La Fêle triomphale, (.l!'antaisie) 11 G, van Dam. 
3. Ernestina, (Polka pour piston) " lt. van Dam. 
4. Hommage à l'Unioo, (Pas rt>douLlé)" H. Reuland. 

-0-

Te 3 1/. ure namiddag : 
ProgrfJIllllllfJI VfJllI ,.d e Ij, ede I g ok e :Ei' fJllI r fJI r e" 

vfJla Weert. 

1. Souvenir de festival, (Pas redoublé) par J. Werkman. 
2. Une nuit au chateau, (Ouverture) " Van Hout. 
3. Le joyeux Hidalgo, (Boléro)' " J. C. Minne. 
4, Ti-rè-rè-boum-te-jé, 1/ J, Werkman, 

-0-
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Te 5 uren namiddag: 
ProgramlIla va" de Ldederfarel 

"Cer,ole Sfe. Cécile". 
1. Na den storm,' door J. H. Schaeken. 
2. Chant maritime, par Ceschnit. 
3. Bonne nuit, 11 De Rillé. 
4. Vaderlandsch Gebed, door Carto1-
5. Chant de Victoire des Bardes, par Vo]xem. 

-0-

Te 6 11. ure namidda.q : 
Programma va" de ra"rar. .t"" r g e r I .. , , .• 

va" Nederweert. 
1. Le chéri, (Pas redoublé) par J. B. Min'ne. 
2. L'Echo de la frontière, /1 J. IJurmans. 
3. La Corbeille de Roses, (Fantasie) 11 G. Joh. van Dam. 
4. Parade-marsch, I/ Franke. 

-0-

Te 8 uren namiddag: 
Progralllm,. va" de ra"rare "S t. .A." t 0 " i .. ," 

va" Weerf. 

1. Le Verviétois, (Pas re doublé) par H. Reuland. 
2. La feuille de Rose, (Fan laisie) /1 D. Bauwers. 
3 L'Amitié, (Ouverture fantastique)" F. van de Bosch. 
4. La reine des Anges, (Marche) 11 J. H. Kessels. 

-0-

Te 9 uren 's avonds: 
SCHITTERENDE ILLUMINATIE 

EN 
VERLICHTING A GIORNO 

der Feestterreinen ; 
waarna 

v OORWOEJRK. 
geleverd door de gunstig bekende Pyrotechnische Fabriek 
Maison VVE. ALF. DE POSSON van Luik. 

-~-

ENTRÉE : 25 cent per persoon, voor hen die van geen 
vrij - kaarten voorzien zijn. 

-



SCHITTEREND VUURWERK. 
Geleverd door de gun8t~q beleende PYROTECHNISCHE IhBRIEK 

Maison Vn. ALF. DE POSSON van LUIK. 

Eenige nummers van het Programma: 

1. Opening van het vuurwerk en verlIChting van het Feest
terrein. 

2. Dubbele Iuch tpijlen van veelkleurige lichten. 
3 Draaiende zon van verschillende nuancen, eindigende in 

een roosvormig sieraad. 
4 Molenwieken van door elkander draaiende cirkels. 
5. Chineesche fonteinen van parelen, eindigende in kanon-

nades. 

6. Een vuur-waterval, eindigende in kanonnades. 
7. Goud- en zilverregen. 

8 Batterij van Romeinsche kaarsen, zwermpotten, donder
bussen en Inchtprojectielell. 

9 Caprice van rood- en groen vuur. 

10 Bouquet. 

-0-

Dit alles wordt afgewisseld door vuurpijlen, zwermpot
ten, marrons, luchtslangen, enz. 
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MAANDAG ) JULI. 
Te 3 uren namidda.q : 
Aantreden der deelnemende Handboog'schutterijen en 

Muziekgezelschappen op de ~farkt 

OPTOCH'l' naar het feestterrein; 
waarna 

C01~COURa 
tusschen de te VrEj,;RT gevestigde lIANDSOOGSCHUTTE· 
RIJEN, en die, welke zich hier'ioor op 2 Juli nog willen 
aangeven. 

Te behalen PflUZEN: 
lste prijs. Een verguld. zilveren medaille j 

2de 11 E(~n zilveren m~daillc j 

3de 1/ Een zilveren medaille j 

en een \'erguld zilveren Eer e tee k e 1/. 

-0-

GROOT OONOERT_ 
Te 4 uren namiddag : 

Programmfll va .. de ra .. rare uS t. A. .. t 0 .. i" I". 
1. Geldersch festival, (Pas redoublé) door J t:chweinsberg. 
2. La belle Argentine, (Fantaisie) par G. Tack. 
3. Sous la feuillage, (Polka p. 2 pistons) 11 Jos. Kessels. 
4. Au Crépuscule, (Fantaisie) /, J. B. Minne. 

-0--

Te 6 uren namiddag: 
Programma va.. de Lieder'arel 

"tJercle Sfe. CiJcile." 
1. lm Maien, von Wilh, Volkckmar. 
2. An die l!'reude, 11 K. Greger. 
3. De Martelaars in het ColyseulIl, voor L. de Rille. 
4. Ma Barque, par V. J. Beschilt. 
5. Faust, • Ch. Gounod. 

~O-



Te 8 ltren 11 amidda.q : 

Programma lIa. "ft e 8 t e ft e , IJ re e 

1. Concert, (Boléro) 
2. Mosaïque sur l'opéra Nabuchodonosor, 
3. Vaillance, (Polka militaire) arr. 
4. Fantaisie sur l'opéra Joseph 

-0--

Te 9 uren 's avonds: 

Pa. ra re". 

par J. Werkman. 
• Jos. Kessels. 

par M. Stultiens. 
" Méhu1. 

ILLUMINATIE en VERLICHTING der Feestterreinen. 

ENTREE: 10 cent persoon voor hen, die van geen vrij
kaarten voorzien zijn. 

" o::Sl,'~ fo 

PERSONEELE WEDSTRIJD. 
Er zal gelegenheid zijn tot het behalen van 

PERSONEELE PRIJZEN. 

Deze wedstrijd is open voor iedereen, ell wordt gehouden 
van af 2J uli en verder iederen dag der week tot en met 9 
Juli, van 's namiddags 4 tot 8 1 / , uur, tegen betaling van 25 
cent per 10 l'Ichoten. 

,------.... ~ .... -------
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ZONDAG 9 JULI. 

(B i 8 8 t 8 r k 8 r mis.) 
Te 5 uren namiddag: 

G-ROOT OON""OERT 
( met fanfares) 

te geven door de MUZIEKGEZELSCHA.PPEN 

.St. ANTONIUS", .CERCLE Stee CÉCILE" en 
"DE STEDELIJKE FANFARE" 

waaronder 

DER 

PRIJZE~, 
AAN DE 

winn.ende ge3elsehappen en personen, 
op de terreinen van het feestvierend Gezelschap. 

-o-
De Vereenigingen, die prijzen hebben behaald, zullen 

zich door een of meer gedelegeerden dienen te laten verte
genwoordigen, om de prijzen in ontvangst te nemen. 

-0-

ENTREE: 10 cent per persoon voor hen, die van geen 
vrij-kaarten voorzien zijn. 

Men gelieve de kaarten zichtbaar t~ dragen. 

Mochten er eventueel Gezelschappen vergeten zijn onder 
de mededingende te vermelden, zoo gelieve men zulks aan de 
buitengewoge drukte te wijden. Zij zullen worden beschouwd 
als hebbende zich op tijd aangegeven. 
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Reglement van Orde 
VOOR DEN 

OPTOCHT_ 
ART. 1. De deelnemende Vereenigingen zijn gehouden ten 

tien ure (localen tijd) a a n te t red e n op den weg bij 
het STATION, teneinde hunne plaatG in den optocht in te 
nemen. De Vereenigingen, welke inmiddels per trein aanko
men zullen zich onmiddeliik bij aankomst naar de vOOr hen 
vr~gehouden plaats begeven. 

ART. 2. De Schutters zullen voor zooveel mogelijk, in het 
zwart gekleed, en voorzien van hunne b 0 gen en de i n
s i g nes hunner Vereeniging aan den optocht deelnemen. 
Schutters buiten het zestal die den optocht wenschen mede te 
maken zullen eveneens aan dit voorschrift onderworpen zijn. 

ART. 3. De SchuUerljen zullen worden opgesteld ter breedte 
van d r i e man 1. n het fr 0 n t . 

ART. 4 Iedere Vereeniging is gehouden de p I a a t s haar 
bij loting in den optocht aangewezen, in te nemen en is het 
den Schutters verboden zich vaD hunne Vereeniging te ver
wijderen. 

'ART. 5. Het is ten strengste verboden te r ook en, na
dat de Stoet zich ten klokslag elf ure in beweging zal hebben 
gezet. 

ART. 6. Vereenigingen, waarvan leden de 0 r d e zouden 
verstoren, of zich na daartoe door de Commissarissen van 
orde te zyn aangemaand niet willen onderwerpen aan eenige 
bepaling van dit Reglement, kunnen door de Regelings-Com
missie van den Wedstrijd worden uitgesloten. 

-0-

Reglement van Orde 
VOOR H~T 

INTERNATIONAAL CONCOURS. 
ART. 1. De feesten zullen aanvangen met een optocht der 

deelnemende vereenigingen, wàarna onmiddelijk met den 
Wedstrijd zal worden aangevangen. De vereenigingen die 
aan den Wedstrijd will~n deelnemen, zgn op straffe van uit-
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sluiting gehouden met Vaandel of Banierdrager, twee Com
missarissen en een zestal Schutters aan de~ opto~~t deel te 
nemen, na den optocht wordt een behoorlyken t~]d van rust 
gegeven. . .. 

ART. 2. Het gezelschap, dat niet t~]dlg aan den doel aan-
wezig is, ,!ordt vijf ~inuten tijd gegund, en komt daama 
niet meer In aanmerklDg. 

ART. 3. Voor eventueel noodig herstel aan boog, pees en 
pijl, wordt vijftien minuten toegestaan en een overgang voor 
proef. De wedstrijd kan ondertusschen door het volgende 
gezt.lschap worden voortgezet. 

ART. 4. Een pijl die uit het blazoen valt of het midden 
niet bereikt, kan opnieuw geschoten worden. 

ART. 5. Het aantal te geven schoten wordt door de Com
missie vastgesteld, bij voorkeur zal dit op tien worden bepaald. 

ART. 6. Voor ieder gezelschap zal een nieuw blazoen wor-
den opgestoken. . ' 

ART. 7. Indien de kringen of de roos worden geraakt, zal 
dit in het voordeel der schutters worden geteld, - doortellen.-

ART. 8. De afstand zal zijn 28 meter, de hoogte der roos 
van af den grond één meter, de afmeting van het blazoen is 
als volgt; de middellijn tusschen de buitenste kringen is 
48-1 c. w. die van de roos 9t c. Dl. 

ART. 9. Alleen de zes schutters van het schietende gezel
schap met één lid hunner Commissie en een Commissaris 
van orde worden voor de doelen toegelaten. Het is verboden 
een pijl uit het blazoen te trekken buiten tegenwoordigheid 
van Inatstgenoemden. 

ART. 10. Tusschen de Gezelschappen die door invuJ1in~ 
en toezending van het bewijs van deelname van hunne deel
neming aan den wedstrijd vóór of op den 18 Juni ingeleverd, 
hebben doen blijken, wordt de volgorde der schietbeurlen, 
alsmede de aanwijzing der doelen en de plaats in den op-
tocht bij loting bepaald. ' 

ART. 11. Het Concours wordt in twee afdeelingen verdeeld • 
. .ud. A. Voor Vereenigingen welke nooit op een nationaal 
of internationaal Concours eenigen prijs hebben behaald. 

Als nationaal Concours wordt beschouwd een zoodanig dat 
voor gezelschappen in verschillende Provincien in Nederland 
bestaande is uitgeschreven. De eerste prijs zal behaald wor
den door het gezelschap dat dR meeste punten zal hebben 
geschoten, de tweede en derde door de daaropvolgende. 

Afd. B. Voor Vereenigingen welke reeds een prijs op een 
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nationaal of internationaal concours hebben behaal,!. 
In deze afdeeling worden uitgeloofd drie Eerepri)zen. De

eerste zal behaald worden door de Vereeniging dezer afdee
ling die de meeste punten zal hebben geschoten, de tweede 
EerepriJs door de daaropvolgende Vereeniging, de derde 
Eereprijs door de hierop volgende Vereeniging. 

Verder zes prijzen te behalen, volgens programma van af 
N° 7, tc,t en met N° 12. De rozen prijs door het gezelschap 
uit beide afdeelingen dat de meeste rozen zal hebben gescho
ten. Wanneer twee of mf>er Vereenigingen hetzelfde aantal 
rozen hebben geschoten, zal tusschen deze worden geconcur
reerd en zal alsdan den rozen prijs behalen de Vereeniging, 
die de meeste punten zal geschoten heb beu. 

Het Eereteehn zal worden uitgeloofd onder die Schutters 
- van iedere Vereeniging één - die in den wedstrijd het 
hoogst aantal punten geschoten hebben. Bij de hiervoor on
derling te houden wedstrijd, wordt hetzelfde aantal schoten 
gegeven als voor den eersten wedstrijd en tellen de daarin 
behaalde punten mede. Schutters die voor het Eereteeken 
willen mededingen, moeten bij den eersten wedstrijd méér 
dan 2' / I punt per schot hebben behaald. 

ART. 12. Geen prijs zal worden verdeeld. Wanneer twee 
Gezelschappen het.lelfde aantal punten hebben behaald en 
voor een prijs in aanmerking komen, zullen deze onderling 
concurreeren, de Commissie bepaalt in dat geval het aantal 
schoten. Het Gezelschap dat alsdan de meeste punten zal 
schieten zal den hoogsten, het andere den daaropvolgenden 
prijs behalen, het gezelschap dat op de twee gelijk gestaan 
hebbende volgt, zal den hierop_ volgenden prijs bekomen. 

ART. 13. Indien van eene Vereeniging twee of meer schut
ters, voor het Eereteeken kunnen in aanmerking komen dool'" 
hetzelfde aantal punten te hebben behaald, zal hunne Com
missie aanwyzen, wie daarvan voor het Eereteeken zal con
curleeren. 

AST. 14. Bij ongunstig weder zal de Regelings-Commissie
beslissen of het Concours zal doorgaan of worden geschorst. 
of uitgesteld. 

ART. 15. Alle geschillen, welke mochten ontstaan, worden 
onmiddelijk door de RegeJings-Commissie of drie uit baar 
midden te benoemen Commissarissen beslist. 

In alle bij dit reglement Diet voorziene gevallen beslist de
Regelings-CommisSle • ... _-



" 

l)r~1h\I')'~' I\ '} 1!'}\\nih\Hlt'I()" 
I\() 11'),"'\),\ l\:;(\I\»A'l~\()~() ó) 
,I\"\ 'Û'\\'I.\)~\II ,\')\) II'lnn\ ) 9\\, 

-W{)" 'HlII}' !\'Vl'}'\\\'l '?,() \'l,l i \\ ' . 
~l\) lij}, Win\\()O'\' It,'Ü"'I, ,"nsb'IU'} 

, Cl • À 1}l:B~k l'ENTli:iU .~ 
LQ .... 

( - . . 
111,;; \!.)\,h H'\\t r~ un~} I'\)~ 'tt . ' ~ ,' ''' 

, re ~ '!!fL" ''f' 'f!o.\i"l,.,S~ ":-· 
~.!I!!I.!L~.l!l ~~, 

·.t')h\s..~lt\l') ' f'\l\T E\E~. flli\,~ n( "t\lill l 

F A BR'fK',t>I;N"1P IN 
-"'--1"':-'-'-~-U-9--E-N> ! '.,"~''':' . 

11l~~~~ 3: : ~p,~M'AX~ I~&KE~, ' 

S:FlkÖI~.;:I'IVi';IT 
}~~l F(t('1\ ~Em~TEl1 :aJ'iEf~~~S' 

, 

, 



~.... ~ - I'" " 

.. ',.eem~eli~iJe~(\.eln,: 'St~t!élv~e 
'.' ',G:e,zelscIJl''1rpen- "1~l?ben, QP.. . 

. . ,·'de:·(li;l ge~ .,t;(,c"·,wedst.rîJtI:~n;· . 
. .. uittJe~çhreu~én~" tlQor' "Con- . 

. , cordia'\vrïjëtt 'ToefJ,ang ." t-oi~ -de 
. ~ . "- ! ". - --..' , 'I'" ." ',: ". \-.. .' -.- E, .~ ,', 

.. ;;' . . S ne;,te!, I:m;,."~·~';;y &"AI' <'~A:JimI' 1"· ,H. 
~:' '.', ~Il(~(l ~,;~~:L\rfl·~: .t~gi·"ll ~,~: J • , 

-o~:! ,,' '''','', 
, I \,-, ),., 

. '; <",~~'m)iE' ®~tII·lt!'iI[1f' ... , 
" ·•.·•··••··.· .• ~~ .. ;J.A.'!·.f~~,~.~~'~····.· •.. ····;·· 

. . is, Z~î4ilg.2,.1flaa,.~ag.~~n·," ~ "./ . " ~. 

'c .. w~~~\l~agi~ ..... < 

, ,,'yoor J!lç.dij(t~fj*~L 4~;' ·4~j·fI'eds:limtdc1&, . 
. .' 'f!flf4;i,ÇQN~'Q1kllt%J~!;ó,··~:;::r{·:' .•.. .' " 

':,>-' "j 

, , :~~, ,t...:/ '. ~ .-i I' - _:.~, 

:,Jelix' ' .. ·Ja.n$S~Il$·: .••.... 
, '/.- 'I' - - -., • - > ,:.' ',..., -;:.' "<. 

. . 

'.' .. .'. . . ·~i,·I:l1lt.:.',,·iIl\~f '::..':, . 
. ...; ·tP]JI<'·~:/trrrff-p,rJ~JÇ~·:;" . 

•. , :'j$t~:.~:!~~l)f~'t,;:~'~k c',' . 
J, .\", I .... , . 



(~afé 
BUITENLUST , 
Onde,. beleefde aan-

• beveling': best ge= woon, Jla{1strÎc/dsch 
QJ 
rij en Bookbi'è,.,: Ilier op CIJ 
... flesschen vall JO en ~ 
~' i ö c'ts· pel'- fles.e/t ~ r 

. Q. roode en witte' U ij- 0 
.. ne'n·," #'ra:rribó~en· en = .-
~. Citroelt - 'Jimonade ~ 
~ van lö cts. per fl'esch. :: 

= je; Porl -,JfaderlJ, N •• = Iles'Senu.lijn; Spuit- ~ J water ,van 10 cis. per ::-
~ . fl'eschje el}/z> • 

,ril' Schoont!' geleg,en,lieidooor 
I liet maken van 

W. a, ter~o,chtjes 

f
m, ,e"t, h, ,e,." t" ,',da",ar,' toe in"g" "e, riC, 11 te, R,OBIBOOTJE, te kUU't'ptt,. 

/ persoon :10 cts. per uur. 
, " "'lllt]NJDf~N&, Kanaal. 

lrOlllllP,-BOIfiitnini. .... . 

§' 



.... Indnslriool ~obrllik van ,TORFPLffiS. 

&pîfl;en, 

eaiftpelten, 

. $ang= 5f Staplooftet6, 

h- 5f jaaidendeken6, . 
, 

. roe/malten, 

. 'Jhîbaude6,' '. .~. 
r, 

Jailla6r5onJ, 
<, 

<Dekens voor huishoudeliJk gebruih. 

Depothouder voO-r Weert en omstreken., 

" Boots van Edeler, . 
,DRIES. -'\XTE]3JRT ~ 



· L. A. Il. Xnee:pkens 
... lVI:.AR K. T, 
;'",.W EER T •.. 

SIGAREN FABRIKA"NT. 

H. va,nAUBEL, 
: "\I\TEERT_ 

----------
F .A.::SRIEK 

, . 
, MR. SMID. 

Winkel in alle landbouw-
E, N 

.. keukenbenoodigdheden. 
\ 

IIIaaspoort, \, E~RT 



Hoek '" MáaS$l~:r~at, 0

00

' 

< 1. {ln .;, ~~,.~, ", f' 0, tt~',;, < : . 

... . MOliWéJ;sta~g.··· 
~ " ~"_"'}_: _~ n 

- . ~- .-' 

'Exp~dil·c(~Jj~l;p~rlJ~bt:. t~pnè<iif~, j 

, __ -.- _ '-. ~-~;~~"t:,~- it~ .~il-e:~;. _<,~~o., :~< J~~; - ~ .0 J •• 

• r .' I 

, >i', ;' a.·O-.A . ~-, 

.. 



·,-'" 
J 'I - - '. 

·.r"l'ifKlfs;·· ·.vanct'ten"1!lÏÖ~K 
; i" "",', • o'i,',c " ,'. ., 

,.' , ,Il.Vl:O·Ll9:I~STBAAT .. 
. ' .~ I' "', 

'.,",!l .. "'.n,· . M:!~ ~ ~W 
'." ,~. ;, 

.;, -... H.,.... ~ _ r • 

, ' ,~ .., , 

"EdC1Uaim ·'Janssens, 
';, 'M.A.:A.:SSTRAAT_ 

~ - -" 
~~~,~~):,._.- .C ~.:~f~, 

. / ,~,~ ;J'.~E9(:>'r~\~·\$t±>.!!· , 
,~' :<:"',>.' ..... ·;;':h;:<Î~\,~.V' '~;ti\f:~c, ,~ 

," r" ··'llt\ûnLJ» ~flI-~llLlJS c')lVàlaJJ~ 11 
~; .' '.' .' '.; ;,; ',: .. , ',.-..' •.... ,~ •.••.• ' " :, y:~~I" (', :~~:,H' • " 
, .,J~C~.i,,:t;t .U,fr~,l,~,n;, . 
" , •. JY.[O~Q--.ATi.~EET_ ' 

'" ''''.. .. -," \ 

" .. .;;.. .. : . - ,.' " 

, ! p' ,""", ,. - '.' ",.' -:-c-

,", ,~ 

- .' '~. -' 



," : ' 

• ~_' ~", e ~' 



. ·····Louis,JO;OS·TE N . 
, , " '",-' ;-, 

_ - • v"; • • _' 

~""'~-' 

D Hl POTV.AN"" 
, 

I, JT&\ ,a~. ~.,.. ft "~ '0:: 
• \R V :..- ... ~'.~ " ,-

. :~i' 
, " 

H OU tha,nd el. . , , 

..i:...__ : 



WednweFrans van de LA1R., 
BOeIETEIT "DE UNIE", 
MARKT - "'WEERT. 

Beveelt zich be,leeld aan vo_", 

Fijne e~ .Goedkllóne SI GA SElt' 
. ZOOMEUE . 

IJikeuren en Stel'he l)ran1ren, 
als jJiilf'lJ Qude SeR IE ().4 IJl.U ERvanllet 

huis J'. Á NOLET te Schieda •• 
J1ttller Cognaç." R/~um, Jamaica enz. 

Allif, s()ortèn, .ve;:frisscltende dl·ankeAt.l~ :. 
< $puitwaler" Limonade gazcuzç" ... 

. ' Rh;ijltwijn ellZ . 

(Yjiltjfgedu'rende dep dag verkrijgbaar Broodj~ ~.: 
Kaas· erf Vleesch met ~n lekker glaasje. Weer(er, J)~:~r.,r. . 
Pils8'if!rof Beijersch. . .' 

, 

J. t~:. HENDRIKS 7 van PAS~ 
-0.-

. 'Alld HET STATION,.ii 

La,ngstra,a,t, WEERT,. 

goede 'et prompte bedienini~ 
,'.*'" ..•........... ~. 

:hI.LA.TIG-EPRIJZEN" 



Handel in· IJzerwären .. 
El~ GROS ~ E.V DETAIL, 

JY.[..A. R:K T .. 

, , ". 

Herm.CLEltOX, 
L.A.NGSTBA.A. T. 

-0-

Manufacturen, 

-G e d is tel e e or d" 

LeerJooijerij. 



Sub .. Herrc.ans, 
OET,EN"M..ARKT. 

cG::eOO'I'B,ANDEL ' 
, I ' 

Uf 

llS..@lL(o)~IIAlL1E, v AmJEM 
I 

'. 'Ca.s.V ANDER B:EIJDEN, 
LANGSTBAAT, ,WBBBT. '. 

-'0-

Ba,nketba,kker ..... 
, c 

·Jea,n V ermeul en, ... 
, :S:OOGS'IiRA..A. T. : 

-0- , 

.. Orgelfabrikant, 
I :S:OUT:HA:NDEL" 



'O.A.FÉF A.N'"F.ARES 
J.UAIC"T .. - HoehBeekatraat. 

-0-. I '. 

AJLJ11EJAll4lElI IÎlllE1\JEl1i 
:LIKEUREN en WIJNEN. 

Broodjes me' AOrrn tä cent. 
'." " kaas 10 .., 

" . " kalfsvleeach lIS " 
"offie. 10 '" 

. Bij tijdige opgaaf gelegenheid tot 
. DINEE::eEN, 

voor kleine Geu/sc/,appen. 
ONDER AANBEVELING. . 

PBANS COBNEN~VAN DBIBROBI. 
--'--- -- - . ' 

, . 

· JV:O..JOOSIJ;EJSr, 
. l\tt.A..ABPOORTW-EEBT-

"À'NDE,L 
, . IN 

PRANEN 1 fADEN, j3LO El:A I .'pUANO 

EN 

.~_J<.0LONIAL~FAREN. , 
. , . 

:a:OUT:a:~DEL' : 
~N-.Z. 



IJOOGsTI1A_A1~ .. 
\. '.-.,",,' " ~.. ~" 

.. ~. sla,ch ter .én veeil;"lldela,a,r. 
'DEPOT -v-~~ n~ 

~ . '~' '" 

:s .:OH T-:",Ii 
.' CA ' , {', 

'.' Uhte1Îdorff'$ch~ Pè~u G~ano. 
~ :~ \,',-'1 .• ;- i,...; " "~.' " ' 



, , 

" Stalhouder. ~". RBSTAt1"ANT~ - ~:cpedtl;eä~. 
::a::EJ3]FSTU:K: .". A L~·;JY.[INU"TE_ ~ 

',::e> "'" ~~. 



. :HEN 'Rl: J ..A..N-SEN ' 
IN 

, - -, 

MARUF AC1'UQER, ... 
I " < 

PAREN EN, PAND, ,'. " I 

MARKT - '.WEERT. 
-0-- , '. ' 

I , • 

Louis CARIS, 
, 

BOOa8TWTWEEltt. ! . 
'-', . '. ' , , 

./(," .)" t .. 

", ! -9--' 
• : I' , 

. Jn Wijnen. tln!Gedistel~erd. . ... 
, , 

, 
",' , -----.;..---------:--"-- ' " 

;' ' 

J~:YAN . DENEIJNDEN.~: i 
, . 

BOOGSTRAAT ·WEERT.". 
-ó-

, lCöek-' en Ea,nketba,kker.'.·' ',' 
! \: 

., .' ENZ. ~ 
• '1 



, ," ',~; Ê.:b.!t:,~~,f;AP;~ , ' 
-Oafé'~~'.Ji~~-:l{ifiJine;Paard." 

i ,_" ~.- .,' _. _. _ ~ , - ~ -. ~- 0 i . ,. 

,:~,-' '1v.[ANVJrAoa;o. :B,flN, 
:á:<bÊtt::lEN ~êrPTEN "- .~ '. :',.' '" . . 

_.\' 'E~~~n 

"'. ;eijBè'lîtj~iks~lIê~maus 
". " W~dlt~Tilt,ltl 'IrQ 

0' o';·~TQ6M.MiEÈW;F ABi~K . 
!'I,}rr-' ", ""',':': ," ~""' ... ". -- , 

.' - . ·.l' - ' 

J" H--A.Jsr:'~'E L 
. .. 

. ~"t, î~ ~~', ";,',; f' i .c .. ' 



, " •• -"< ' ,-;' 

..: ; . • '\" ro '\ , 

~-" 

, I . 

t",',', " .... 'I,\·"y.t·~(.r .~ I' ;,',. 
~'I~·U(G ~~~:.~lYJ~~wl~il~Jh~l~ .', ~ \ 

',. ·.Iv.r:A4SSr::t!~AAT- ',' 

, , ·SIGAREtlfAÎftIKAIT. '.' ,. 
"'.';: ':' '·HAr~DÉL}::;'A .. t",\?·' ,'> ,', 

'WIJNEN sn . GEDlSTEtEERD: •. ,. 
\ 

" - $ 

, 'J>è·.a·.~ 'Ja,ns·,~ri,'· 
-t., .,:.'~,' ,_, .. j~~ '~.{. 'c,. '::-0 . '~ .. .-.'" " .... ~'"_~. ".-•. ,,,., . ~-~ ,e,:,-, __ ' , ~_ . , _~ 



.. . ,.' ., ~. 

,r.~ ~ " 1: .. 
, ' \ ' 

" ", . 

, .' .if"). ' ' .. ~ .. '.~ ..•. ~, .. ~~' .. ··.e·· ~' .• s·e .'.~ "; 
, .J;" ',' ."~~ '~iIa :'. .\,.. ; 

, ..' ." a:, ,"l* ,~;;,.:;r . »","'" ;~i~ . i». .'. t' . 

·W-:çNK::aJ~LIEE,. 

. OU· T,I!:A~N DELkAlt . -'. ... '* .-

- ~ '.,' 
> '-.'\. .". ' • ." 



. . . , . e~~!; 
.l 

/ 

, .. " ". 

. , ._"","~.~.,,,.,,,,_,,. ,'i"'~~"" _,,,,,C"""'''''·. """;""': ,,:';:, • ',' " '" ,."' .... ~'-, ... ;;,.~~~.::, .. 

,'lANDE L 

, , 

PR.ANE~, 1ADEN IJ3LO~.,~,r;nprr;O:': .. ~~ 
EN , 

,_. ó"; .. .':'.1 

"yrOLÖrJt~i1~:~nyr j2~E~H', 
,. 

', .. :.~ 



Fr. van ,ASTEN, 
.. Uaasstraal .;. ,#" ee,~l, 

-0-

I , 
lUf 

. , T(f)) 1lJVlE JEJIJl () 

Corn.!' 0 elmalls, 
BROOD - 00 BESCHUITBAKKER, 

,11 11 lIIL a '1'11&&4 1r i 



-.B •.. VOGELS. 
• '-'. .-{ro 

; .. 

WE~~RT • 
. 

. ~Giil~. @G::ill1IJioIIt =.-



NlatbieuKemmereOi· 
• - , 

tegenover, ' .. het Station. 

_ E N 
. '.,... " 

-I i , • 



,> 
'i; 

<e: ,""0"'''',:'; ':~ , 

,~ ;': ", 

:, ~:. ,I / 

'. -
{~"""') <" r,,' .-

,Jlpq~S,ÄR~~J,#.!4I." 
~:!,;' ;f:' ti::' ',~/"/ ~~ 

': " 

_t._BIlOUVmltlIJl 
" " "-.r " - / , .."" 

, ~~ <:';.~:~~>: 

"F'uflf'" kû a. rl'lr~'1~. 
!i .. , 

/' 



. . .. ... . ... ~ 

- HOOGSTRAA~"-. 
" . 

ooi I :=;0 ~ > ~ c.. S I Cl 

. S C' :EI 0 E 'N -
'. : .. ~:~W-., '. '.~ . 

. . LAA E,'SE.n'K'.A. X E :Et IJ.' . 
. . ' 



,'1,1.' 

j ',. 

. STEEN- 'EN, 8·Q·EKIl,R'U,KK:ERI:, \ '; 
• ~I' ~~~ ;;; ,,-,,;..?; '~. }1 - ~;' :"~' v4:t .. ' ,"", 

·:r:~'A'l~;JilOBB! .. e'.~ M;traI~K;e , " PEt, 
".,J: :e o EXB":E:f'fD EEI"' _ 

~''''''::.~~~'''#,Ûg.Jt:,~7:';:-~;.~ .. ~~<.~a:~.,,_:;;::~--:,:~~~~~_~" .,~~,' '"-

lJitgávevan "HE1'''AN'TOiV WEERT." 
_ ';,,;:{ <0t;:,;",' ~'~" ,Il1~~;'t;,'l' '~;~'~~-i"<:',:,:",:_ 4< ",'~.:",. ,"";,. 

'..- L~'Varingr,v~.Blä~o?nan.',.~' '. 
'f . " f!1\i'" ~. "f"i;.. ~~ r r t' f-t:r- . 

. .> ~~~ -' ~1~~'·~ ,'~:'; "", ;~~:.!r~~ . "'141 ~ !f<::~',,;~~" J ,:: _~ fJ'i:~ ·.H1t~~i ".,.,., " . 



WILLEMWOUTERS, 
G-oud- en 'Z iloersmid, 

Schoenmakerstrnat Roermond . 
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Lees: 

"Het Kanton Weart" 
van Zondag 2 Juli. 

EN 

het Feestnumm9r, 
UITGEGEVEN TE:R HULIl~ AAN 

"OONCORIJIA "_ 
Uiig: E",,,.. Smeels, lJieert. 
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10 CENT. 
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