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Post 15. Itern hebbe rnoeten geven aen nijnen Advocaet
procureur voor het verroLgh van dêse procedure

end.e

Bij 15. "Onsen Raedt vind.t dese kosten naêr exaninatie
van tt proces seer excessief".

-

j OZ.1Z

?ost 16. Ende alsoo den Vaed.er van dèn geexecuteerden aen
hen ghenen Advocaet wild.e geven soo ben genootsaeckt ge_
weest aen denselven eenen Advocaet net procureur te geven
dewelcke dan hebben noeten volgens specificatie _ _ _ _ _
54,..
655'oB
Aen die Chirurglens betaelt voor de v:isitatie
12.__
Bij 16. r'Omd.at den Vaeder van den geexecuteerdên geen
Advocaet, noch Procureur voor hen en hóeft wiLfen steflen
soo verstaen hrij dat dese kosten, mede oock die van de
Chiruïgiens sul1en worden uijt dàs geexecuteêrden kindts
deel

genonentr.

(*.s.)

Bocholtz.

D. O.

Uit de benerkingen van de Landconroandeur blijkt wel, d.at volgens
hem de regenten van Gemert wat aI te qoyaai r^raren ongesprongen

net de verschillende uitgaven en dat fri; niet van pian-was-on
zond.er meer de ingediende nota te betalen. Ze zullen na de ont_

vangst van "d.e decl_aratie,r wel op hun neus gekeken hebbên, claar
nu het geld uit d.e geneentekas moest kornen.
M.H. J. pennlngs.

I'EESTIIED uit het jaar 1g!8, genaakt en gezongen bij het
b€staan van de Nazarethschool te Genert.
lÍe geven de tekst oaveranderd, zoals hij ontvangen werd van nevr.
Jonkers van de Heuvelse pad..
EEN

lO-jarig

l_:g=:
Aant goude feest der zusteïschool een rrotijk liet gew!-jt
dat kllnk en dring d.e r,rolken door ïreeïgaLne wijt en zijt
Kom zi.ngen wij uit vol*Le borst en net Àen bfij genoet
weerhoud u blijde juigtoon niet hij stijgt nei àankbaar g1oet"
De schooL der zusters
d.e

blijven bloeien, híep, hiep,

hoera

school der zusters blijven bfoei.en, hiep, niep, hoera.

_24_
tt Is

?-:g::'

jaar ge]êen dat

o4ge zusterschaar
zich vesten i-n ons bj-nden èi.nd een Srote gr'mst voorwaar
Vo1 dank herd-enken wij dien dag wii vieren net haat mee
rt gouden Jubilee'
en zingen rnet haar klndersten op
de school der zusters blljven bloei-en, hiep, hj'ep, hoera
d-e school- der zusters btijven bloeien, hiep, hiep, hoera'
heden

fijftlg

2-:e:s:

wenden zíg aan Genêrs ieugt net ijver, zorg en vU-i
aan Geners kinderhart gelijt met kuntens groot gelij
Ondat de algoed schenk gelang der zorgen ons gerÍ1jt
een foon dat inner duren za1 voor tijt en eeuwlgheit.

Zij

laat ons dankbaar heden zingen zij leven ja, hiep,hiep'hoera
hieprhiep,hoera, korn laat ons dankbaar heden zingenr hi-ept hiep
hoêïa, hiep, hiêpr hoera.
t-Yglg:
jonge
maagt 8e vorln in Nazareth
IIoe raenig vrouÍr en
stemt roet ons in en stort tot ons sneek en dankgebet
Komt

het loon der zorgen ons gewijt
een loon dat inmer duren za1 voor tlit en eeuwigheld.
De school der zusters blijveil bloeiên' hiepr hiepr hoera
De school der zusters bliiven bloeien' hiep, hiep' hoera.
Orodat de goede schenkt

2-Y9:s:
dat vijftig jaar }ang
ondentijs
Go'd" zegen het
wat algemeen belalg
vrucht
droeg
Gerners
bodexo
op
beloon
der zorgen ons toegewijt
Opdat d.e algoede schenkt
za]
voor
tijt en eeuwlgheid.
êen loon dat inner duren
De zusters hebbenet overwolulenr hiepr laiep, hoera
De zusters hebbenét overwonnènr hiep, hiep, hoera
hiep, hiep, hj-ep, hoera.

