Deze Krukhiltmaaiing betreft de:
Dorpsbeek: vanaf het gemeentelijk
slachthuis tot hare samenvloeiing r .et
den Stiemer;
Stiemerbeek: vanaf den weg naar Grondverschuiving in Yougo-Slavië
Winterslag tot aan de grens van Die\ -*
<OCX)>
Een grondverschuiving in Oost - t3erren door de werkhuizen vervaardigd, penbeek.
De groote Optometrist spreekt
vie
heeft in min dan twee uren in -Ie
door dewelke men dadelijk de glazen
De ruiming zal door de aangrenzender Berkovats een gehucht met
Voor de eerst» maal dat Ft. Pieter- Dan volgt Muller met 15 man, die de
over zijn eersten dag.
aangeduid door M Leon, in regel de eigenaars of houders uitgevoerd vallei
boomgaarden en bebouwing mecf.ccil met zijn staf sportieve medewer- leiders vervolgen.
brengt, voor de personen die zich vol- worden, in de uitgestrektheid en langs sleept.
De bev. oners hebben kunnen
Wij vinden vandaag Mr. Leon tus- gens den raad van Mr Léon gericht hunne eigendommen, de drie eerste daIn de groep valt Desmet plat. Na
kers deze koers op touw zetten, mag
men zeggen dat zij er eer van halen talrijke jachten, geraakt de groep schen zijn twee zittingen in zijn appar- hebben tot de Maatschappij aan dewel- gen der hierboven vastgestelde tijd- vluchten.
en dat voorzeker hun koers geroepen hier terug saam. Vissers wint de eerste tement, waar hij koorstig ontbijt, ter- ke hij deze heeft toevertrouwd.
ruimte. De bizondere verplichtingen, Legcrmanoeuvers in f?e Ver. Staten.
wijl zijn secretaris zijn enorme brief\s om den waardigen tegenhanger te premie voor Bonduel.
Er zijn daar machienen spéciaal te opgelegd, hetzi; <loor het gebruik, hetDe drie laatste dagen hebben de
wisseling
naziet,
en
dat
hij
snel
de
antTe
Beringen
twee
man
aan
't
hoofd
worden van de beroemde Ronde van
Hasselt aangekomen, om dit werk van zij door titels v verdragen, blijven legermanoeuvers van de Amerikaanwoorden
doet
opschrijven.
Bonduel
en
Horemans
(Kemper)
die
in regel-brengen uit te voeren, meteen behouden en zullen ' ^gevoerd worden E?he vloot in het zicht der haven van
Vlaanderen.
Wij noteeren zijn indrukken:
Het nieuw gemeentebestuur met den er uitgemuisd zijn. Op 500 m. volgt de
volmaaktheid die M. Leon eischt. Deze onder hetzelfde bestuur als de andere San Pedro plaats gehad.
—
Vanaf
Zaterdag
morgen
zijn
mensportbevrienden burgemeester The- groep. De twee vluchtelingen gaan er schen toegestroomd, zegt hij ons. Wij wonderbare machienen houden al onze ruimingswerken.
Hieraan namen deel • oorlogsschenaers had ook de inrichters flink ter- geweldig op los, terw jl de groep ver- hebben hier dezelfde toeloop als te aandacht op zich gevestigd, terwijl de
De werken zullen van ambtshalve pen en 300 vliegtuigen.
chef der werken ons verklaart:
zijde gestaan en een volledig stel a- achtert
uitgevoerd worden de drie laatste daMac Donaid niet naai' Genève.
Te Lummen valt Kemper Horemans Verviers: de menschen moeten einde«Het is te Brussel, Mijnheer, dat U gen der bovengemelde tijdruimte, ongenten verzekerden onder leiding van
lijk
begrijpen
hoezeer
men
in
België
tegenstrijd met de geruchten die
kommissaris Blavier, een perfekten or- plat en jammert geweldig. Bonduel ongelijk heeft van niet genoeg zorg te deze belemmering moest zien: Wij der het bestuur der buurtwegagenten, deInlaatste
dagen de ronde deden zal
snelt
dan
alleen
verder,
Nu
wordt
de
hebben
ons
personeel
moeten
verdubdedienst.
door de zorgen van de plaatselijke ovoor wat de oogen betreft.
belen en dag en nacht moeten werken verheid en op de kosten der aangren- Mac Donald toek. week niet naar GeDoor het huis Piquet, werd een mach- jacht sneller ingezet. Bonduel kan het besteden
De eerste gevallen die ik onderzocht om elkeen te kunnen voldoen, en geduneve gaan, in alle geval niet binnen
tige luidsprekersinstallatie op de Groo- niet houden en wordt vervoegd.
zende eigenaars of houders, welke de
In Herk-de-Stad wil Croon er alleen heb, bewijzen dat zulks te Hasselt meer rende acht dagen na 't vertrek van M. ruiming langs hun eigendommen niet de 10 dagen.
te Markt aangebracht, wat het puis dan elders. Een stad als deze,
heb ik dit vermoeiend werk moe- of slecht zullen uitgevoerd hebben.
Algemeene staking te Saragossa.
bliek zal weten i-e waardeeren. Van in van door en neemt ecnigen voorsprong waar
het platteland bevat waarlijk meer Léon
ten voortzetten om de duizenden per- De eigenaars of houderp, welke rjet
Dinsdag zal te Sarragossa de algeden morgen goten de groote luidspre- In de nabijheid van St Truiden wordt op
stofmoleculen
van
allen
aard,
dan
v/elsonen die op het laatste gekomen wa- vóór acht uren 's morjcns van den In meene staking werden uitgeroepen. Er
kers de lucht vol frissche, opwekken- hij echter ingeloopen.
ke
andere,
stofdeelea
die
het
zicht
niet
St-Truiden wordt bereikt na 4 u 30' verbeteren en vele r_ enschen alhier zelfs ren, te kunnen voldoen. Ik vrees overi- dag, vastgesteld voor de ruiming, het is eei- politieversterking ter plaat:e
de muziek.
Te 11 u, 28 werden de renners, on- met Bonduel aan den kop van 'n l Stal zonder het zelf te weten, hebben ont- gens dat het hier te Hasselt, hetzelfde voldoende getal werklieden op de gekomen.
CARDINAELS
der groote belangstelling afgeroepen. man. Nu zijn er nog 3 kleine ronden stoken oogen. Zij geven er zich geen zal zijn.»
plaats gezonden hebben om de ruiming
Roosevelt vraagt volmachten.
Ook moet men dan raad: de gele- uit te voeren langs hun eigendommen,
IS ER WEER BODe 54 volgende klinkende namen af te leggen van ongeveer 12 km. 5CO rekensciiap van dat hun zicht niet norRoosevelt zal het kongres volmacht
VEN OP EN WINT vormden een heerlijke kleurige bende, Dewolf demarreert hevig en gedurende maal is, en zullen een specialist gaan genheid benuttigen en niet tot het laat- zullen niet meer toegelaten worden om
ste oogenblik wachten, in acht nemen. zich persoonlijk van hun verplichting vragen om economische ove^eenkomSCHITTEREND.
die langzaam naar de Statie toog, al- 6 km. woedt een hevige achtervolging raadplegen, als het te laat is.
Mijnheer Léon geeft zijn raadgevingen te kwijten; in dit geval zullen de wer- sten te sluiten. Hij is van oordeel dat
Te
Velm
wordt
hij
ingeloopen.
ONZE FAVOR1 waar het definitief vertrek plaats had.
gratis zonder eéu enkele verbintenis, ken van ambtswege en op hun kosten een mijukking der wereldconferentie
Tweede ronde : Vissers valt plat eDOOR EEN PIJNGijbels; Willems; Englebert; Claes;
Een
schoone
inrichting.
cl- ineenstorting van het economisch
alle dagen tot Maandag 15 Mei inbe- uitgevoerd
LIJKEN VAL UIT- Bonduel; Muller; Cools; Dhaen; Ma- venals Van Loock. Nu vertraagt de
worden.
regiem te beteekenen heeft.
Wanneer wij Mr Lêon verlieten, die grepen ,van 9.30 u. tot middag, en van
GESCHAKELD.
thijs; Croon; Verschueren; Huygens ; gang omdat niemand wil gaan.
— Droevig Einde. — De kandidaat
De kamer zou heel redeedelijk inVanloock; Deputies; Vanimpe; Kem- Laatste ronde : Deloor snelt alleen ons vraagt hem te willen verontschul- 14 tot 18 uur, in de zaal op het eerste brievenbestcller Weytjens, had zich
op dit voorstel doch de senaat
per Horemans; Gernaye; Mortelmans; voorbij te St Truiden. Bonduel lost de digen, bij de talrijke personen, waar- verdiep «In 't Hooghuis», Zondags van Woensdag avond naar Maaseik bege- gaan
schijnt er tegen gekant.
Rosmeer kermist! Rosmeer koerst ! Leemans; Vanvelshoven; Dictus; Roels groep en loopt den vluchteling in te van hij de brief-wisseling niet 9 tot 13 uur.
Mr Leen zal te Tongeren zijn van ven. Na aldaar en boodschap te hebben
Kaar de hemelwolken zijn niet in Duvivier; Esser (D.); Struyven; Van- Velm. Beiden zullen niet meer veront- aanstonds kan beantwoorden, begeven
wilde hij nog een bezoek brenfeest. De sluizen staan wagewijd open vlockhoven; Vankeer; Houtman; Hel- rust worden en geven al wat ze kun- wij ons naar het eerste verdiep van 't 16 tot 19 Mei en zal door middel der gedaan
zijn gen aan zijn ouders die in de buurt
als we er aankomen. Heer Lux is lemans; Kindt; Stokman; Reyns; De- nen. Achter l:on geraken Crcon en Van Hotel in 't Hooghuis en daar laat hij pers, plaats en uren aanduiden van1C39
VOETBAL
wonen. Op weg naar Rotem geraakte
druk in de weer met zijn renners en loor A; Deloor G.; Vissers; Dewolf; De- Bruaene los, dan Denis Verschueren. ons de prachtige inrichting bewonde- zittingen.
hij
—
men
weet
niet
hoe
—
onder
de
Nu
is
het
peloton
geheel
uiteengerukt.
het volk is hier van staal en trekt zich schepper; Peeters; Desmet; Decorte ;
TE ZURICH
tram en werd ijselijk vermorzeld.
van het water niets aan.
Decorte; Cornells; Vromans; Mertens; Muller is weg uit de groep door bandDe
internationale
wedstrijd ZwitserW.
was
een
brave
jongen,
die
door
81 kleppers hebben den oproep be- Verdyck; Vanbruaene; Ledent; De- breuk.
zijn gedienstigheid veler sympathie land — Yougoslavie, werd door de eerantwoord en zullen in de volgende schepper; Dundei; Goedhuys; Delan- De aankomst geschiedde op de markt
sten gewonnen met 4—1.
had gewonnen.
volgorde vertrekken:
noy; Verniers; Dervaes; Meuwis; Huys te St Truiden voor een buitengewonen
— Doo-Jelijke Afloop. — De 25-jaClaes A, Peetermans, Hamal, CarBonduel nam aanstonds de leiding toeloop.
TE FLORENCE
ri?e metser
Willems,
wonende
dinaels, Ernots, Snellings, Smullen- en in flinken tred, tegen heftigen
De wedstrijd Italië — Tcliekoslowaalhier, Molenstraat, geraakte verleden
berghs, Deckers, Berben, Vanhees , wind in, toog de lange rij naar Lankije te Florentie, we. J door de lokalen
Zondag onder de tram te Bree.
Rayen, Claes L., Neyens, Willems, Ar- den, Reyns kreveert op 5 km.
gewonnen met 2—0.
Woensdag-nacht
gaf
de
arme
jongen
nols, Stessers Kemps, Hendrix, Siegers Te Halle-Booienhoven lost Meeuwis
den bezocht, waarna allen naar de baden
geest
zonder
een
maal
tot
het
Schoofs, Palmers, Grosemans, Strau- de groep. In Neerhespen valt Van
siliek togen alwaar door den Z.E.H.
bewustzijn te zijn teruggekomen.
ven, Leets, Wales; Loncke, Paessn; Loock plat terwijl Delannoy valt. Te
D^ken de H. Mis werd opgedragen.
— Boerenjeugdafdeeling- . — VerleGeunis, Faquet, Verhaegen en Verhoe- Landen 3 man op kop : Croon, Huys
Na den dienst werd de kerk afgeTOPAZE, de beste Tafelolie.
KLJARDNIEUWS
zien, Ambiorix en de stadswallen, tot den Mandag 1ste Mei had alhier in het
ven.
en Huyghens. Op 500 m. volgen MulBelga sigaretten neemt ons aan ler, Verschueren, Goedhuys, dan een
— Jan Onvervaard — Woensdag a- zslfs het begijnhof had veel beziens. Kath. Volkshuis de Algemeene VerUIT HASSELT
fcoord. Te midden van een neerzwie- 40 tal renners.
En rond half elf waren de 500 rei- gadering plaats der Boerenjeugdafdeevond te kwart na acht krijgen wij dus
Voor hun eerste wedstrijd, boekte de
penden regen doet heer Peumans een Te Gingelom valt Huygens plat.
Jan Onvervaard ts zien op de plan- zigers weer in den trein om verder te ling.
biljartclub «De Stoempers» lolaatste naamafre eping en te 2 u. 25 Muller nu in flink tempo, dan Bonduel.
Flink waren de jongens opgekomen. jonge
ja, dat wisten ze zelf
ken van de Rerum Novarum tooneel- reizen naar
kaal Salden, Statie Hasselt, een mooie
is het vertrek geg' ven. Tegen meer
Na
gewoon
gebed
werd
do
vergadenog
niet,
dat
moesten
ze
afwachten.
zaal... Jan Onvervaard, Vlaamsch spel
Te St Truiden na 28 km. in 49 min.
te Diest tegen Sichem BC
dan 40 in het uur bollen we naar Mo- Deloor, Mortelmans, Muller en Bonring geopend door het verslag der overwinning
in 3 trekken, van Renaat Grassin!...
Ziehier de uitslagen :
GROOTE
SPOUWEN
vorige
zitting.
pertingen. Geunis voelt 't in de beenen duel. Te Kcrtenbosch snelt Huys weg,
Dat spreekt al boeken!... De Jonge
Sichem — Hasselt
en speelt schampavie. Paesen, Cardi- Dewolf zit er achter en beiden zijn
Vervolgens geestelijke lezing door Maes
Klauwaarts zorgen voor een beste uitH. — Valkeneers J
TOPAZE, de beste Tafelolie.
uacls, Berben en Loncke snappen het weg. Kemper Horemans leidt de jacht
Eenvaarde Heer Proost waarna voor- Swartenbroeckx
werking van dat wonder gegeven! ...
— Vos
goede wiel en de ploeg Victory brengt Bij 't binnenkomen van Alken valt
En dat belooft ook heel wat. Wie trou- — Sint Job. — Woensdag 10 Mei zitter het woord verleende aan Mr. Van Gelder — Massy H.
de koers in gang. Te Bilzen zijn Wales Deloor plat. Overal op den doortocht
wens nog eens even wil terugdenken feest van Sint Job. Sedert eeuwen Isidoor van Russelt, die ons een zeer Lenders — Salden
en Seegers reeds achter, wijl groep II heerscht overgroote belangstelling. Te
op de creaties van «Meester Patelijn» wordt in deze parochie de H. Man Job gepaste inleiding gaf over doel en de De Vos — Bouveroux H.
In Grosemans een fermen trekker heeft Hasselt Esser, Stockman, Horemans
en «Het wonder va) den schamelen aanroepen voor zweeren en huidziek- werking onzer boerenjeugdafdeeling. Joris -— Bouveroux P.
Te 3 u. zijn we te Hasselt en dank (Flander) vervoegen. Claes Alfons
Spreker gaf ons vervolgens een
straatzanger», om bij de meest recen- ten.
— Jansens L.
Alle dagen der Octaaf H. Mis om 6 puike voordracht te hooren over «De Maes
zij de verstandhouding in groep I heb- leidt hier door eigen streek. Huys
te opvoering te blijven, zal wel weten
Huybrcchts
— Maes Jos.
toen die 5 reeds 150 meters voorsprong. snokt aan zijn rijwiel als een duivel.
en
om
halfacht
.
Slag
der
Gulden
Sporen,
die
bij
de
aanwat een knappe akteurs er tusschen
Scholaar
—
Vroonen
De regen maakt de koers uiterst lac- De 45 km. zijn afgelegd in l u. 15 m.
wezigen de meeste bijval oogstte.
de Hasseltsche studentenbonders zitBloemen
—
Loyens
tig en nu krijgen ze een snijdigen
ZICHEN
BOLDER
Waarlijk, M. Van Russelt heeft bij
ten... 'n Heel lang i-*aaschverlof hebTe Genk (58 km.) trekt Deschepper
wind op kop. We wachten de jongens alleen voorbij met 30 sek. voorsprong
ons boerenjongens de sste indrukken
ben zs gewrocht en bezwosgd om
TOPAZE,
de
baste
Tafelolie.
Hasselt behaalde dus de overwinning
te Alken op te 3 u. ló. De 5 leiders heb- en wint de premie. Dan volgt de groep
nagelaten.
«hun stuk» klaar te krijgeu, en u zult
ben stand gehouden terwijl Kemps en geleid door Muller en Bonduel met 35
Als tweede spreker trad op Mr. met 665 punten tegen 638
zelf wel runnen bestatigen hoe goed — Zitdagen der K. K. V. — Het verWillems zich uit gioep II hebben losge- man. Te Waterschei wordt De Schephet hun lukte! De opbrengst komt heugd de bevolking zeer te zien dat Ferdinand Vandevenne Tuinbouwkunrukt en op 100 meters volgen. 100 me- per alleen geweldig toegejuicht en
voor een groot deel ten goede aan de bij het houden der zitdagen door de dige te Hasselt die een zeer practische
ters verder komt een peloton Tran 16 schijnt zeer frisch. Thans is de koers
kas van het Font Jeuriasen - Fonds... Katholieke Kiesvereeniging van Lim- les gaf over griffelen van bccmen. Heel
WIELRIJDEN
man door Hamal getrokken. We her- buitengewoon hard door den hevigen
een reden te meer op Woensdag av^nd burg, onze t " xjrijke ; 'eente geen- deze les was, zeer practisch opgevat
kennen Neyens, Hendrix c-n Claes. 300 wind. Achter den vluchteling, Dewolf,
naar den «Rerum Novarum» te komen. zins
door geachte spreker en zal bij de
verwaarloosd
wordt.
meters verder zijn Schoofs, Deckers en Bonduel en Deloor op 300 m. Dan de
DE AANKOMST :
UIT GUYGOVEN
Als voorproefje en lekker voorgeZoo hadden wij het geluk den eer- Genker boeren - Jeugd de beste gevolSnellings . We snellen ze achterna en groep op 50 m. met Muller en Croon
Groote Velokoers voor Onderbe1. Bonduel, de 150 km. in 6 u. 10 m. recht krijgt u een dier fameuze één - sten Zondag der maand April de heer gen hebben. De laatste nuttige voorginnelins:en zonder vergunning.
•we komen juist bij de eersten als aW den kop. Bij den uitgang van Waaktertjes van Renaat Grassin te genie- Volksvertegenwoordiger Beckers in dracht over Fruitteelt werd dan ook
2 Deloor op 20 meters.
Willems en Kemps te Kortenbosch ver- terschei is Deschepper ingehaald. Te
Groote Prijs tabakken en sigaren
ten... «Tijbaert geknipt»...
zeer
aandachtig
gevolgd
omdat
de
H.
3 Croon op 30 seconden.
ons midden te zien. Zondag 30 April
voegen. Sint - Ti "-n t:-eiken we te Asch wordt de groep vervormd en telt
«'t Kapelleken en Verellen»
4 Van Bruaene op l lengte
Mewnne ze ot> eene zeer behendige
liedereen vindt er vast zijn gading: de heer Senator Dr. Smets van Neer3 u. 35 met 7 renners op k"p waar 25 man. Deloor, Bonduel probeeren
750 fr prijzen en premies.
wijze wist voor te houden.
5 Denis Verschueren op l min.
misanthropen
en
en
philantropen,
pelt
die
alhoewel
vreemd
in
de
streek
Paesen en Willems trekpaard spelen. schampavie te spelen, maar 't pakt
Ten slotte gaf vriend Van Rus6 Gijbels op l m. 15 sec.
zwartkijkers en pessimisten, lacheboek- de sympathie verworven heeft van
Cardinaels trekt in den Looner berg niet. Muller, Bonduel en Deloor geven
Op Zondag 28 Mei, zal er een groote
selt ons nog met gloedvolle woorden
7 Dewolf op half lengte
jes
en
vroede
peinzers,
dilettanten
en
al
degenen
die
met
hem
in
betrekde "bende aan een flink tempo omhoog schoon sport te zien.
te hooren de Slag der Zilveren helmen. velokoers gegeven worden voor alle'
8 Roels op 10 cm.
kunstcritici,
idealisten
en
utopisten,
inking
kwamen,
en de gaping metv groep twee is reeds Tusschen Bree en Leopoldsburg zijn
9 Claea op 2 m. 5 sec.
Na mededeelingen over recollectie- onderbeginnelingen zonder vergunning
dividualisten en gezelschapsmaniakken Zondag 7 Mei kwam <? heer Rik Vaes
250 m. Loon wc dt doortrekken te 3 op kop : Bonduol, Croon, Stockmans, I Desmet op 3 m. 30 Eek.
dag van Alken, uitstappen voor den met de medewerking der welgekende
...
Alle
gekheid
op
een
stokje!
We
volksvertegenwoordiger.
u. 55. Neyens en Ernots botsen op een De Wolf, Van Vlockhoven, Muller en II Van Vlockhoven op 5 min
kunnen in volle zekerheid verklappen
Naar men ons verzekert zal er iede- Zomer ingericht door B. J. Bers, werd tabakken- en sigarenfabrieken «'t Kavuilnishoop en verliezen kostelijke mi- Verschueren.
12 Muller op 9 min.
dat iedereen, voor zooveel zulks na- re maand en telkens den eersten Zon- het B. J. B. lied gezongen en begeleid pelleken en Verellen», de bieren Arnuten. De hooge rug van Bommershotois, de velohandelaars en eenige sport,
De koers wordt erg bemoeilijkt door 13 Van Look op 10 min. 15 se
tuurlijk in dit aardsche tranendal kan dag een zitdag gehouden worden te met muziek.
ven berg schrikt de mannen iJet af de volgers per auto, dit heeft nog voor 14 Leemans
Het gebed sloot deze welgelukte ver- vrienden, ten voordeele der Ziekenkas:
geschieden,
zal
bevredigd
zijn...
En
Ziehen
in
het
Jeugdhuis
van
10
tot
12
en Berben trekt roekeloos de karavaan gevolg dat de achtervolgers telkens op 15 Struyven
«St. Gerardus Majella» onzer gemeenhij, dien het interesseert, ga maar eens uren. Onnoodig te zeggen dat de be- gadering.
omhoog. De jongen verspilt zijn de leiders komen. Te Peer geraakt de 16 Vissers, allen wiel in wiel.
te.
kijken
onder
de
poort
van
Rerum
Novolking
zoowel
die
van
de
gemeente
krachten zonder poozen en zal dit groep uiteen : op kop Croon, Mortel- 17 Esser (ver)
De koers zal verreden worden in 3
TOPAZE, de beste Tafelolie.
varum
naar
de
puike
affiche,
door
een
als
die
van
den
omtrek
van
dit
dienststraks moeten betalen. Groep II valt mans, Desmet, Huys en Dewolf. Ver- De schaal wordt gewonnen Q^or de onzer knapste Hasseltsche artisten gedeelen, waarvan een eerste deel op baan
betoon
een
veelvuldig
en
dankbaar
geuit elkaar en alleen Hendrix, Verhae- schillende groepen volgen rp korten «Denderstreek» met 16 punten.
en twee deelen op weide.
schilderd, expresselijk voor «Jan On- bruik maakt.
gen, Willems, Claes A, en L. Schoofs, afstand. Te Leopoldsburg 5 man aan
Wegwijzer : Guygoven, WintershoWij kunnen hier sluiten met een vervaard».
Zij
stelt
het
gelukkig
initiatief
van
Grosemans, Luts, Peetermans blijven 't hoofd : Croon, M "Imans, Desmet, woord van lof voor den telegraafdienst
ven, Mersenhoven, Kortessem, Kcrnicl,
de Katholieke Kiesvereeniging zeer op
sar.»3n. Te Tongeren stond een macht Huys en Dewolf. Goedhuys moet los- waar alle voorzorgen genomen waren
Gors op Leeuw (Berg), Guygoven (2
— Men vraagt stri.' .sters en werk- prijs.
van volk onze koers te wachten. In het sen evenals Mathijs.
maal deze ronde).
voor een spoedige en volledige bedie- meisjes, in dj Stoomwasscherij «DE
uitvaren der stad grijpt er in de ach- Men noteert verschillende opgaven. ning.
TOPAZE,
de
beste
Tafelolie.
25 km. op baan en daarna twee klasLELIE», Casterstraat 11, Hasselt.
Hoeveel Jonge meisjes die lijden aan
tervolgers een spijtige valpartij plar-ts.
sementen van elk 50 ronden op prachbloedarmoede,
die
altijd
bleek
zijn,
die
ACHEL.
Onze favori uamal moet ernstig ge— De 7 Jarige Feesten. — Weldri zonder moed zijn, zullen van een gewiede.
Brand — Verl. Vrijdag, rond 2 tige
xwetst den strijd staken. Claes en
zullen de 7-jarige feesten in onze stad , wissen dood gered worden door iet uur— namiddag,
Prijzen als volgt : Aan den Ie, 150
brak
alhier
een
hevige
Verhaegen zijn er ook bij en laatstgeplaats hebben.
' gebruik van THEOBROMA dat haar brand uit. De boerderij van Van [~)en fr. en prachtbeker Verellen, waarde
WIELRIJDEN
Na den Wedstrijd
noemde kan ook niet meer verder.
Men stuurt ons, met verzoek tot op- op korten tijd nieuw Ir ed, nieuwen a- Rul
150 fr. en bloemtuil; 125, 100, 75, 50
Joannes, in de Bergien, stond op 30
Hendrix en Luts zijn losgeraakt, reBelgië — Holland
name, volgenden tekst, die misschien dein nieuw leven kan schenken. Het een oogenblik
en 20 fr. Daarenboven zullen er geDE RONDE VAN ITALIË
in
laaie
vlam.
Aan
blusmen Berben op sleeptouw die in groep
den een of anderen toondichter kan is een goed werk, de oude THEOBRO- schen viel niet te deken, daar hst een durende de koers talrijke premien geI verachterde en zullen te Glons de Guerra en Binda winnen ieder een rit
te Hasselt
inspireeren, om er een koor op te dich- MA. te verspreiden.
worden.
gansch strooien dak was. Door despoe- geven
leiders weer vervoegen. De gang verten:
De twee laatste deelen dezer koers
Uitslag der eerste rit Milaan-Turijn
dige
en
moedige
hulp
der
geburen,
is
slapte bij de kopmannen, zeker om teHET FEESTMAAL
Lustig ten arbeid nu allen getogen
TOPAZE, de beste Tafelolie.
het vee en een groot deel van den zullen gegeven worden in de prachtgen de komende bergen te kunnen. (160 km.) luidde :
weide van Mijnheer J. Willemans, winhuisraad
kunnen gered worden.
Heure Ie Momain en we komen aan 1 GUERRA, in 5 u. 6 min.; gem. 83 Na de match waren we te gast In Versieren w'ons stede naar 't oude
gebruik
kelier en herbergier, op den Steenweg
km.
176)
Ook
de
plaatselijke
politie
en
den
den beruchten Hallembaye berg.
de Drie Pistolen, waar de wedstrijd Keurige kransen en zwierige bogen.
en
zullen opgeluisterd worden door
2
Bovet,
op
l
cm.
bevelhebber
der
gendarmerie
van
HaGeunis, Cardinaels en Paesen leiden
bezegeld werd met een luiterrijk ban- Omringd met de dennen zoo dicht als
puike
muziek.
3
Cipriani,
in
5
u.
6
m.
11
s.
mont,
waren
dacl:lijk
ter
plaatse.
den dans wijl Kemps wat kolen bij.
ket.
een struik.
Het buffet zal voorzien zijn van lekDe oorzaak van deze ramp is onbedoet. Willems, Hendrix, Berben en 4 Piemontesi, in 5 u. 6 min 12 s.
Hier merken we de aanwezigheid op
De Bloemenmaakster:
kend. De schade is door verzekering kere dranken, fijne sigaren en sigaretLuts krijgen een klop van den man 5 Fossati;
van den heer Goeverneur Verwilghen,
Wij vouwen en touwen
ten.
gedekt.
met den hamer en verachteren. Claes 6 Giacobe;
Z.E.H. Kan. Dessain, ondervoorzitter
Wij stampen e.i klampen
Vertrek om 2 uur 30 stipt. InschrijTOPAZE, de beste Tafelolie.
en Peetermans zijn uit groep II gaan 7 Erba;
van den Belgischer Voetbalbond, den
En 't Bloempje is hier.
ving en vertrek zal gegeven worden bij
TOPAZE, de beste Tafelolie.
8 Zuchini
loopen en spelen cavalier samen.
h.
Botmeulen,
ondervoorzitter
van
den
De poortenbouwers:
Mijnheer Frans Hermans, herbergier,
— Davldsfonds «Lourdes » — TerWe krijgen nog een opname te Zus- 9 Barral, allen zelfde tijd.
Ned. Voetbalbond, den heer W. FranWij zwoegen bij het voegen
aan de kerk.
aanleiding
van
de
75e
verjaring
der
miGERDINGEN
sen waar we om 4 u. 58 aanlanden. 10 Demuysere, in 5 u. 6 m. 25;
quinet, Nederlandsche Consul, de heeVan kepers en draad;
Prijsuitdeeling bij Jos. Jamart, velorakuleuzs
verschijningen
te
Lourdes
en
—
Dringende
oproep.
—
Al
wie
voor
Paesen ligt op kop en de vier andere 11 Camussa, in 5 u. 6 m. 40 s.
ren Schepenen Roelants en Noblesse
Wij houwen en sjouwen
handelaar, Steemveg.
om
te
dezer
gelegenheid
een
nedirige
onze
tombola
nog
wat
prijzen
kan
volgen snel. Op een meter volgen Wil- 12 Moretti;
en meer andere personaliteiten
Tot 's avonds heel laat.
In geval van slecht weder zal de
hulde te brengen aan de glorierijke missen: Chocolade, potjes en pannelems, Berben en Leets; dan, 200 meters 13 Melini, in 5 u. 6 m. 48 s.
Het feestmaal werd opgeluisterd met
De kranseninaakaters:
Onbevlekte Maagd Maria, bron van kens. — Stoffen, speelgoed enz. enz,koers verschoven worden op den vol14
Antonin
Magne
verder Claes en Hendrik, de overige
muziek.
Wij toov'ren met loov'ren,
zoovele weldaden en genezingen heeft mag het ten alle tijden voor 14 Mei genden Zondag 4 Juni.
ver. We snellen ter aankomst waar 15 Rebry
Bij den aanvang stelt Z.E.H. Kan.
En wimpels van groen;
Het bestuur blijft niet verantwoorhet Davidsfonds besloten de heropvoe- aanstaande bezorgen of laten halen
de sprint in een weide plaats heeft. 16 Giundelli
Dessain een heildronk in op H.M. KoWij drukken en smukken
ring te doen plaats hebbsn van «Lour- door de E. E. Paters Gerdingen -Bree. delijk voor de ongevallen, die zich tijCardinaels leidt den rondedans wijl 22 Binda iu 5 u. 48 m.
ningin Wilhelmina van Nederland.
Alzoo ons festoen.
des» door het bekend gezelschap L. De
Ze zullen het in volle dankbaarheid dens de kosrs zouden kunnen voordoen.
Tweede rit :
Paesen valt. De Kempische reus zal
De H. Botmeulen beantwoordt met
De Schilders:
Vriendt
Poldi
Sorel,
op
Donderdag
11
aanvaarden.
l Binda; 2 Demuysere; 3 Grandi.
zijn velo met 2 volle lengten zegevieeen even treffenden heildronk op het
Wij soppen en droppen
Mei te Half acht, in de zaal van het
Wie begint ? ?
Demuysere r.an de leiding?
rend over de meet werpen.
Belgisch Vorstenpaar.
De kleuren dooreen
Sint - Trudo's gesticht. «Lourdes» dat
I. Cardinaels M. (Opglabbeek) op Te later ure v/ist men nog niet welNadat
de
gezelligheid
ten
top
ge't Is bonter en pronter
Een Belangrijke Nat.
reeds meer dan 200 maal werd vertoond
Victory, de 100 km. in 3 u.48 (36 km. ke plaats Guerra inneemt.
stegen is bij het rondgaan der gerechDan eenmaal voorheen.
in Vlaanderen, is een tooneelstuk van
per uur 2. Kemps (Becquevoort) op 2 Het is mogelijk dat Demuysere aan ten bedankt Z.E.H. Kan. Dessain den
Nijverheid
S. Jurriaens
zoodanigen aard, dat het ongetwijfeld
Gebruik liever
de leiding staat.
lengten.
heer Goeverneur en de afgevaardigden
de
liefde
en
het
vertrouwen
tot
O.L.
3. Loncke l lengte.
van het Hasseltsche stadsbestuur om
ONZ PLUIMVEE3TAPEL
NEUSDEN
Vrouw van Lourdes aanwakkert: het
4. Geunis een halve lengte
OMLOOP VAN MORBIHAN
hun blijken van belangstelling ten opTOPAZE, de beste Tafelolie.
is niet alleen een spel van hooggespan5. Paesen, gevallen
.
zichte der voetbalsport.
We
hebben het hier over de vogelnen tooneelkunst, maar het is een
6. Willems om 2 minuten.
Uitslag der 2e en laatste rit (QuimDe heer Botmeulen komt daarna aan
teelt die sinds den oorlog met reuzen—
Zeer
zeldzaam
—
De
We
P.
spel
van
hooggespannen
tooneelkunst
7. Luts
per - Lorient 261 km.)
het woord om de spelers en pers te be- Claes van Hal, he:ft sinds Donderdag diep z e d e l i I k stuk, dat goed
schreden is vooruit gegaan. In 1913
voor hel bereiden uwer fritten.
8. Berben.
1 Speicher
danken, alsook al de anderen die mee- 60 kleinkinderen in leven. De gelukki- doet en stichtend werkt op de
bedroeg onze pluimveestapel onge9. Claes Armand
Het
komt
goedkooper.
2 Loyet
geholpen hebben om van Zondag 7 ge grootmoeder, die reeds verscheide- toehoorders, en ten slotte eindigt in
veer 12 millicen stuks. Het vorig jaar
10. Peetermans
3 Lapebie
Mei, een dag van beteekenis te maken ne dezer bij het Doopsel ter kerke ver- een Kantiek ter eere van de H. Moewas dit getal gegroeid tot 24 milII. Grosemans; 12. Neyena; 13. Pal- Eindklassement :
in de Hasseltsche sportbeweging.
lioen, doch op c"t oogenblik kan men
gezelde, wilde cok bij deze gelegenheid der Gods.
mers; 15 Claes.
1 Lapebie
Daarop neemt de Weled. heer Goe- nogmaals «peet» zijn. Dit gebeurde dan
gerust zeggen dat het pluimvee verKon
dit
stuk,
waarvan
door
talrijke
Beker Club Zwartberg Wieier- en
2 Loyet
verneur het woord. Hij wenscht van ook. — We wenschen moederke Claes leden en ook van andere zijde, een her- VERBETERING VAN minderd is \ve~ens de geweldige prijsSupportersclub l en 4 en 5 is 10 fr.
3 Speicher
hart dat de toenadering op sportief en al hare kinderen en kleinkinderen, opvoering gevraagd werd in passender
daling van de eieren die aan te stipPremie Constructeur Victory l plus
gebied tusschen de beide Noorderlan? van harte proficiat en veel geluk.
pen viel in de mr anden Mar,rt en AHET
RUNDERRAS
omstandigheden
opnieuw
vertoond
4 plus 5 is 10 fr.
den het voorteeken en den inzet mopril, juist op het oogenblik van het
worden, nu bij de herdenking van de
Wij zullen kort zijn in onze be- DE ZESDAGEN VAN TORONTO
gen zijn van samenwerking en goede
ZOLDER
wonderbare verschijningen te Lour- Lijst der Stieren van in- broeden.
schouwingen, daar we nog op de koers
verstandhouding tusschen de beide
Het vorig jaar bracht de totale eierdes, waarmee de Kristenheid 75 jaDe uitslag .
TOPAZE,
de
beste
Tafelolie.
! terugkomen. Laten we den Glabbeebuurstaten. /
ren gelegen begenadigd werd, nu in landsch ras goedg. voor uitvoer de som van 390 millicen fr. aan
I ker bloktrein proficiat wenschen en 1. Debaets — Letourneur
De heeren Botmeulen en Franquinet
het land op; in 1932 heeft c!eze uitOp 3 ronden
— Betrapt. — Vrijdag namiddag, de maand van Mei, de maand van O.
zijn verrijzenis aankondigen. Een lofspreken in denzelfden aard, waarna kwam
voer nog toegenomen, terwijl Belgle's
L. Vrouw.
den
openb.
Dienst
der
de
koster
de
kerk
binnen.
Alras
woord aan al de jongens die vol moed 2- Peden — Audy
scheidsrechter Turfkringer een kort vielen zijn oogen op den 16 jarigen R.
positie op de Londensche markt stevig
Gezien het doel dezer zitting, werde lastige koers uitdeden. Een da-nkoverzicht geeft van den wedstrijd, M., die bezig was met een offerblok den de prijzen der plaatsen zoo laag
kan genoemd worden.
dekking
in
1933.
UIT
MAL
] woord aan heer Lux voor zijn puik
dien hij verdiend gewonnen heet door open te breken.
Tijdens den Winter mag men zich
mogelijk
gesteld:
enkel
door
een
volle
Ketelslegers
wint
den
Kermlsprijs
j onthaal en onzen besten dank aan den
de Nederlanders.
opnieuw aan hooge prijzen voor de
Omschrijving Peer:
zaal
kunnen
de
kosten
amper
gedekt
De
zaak
werd
onmiddellijk
aan
de
J heer Jan Claesen (Jan Belga) die ons
F.C. Excelsior mocht herhaaldelijk
Veebond Ellicorn Ellicom — Kerkhofs eieren verwachten, juist doordat er in
worden.
l in zijn Belgawagen in gezelschap van De velokoers voor onderbeginnelin- dankwoorden in ontvangst nemen voor politie overgegeven.
Wychmaal — Ceyssens Alfè v. de Lente zooveel minder uitgebroed is.
Daar zullen de leden wel voor wil- Christ.
gen
ingericht
door
de
voetbalclub
:
l den heer Clerx van Bilzen Belga - aMeeuwen
— Veebond Groote Brogel - Onze kippenkweekers zijn dan ook volde flinke inrichting van den wedstrijd.
len
zorgen.
Eenige
plaatsen
aan
7
fr.
Hooger-Op»
Mal,
den
velohandelaar
Igent zoo prachtig de koers deed veiWinters Mathieu Groote Ercgel — Vee- op hunne kuikentjes aan het verzoral
de
overige
aan
5
frank.
bond Peer — Ceyssens Jaak Groote gen, zoodat deze ze! er in de eerste
lgen. Heeren «Het Belang» is er u Simons, Boule Nationale, de brouwerij
Brogel — Ceyssens Weduwe Groote
•dankbaar voor en nu tot morgen voor Edelquel, en de oudstrijders van Mal,
TOPAZC,
de
beste
Tafeloüe.
Brogel — Swennen Ant. Grocte Brogel dagen van October zullen beginnen te
mag een sukses heeten, niettegenstaannadere beschouwingen.
VLAAMSCHE
Eoonen
Louis Kleine Brogel — Deba- leggen.
Herinneren wij er terloops aan, dat de het slechte weder dat maar niet
cker Alex Meeuwen — Braecken de
Terloops stippen wij hier aan dat het
ndag de juniors te Waterschei bij mee wilde.
VOETBALBOND
Kinderen Meeuwen — Cuypers Jef van thans gebruikelijk is de dieren ook
Er waren 40 vertrekkers. De eerste
TOPAZE, de beste Tafelolie.
Willems van de partij zijn.
Peer Linde — Kelchterraans Theod. v. brij toe te dienen; dc_e testaat, zooronde van het klassement op baan is
NITRAM
Peer — Mentens Remi van Peer TEUHAGEN — HOESELT
van ze— Surprise - trein —Zondag rond
afgelegd in 58 minuten, aan een gem.
Nelis Jaak van Peer — Symors Pie- als men v.'ret , uit een mengsel
1
van 32 km. en werd gewonnen door De tweede match voor het kampioen- half negen starten op eenmaal een 500 — Meimarkt. — Maandag 8 Mei, ter van Peer — Steense'.s Mich, van melen, rocasmeel, vleescl "' ', suiker
voor Pielmans en Menten schap van Vlaanderen werd door Ter- tal reizigers uit den trein. Deze waren wordt alhier de alombekende Mei- Wychmaal •— Craeghs Weduwe van E- en beendermeel, en wordt zeer op prijs
•AUTO-MOTO -SPORT Ketelslegers
xel — Vangerven Jan Exel - Smeets gesteld door cnze kippenkweekers.
Het 2e klassement op weide werd hagen gewonnen met een 3- O uitslag. zoo erg verwonderd als de Tongenaren markt gehouden.
De tijd is voorbij dat de eeni™e ver— Wegmaaimg der Kruiden — In- Jaak Groote Brogel — Ceyssens Groote
zelf. Te Brussel ingescheept in den
gewonnen door Ketelslegers voor MenBrogel — Winters Jan Helchteren
zorging van de kippen er in bestond
vroegen morgen met den sarprise trc'' gevolge de beslissing der bestendige Eerdekens
PISTE VAN MONTLERY.
ten en Rauwaert.
Jaak Helchteren •— Kerfs hun ee'iige grepen mais op c'cn gror'3
had men ze hier gebracht, zonder voor- Deputatie van den Provincieraad van Hubert Helchteren
BRUSSEL — HAARLEM
De Citroen 8 H.P. die sinds 49 da- Algemeen klassement :
- Dezelfde Helch- voor te gooien. E~-> hen moet goed geLimburg,
dato
13
Maart
1933,
zal
de
af
te
zeggen
waar
men
naar
toe
ging.
3)
Rau•en bolt op de piste, hesft op 3 Mei, 1) Ketelslegers 2) Menten
t»ren
—
Kelchtermans
Arn. Peer 1
De uitslag der match Brussel-HaarOnmiddellijk na de aankomst was er kruiduitmaaiiug in de waterloopen te Llenaers Louis Peer — Vandecruys Jos voed zijn wil ze goed l ogen; doet men
10,000 Km. afgelegd, in 1.171 uur 30 waert; 4 Molenaers; 5 t •Mnen 6) De
ook niet hetzelfde voor de nr:";'-:oe,
toin. 31 sec.
Tongre 7) Pielmans 8) Vos Bï Wit- lem gisteren te Brussel gespeeld is 3-1 heel wat beweging in de stad en bi- Genk pln.ats hebUen van dea 8n Mei van Peer.
(Vervolg 4de bladz.)
waarvan men veel melk wil hebüea?
zonder café's en pasteibakkerijen wer- tot den isn Mei 1933,
in 't voordeel der Belgen,
i Gemiddelde sn:lheid 93.897 per uur. hofa.
Nu spoeden wij ons naar de aankomst waar een ontelbare massa toeechouwers ons afwacht.
De aankomst is als volgt:
1) Vallons, de 145 km. in 4 u.40
2) Schoolmeesters op 5 min.
3) Jarretière , eene lengte; 4. Wagelmans op 6 min.
5. Logist l lengte.
6) Scheepers, l lengte.
7) Vrancken.
8. Cologne
0) Willems.
10) Reniers
11.) Bierwerts
12) Mazy
IS) Barre
14) Boulenger.
Op de weide in afwachting der aankomst.
1) Scheepers; 2) The wis Albert; S)
Bouly; 4) Boden; 5) Demain; 6) ? ? ?
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