HIT KLANQ V. LIMBURG 14 WAART 1930 W«

K. V. V. in het Strijdperk

Vraag

op

café

het

kwart-

Spa-Reine, het regiem-water

De Overwinning
Verzekerd!

der jichtlijders.

Vanaf het startschot
in de Ronde van Li

Lijst van de meetingen, welke
deze week worden gehouden

ZIJ W A R E N MET 109, DE D E E L NEMERS, DIE ZONDAG VOORM I D D A G AAN DE RONDE V A N
LIMBURG BEGONNEN.
VAN DE 109 ZIJN ER 29 TOEGEKOMEN, WAT ONS INZIENS, NOG
VEEL IS, VOORAL DAAR DE 220
Km VAN ZONDAG IN EEN KOUD

Sprekers: de Grunne, Tans, Rubena
n Noelmans.
Dinsdag 14 Maart
Hex: om 8 u. in lokaal Tramhalt.
Undolhoeven: om 7 u. in het ge- Sprekers: de Grunne, Tans, Rubena
n Noelmans.
woon lokaal.
Rykhoven: om 7 u„ in de Zaal.
Sprekers: Vaes en Martens.
Sprekers: Vaes, Nartus en Zegers.
EN'GUUR WEDER BETWIST EN
Lommel-Kolonie; om 8 u., in het Oud-Haeselt: om 8 u. in de Zaal.
VOOR EEN
BEGIN - SEIZOEN Sprekers: Vaes, Nartus en Zegers.
gewoon lokaal.
Sprekers: Vaes en Martens.
St. Huibrechts-Lille: om 7 uur, in
KOERS TOCH ZOO LANG _ E N
iet gewoon lokaal.
LASTIG ZIJN.
Sprekers- Beckers, Gaspar en Thya.
Woensdag, 15 Maart
Vliermaal-Roodt: om 8 uur, in net
Dat maakt dus juist tachtig renners
Leuth: om 7 uur, in het gewoon Sprekers- Beckers, Gaspar en Thys.
Kanne:
om
7
u.
in
de
Gildezaal.
lokaal.
Sprekers: Vaes en Van Nooten.
Sprekers: Meyers, Hamers, Jans en
Lanklaar: om 8 u. in het gewoon Van Eylen.
•••
Zussen: om 8 u., in de Gildezaal.
Saarom ?e willen forceeren, terwijl de
;ich reeds warm in te duffclen.
lokaal.
Do Zondagnacht.
Sprekers: Meyers, Hamers, Jans en
Sprekers: Vaes en Van Nooten.
Om 6 u. wordt besloten in verband ander?helft voor die zware taak mei
Opitter: om 7 u. in 't gewoon lokaal. Van Eylen.
met het reglement de ploeg welke de P e W
Sprakera: Mondelaers en Meertens.
Tijdens de Zondagnacht
namen laatste plaats bekleedt, uit den strijd ° | n f""«« men het hun niet zc,Vrijdag,
17
Maart
Tongerloo: om 8 uur, in het gewxm
Buysse-Billied niet deel aan de scher- te nemen en het zijn de Luxembur- ~en want dan bewijst men heo w.
1
een siec ..11
Neerrepen: om 7 uur, in het ge- mutselingen en jachten, zoodat ver- gers Majerus—Clemens die naar huis vooral hur. gupportcrs
okaal.
dienst en zij ge tegen hun renns
Spreker»: Mondelaers en Meertens,
woon lokaal, aan de Kerk.
schillende koppels de eer kenden aan moeten.
Linde-Peer.- om 7 u. in herberg Sprekers: Rubens, Tans en Nielmans de leiding te komen.
Maandagmiddag heeft de stand geen kant N"elke mensen ziet zijn eigen hf-t
Overrepcn- om 8 uur, in het lokaal
Wanneer het echter een beetje kras wijziging ondergaan.
Vellen.
liefst,' dat hij zooveel rekent en verLinks Spiccsens,
overwinnaar, in gezelschap \an Clacys.
ipl
Sprekers: Smets en Umans.
BUYSSE—BILLIET (845 punten) hoopt van zijn eigen kunnen pn
werd riepen de Belgen al de andere
dar Fanfare.
Helchteren: om 8 uur, m het
Sprekers: Rubens, Tans en Nielmans tot de orde.
kookt iedereen toch zijn pothebben no? steeds de leiding voor Pel- slotte
voor e°n groep achtervolgers tsgen elf
Gellik: om 7 u. in gewoon lokaal.
DE V E R O P E N D A R I N G E N
woon lokaal.
lenaars—Bouchard (777 p.) en Lapé- j e z o o a l s hij het 't liefst eten wil.
ontsnapten, vooral v.ir.nccr de volgSprekers: Smets en Umans.
Sprekers: Beckers, Jans en Zegers.
'T J O L I J N — VANPEER.
bie—Ignat
(549
p.)
terwijl
Groeneautos dan no'r zoo v/c mi» verstand
Engsbergen: om 7 uur, in het geWaltwilder: om 8 u. in het gewoon De spurten van Maandagochtend wegen—De Kuysscher en Magne—
NA 1 KM.
z jn van
W;e zou voor de koers op deze 2 heKrcn ca zco kleingees!
woon lokaal.
Fournier op één ronde volgen
.okaal.
l uur.
Wij waren nog geen kilometer ver of jon-;pi-m gedacht hebben? Vanpeer zich tussshcn c'.e twee f ic.-pen in te
Sprekers: Clerckx en Custers.
Sprekers: Beckers, Jans, Zegers en
Ie spurt : 1) Fcurnier; 2) Bouchard
Albeit demarreert, John i
Schoot: om 8 u. in 't gewoon lokaal Janssens.
hadden wij reeds meermaals tusschen plaatsen en onwillens elc twocde bij te
Kuysscher; 4) Giorgetti.
Ie spurt : 1) Kam. De Kuyscher; 3) 2eDespurt
Schalkhoven: om 7 uur, in het gede Onafhankelijken aan 't werk ge- trekken.
'.prekers: Clerckx en Custers.
:
1)
Pellenaars;
2)
Samyn;
2) Samyn; 3) G. Bouchard; 4) Ma- 3) Schoen; 4) Billiet.
Voorbij St Truiden en tijdens de
zien en scheen ons een renner van
V 3
r < S
Meldert: om 7 u. in de Gildezaal.
woon lokaal.
pt
onnen
d
ie
mlar
eindigen
zou
"met
thias Clemens.
Sprekers; Ramaekers en Frederix
Sprekers: Vaes en Nartus.
1) Wenglcr; 2) Naeye; e? «oot offensief op de «bergskera» middelmatig gehalte, evenals 't Jo'ijn l.leine lonüc, kronen v ij er ncr.cn an3e
spurt
2e spurt r 1) Kees Pellenaars; 2)
die wel het kampioenschap zijner ^ub deren op kop en Z3oil3 w j ze zagen
Linkhout: om 8 u., gewoon lokaal.
Romershoven; om 8 uur, in het ge4) Bouchard.
on d Visé, door Vlaemynck en Bra
Dirk Groenewegen; 3) Alb. Billiet; 4) 3) Giorgetti 1)
Sprekers- Ramaekers en Frederix.
Diot; 2) Buysse; 3) keveld ingezet en die over de zege zou won, maar verder nog weinig van afgestormd komen v.'-rcn wij geneigd
woon lokaal.
4e
spurt
Em. Ignat.
te zeggen, dat wordt ernstig, vooral
Cooien-.'om 7 u. in gewoon lokaal.
zich liet hooren.
Sprekers: Vaes en Nartus.
4) Girard.
3e spurt : 1) Bouchard; 2) A. Gior- Bouchard;
Cl?pyg,
Balden verdienen 'n bijzonder pluim- daar Dclï'thouwer, Di.;e:-cr;,
Sprekers: Blavier, Thenaers en
u eerste 113 km der groote
5e
spurt
:
1)
Moretti;
2)
Girard;
3)
1
getti; 3) Alb. Buysse; 4) R. Lapébie. De Kuysscher; 4) Maierus.
werden afgelegd in 3 uur juist, k Heb ke. Vanpeer omdat hij na den val YV'alschot, BraeckKevol , Dcfcort ca 3
Bertrand.
Zaterdag
18
Maart.
4e spurt : 1) Kees Pellenaars; 2)
?et «"gerekend tegen hoeveel per uur van Christinons «n Lammens, ipnd der eerste ontsnapping, C'iristiaer.s
Kortenbosch: om 8 uur, in het geDE STAND
Dietsche-Heur: om 7 uur, in het Alb. Billiet;
3) Groenenwegen; 4) 1) BUISSE—BILLIET
t is, maar ik wet dat er vanaf het Borgloon, en waarin hij b:stro'.zhen
en Vlaemynck, de groep of
woon lokaal.
875 p. ertrék
uiterst rap gereden werd, en v/as, zoo prachtig de Kidcrs wist t? vvluchten
Ignat.
lokaal.
:
vormde.
Sprekers: Blavier, Thenaers en gewoon
op
l
ronde
:
afle renners en bijzonderi,jk van . dr
5e spurt : G. Bouchard; 2) Jean 2) Pellenaars—Bouchard
Sprekers: Vaes, de Grunne en _
minuten later of wij
825 p. Testen, klogen, dat het er «te rap» gmg vervoegen, niettegenstaande deze up | Ma-r peen tien
1
Bertrand.
Goujon;
3)
Alvaro
Girgetti;
4)
K.
De
dit oogenblik met volle macht dcor- z[Cn acht c r r , ore kleppers b'j^espurt
na
Bsrrebroek: om 7 uur, in het U v
3)
Lapébie—ïfTiat
569
p.
n
dat
het
«te
straf»
was.
Ne'rem: om 8 uur, in gewoon lokaal Kuysscher.
n. itet waren Got '.s. Eoiessens,
Van even af te stappen om iets aan gaven om hun voorsprong op de achop 2 ronden :
lokaal.
'
Sprekers: Vaes, de Grunne en LeoMIS, E. i . - . r . - . 1 , Ghysijn rijwiel te doen, wat verder teruj r, tervolgers te kunnen verjrooten.
4) Groenewegen—Ds Kuysscher 649
Sprekers: Martens en Ghysen.
scns
(weeral
h'j),
't John en Balducq.
't
Jolijn,
omdat
hij
de
Ronde
al
De
stand.
vervoegen
ia
het
al
lang
geen
nu.de
Spalbee ;.- om 8 u. in gewoon lokaal
5) Diot—Guimbretière
493 p.
Nléttecoven: om 7 uur, in het geEn toon dachten wij, met zeventien
wandelend heeft mcc'gclODpen en n CM
Sprekers: 'Ghysen en Martens.
6) Magne—Fournier
414 p. meer, want iemand, dia zoo maar J
woon lokaal.
meter verliest heeft al de moeite van van den gansenen koers niet in moei' man, 't n te veel orn do ^ocie verop 4 ronden :
1) A. BUYSSE—A. BILLIET
829 p.
Sprekers: Beckers, Gaspar, Thys.
de werld om terug te vervoegn indien lijkheden kwam... en, sooala hij on: standhf Lidine; er in te hoiulcn en allea
7)
Moretti—Giorgetti
435
p.
2)
K.
Pellenaars—G.
Bouchard
743
p.
Donderdag 16 Maart
Klein-Gelmen; om 8 uur, in het O ezulks dan nog kan.
na de koers ze^de, dr.t, moest hij pp zal vvddra te herdoen z'jn.
8) Schoen—Wengler
393 p. lijZondag
3)
Em.
Ignat—R.
Lapébie
545
p.
waren er nochtans ultopa de- de hoogte geweest zijn van de .:?Wj' dachten < aaraan terwijl wij ons
Vucht: om 7 u. in 't gewoon lokaal. woon lokaal.
Op
6
ronden
:
Op l ronde :
inzen als Defoordt, Braeckeveld, Spies- ging der aankomst, even zoa goed
Sprekers: Beckers, Gaspar, Thys.
altijd
cm'.iecrJen om te zien wie er nu
Sprekers: Dexters en Meyers.
9)
Naye—Samyn
65
p.
4)
De
Kuysscher—Groenewcgen
527
p.
ens, Vanpeer, die zulks vermochten te Frans Spiessens deze esrste koers van i
Spurk (Bilzen); om 7 uur, m het
Meeswyk: om 8 u. in zaal Pykels.
zou v-rvoe.7?n en bijkomen, rniar nieop 8 ronden :
doen
en
die
der.
eene
na
een
val
oen
5)
Magne—Fournier
388
p.
gewoon lokaal.
Sprekers: Dexters en Meyers.
10) Girard—Goujon
513 p. andere oa een natuurlijke behoefte t< 't jaar zou hebben gewonnen want maT i(j meer ziende afkomen, stopten
Op 2 ronden :
Sprekers: Janssen, Jans en Nartus.
Wythagen: om 7 u., gewoon lokaal
Zie desgevallend uitslag onder laat- hebben voldaan «al wandelend» terug zijn laatste 50 meters waren «form:- | w y ro,lcj Hooperangen aan km. 135
6) Em. Diot—M. Guimbretière 381 p.
Schoonbeek:
om
8
uur,
in
het
gede leiders wisten te veivoegen. Maar., dabei» en veer Spi:ï~cns TV as *;pt om cian ct O nza verwon ".erin^j te beSprekers: Mondelaers en Meertens.
ste berichten.
Op 3 ronden
oen lag er een groep van 11 tot 15 maar goed dat de aankomstlijn g
sLatigcn dat de rrcci van 67 renners
Grultrode; om 8 u. in gewoon lokaa woon lokaal.
371
p.
7)
Schoen—Wegler
Sprekers: Janssen, Jans en Nartus.
renners voorop, terwijl groep II rond de 10 meter verder lag...
van daar straks tot 25 eenheden was
Sprekers: Mondelaers en Meertens.
Op 4 ronden
3 minuten achterstel telde. En led-iron
gedund gevvor'en ;met d'e 17 die op
Heehtel: om 7 u. in gewoon lokaal
413 p.
8) Giorgetti—Moretti
die van koersen iets afweet of kent,
MON DELATHOUWER,
kop waren, maakt zulks een totaal van
Sprekers: Smets en Umans.
Op 5 ronden :
wet dat eens dat de beslissing geva'.lfin
DE BRIESCHENDE RENNER.
42 renners zoorlic, t'jcl-r.s de kleine
...Wychmaal: om 8 u. inde Gildezaal
639 p.
s leiders en achtervolgers een regel9) Samyn—Naye
ronde van 13 km. niet niindcdr dan 25
matigen trein loopen zonder 'aarom
Sprekers: Smets en Umans.
Op 7 ronden :
Na de kleine ronde over Kerkom en renners den s'.rrd ha den gestaakt,
nog
van
vluchtn
of
demarreeren
te
moHulst: om 7 u. in 't gewoon lokaal.
487
p.
10) Girard—Goujon
Velm, zagen wij, op w?£ naar Tonge- hetgeen natuurlijk « kolossaal » is.
jen spreken.
Sprekers: Clerckx en Custers.
Op 6 rondsn :
ren, voor de laatste ronde, Mon De
Quaedmechelen: om 8 u. in het ge
Van Vissers, Schulte, Meulenberg,
11) Math. Clemens— J. Majerus 458 p.
lathouwer op kop der groep ontsnapte Deltour,
UITBLINKERS
Hardiquest, Braspenning en
woon lokaal.
renners afgestormd komen. Hij ge- anclere eerste
krachten hadden wij het
Sprekers- Clerckx en Custers.
Het
Ruiterfeest
der
Djiguiten
KoDe ochtenduren.
Als wij langs de lijn van de Ronde leek een brieschende leeuw met Kijn reeds vernomen, dat z j zich in deze
DE KATHOLIEKE MISSIE
Donck: 'om 7 u., in de Gildezaal.
zakken in Stevoort heeft een waar van
Limburg
kijken,
zien
we
enkele
snijdenden
tred
en
den
nijdigen
trek
eersie koersen niet v.-ilden forceeren
Sprekers: Max Ramaekers en F
sukses geboekt. Honderden toeschoudie gedurige op het voorplan om de lippen.
IN PERU
Eens de spurten achter den rug wers waren op het sportplein samen- renners
en \vaar er volgens hen te snel werd
Frederix.
bewegen, als daar zign Albert ïïecdrix
Te
Tongeren
terug
voor
de
2e
maal
Loxbergen: om 8 u.in gewoon lokaa
wordt het weer vrij eentonig op de gedromd om de eenige mooie en in- uit Kalmthout, die op ons een bosten en verder tusschen Oreye en St.-Trui- gcre'en en het wede/. d-"Tbij no^ niet
Op Initiatief van een comité van baan en om 4 u. beginnen de renners drukwekkende kunstgrepen der Ko- ndruk maakte en die tot aan zijn den, beproefde hij het 2 maal om al- e gitmtig was, \viklen zij hunnen forSprekers: Max Ramaekers en l
leeken uit Peru, onder leiding van Se>andbreuk altijd bij dezen was die wil- leen weg te geraken en wees er va:i me niet bcnadcelen en vcr'.:oozen dan
zakken te komen bewonderen.
Frederix.
Wimmertingen: om 7 uur, in hè nor Carlos Alvarez Calderon, hebben
Twee volle uren heeft dit Ruiter- den wegvluchten en op die manier de verzekerd, dat de anclere tien zi?h ook maar de koers... of de oefening na
de Broeders Marianen een Engelsche
135 km. e soppen.
gewoon lokaal.
feest geduurd en twee uren hebben ioers winnen.
Later, na zijn bandbreuk, to'jn hij moesten inspannen, om hem tij 1e
Sprekers: Blavier, Thenaers en Wil school In Lima opgericht .
V/ij bcstatigdon ook dat de groep
al die toeschouewrs er gestaan als aan achter
houden
en
niet
te
veel
voorsprong
te
de achtervolging op de
In Peru bestaan verschillende Engetreeds een m'nuut achteratel CD de leiden grond genageld om met de groot- eersten Bree
lems.
doorvoerde
zagen
wij
Jat
aan
aten
nemsn.
sche scholen ,maar hieronder was
Rapertingen: om 8 uur, m nader
ste inspanning al de roekelooze toe- zijn soepelen tred, dat Albeit re^Ls geNoel Declercq, M. Claeys, Geets ( n ders telde en \va°r in tegenstelling met
geen enkele katholieke school.
De
ren even als de meest halsbrekende reed is en dat er in de komende ker- Balducq hebben wij ook nooit anders groep I en groep II alie verstandhoubepalen lokaal.
Sprekers: Blavier, Thenaers en Wil broeders hebben vooral van de Ameritten dier wereldberoemde Ruiters te sen met hem zal af te rekenen vailer., gezien dan in de eerste gelederen, ding ontbrak en er met rukken en
rikaansche Ambassade in Lima alle
stooten gereden werd, leed het niet den
Alleen tegen allen en met wind op Kop vooral Noel Declercq was effenaf l
lems.
volgen.
St. Lambreohts-Herck; om 7 uur medewerking en hulp ontvangen.
Zooveel lenigheid; zooveel vlugheid; ton hij het echter evenmin als K in t, wonderenswaardig en verdienstelijk, minsten tijfel of groep II zou steeds
in het gewoon lokaal.
zooveel moed zooveel roekeloosheid en te noemen, niet bolwerken.
terwijl Clae3'S, Goets en Balducq f en meer en meer terrein cp ds leldei'3 verSprekers: Ghjs-en en Van Nooten.
waaghalzerij te paard werd noer nim- Vanhoutte en Neuville, om er maar drie meer afwachtende houding aannamen, liezen.
DE
TOESTAND
IN
MADRID
Ook John Braspsnnin en Ghijssen,
Stokrooi: om 8 uur, in het gewoo:
mer in onze middens gezien. Zelfs de
indrukwekkendste rijtoeren der ver- ;wee onstuimige Hollanders moesten EEN SNELHEIDSKOERS EN EEN
EEN ONTSTUEMIGEN
lokaal.
De
uit
Spanje
teruggekeerde
korresSprekers: Ghysen en Van Nooten.
maarde rondreizende cirkussen; zijn bij de meest aktieve van de eerste
VLAEMYNCK
HARDE
STIEL.
der koers worden gerekend. Later
pondent van de «Times » beschrijft in
maar een flauwe weerkaatsing van het helft
Vrijdag, 17 Maart.
en
verder
op
den
weg
verdween
de
zijn blad de onstellende toestanden in
geen deze onevenaarde Kozatten als John voor een ons onbekende reden uit
En zoo gebeurde he took. De voorAls wij terug te St.-Truiden kwaNeerharen: om 7 u. in het gewoon Madrid. Over de kerk schrijft hij :
ruiterij hier twee volle uren met zoo- ti3t strijdperk, alhoewel wij denken dat men na 113 Km. te hebben af jelegd, sprong van groep I groe'de langzaam
« In Madrid is geen enkele kaholielokaal.
veel inspanning
zelfs met zooveel hij na zien ziekte der Zesdagen te Ant- en no"- 67 renners in den hoofdgroep maar zeker en alleen nog de gebeurteke kerk meer geopend, ofschoon bij
Sprekers: Dexters en Meyers.
doodsverachting aan het publiek heb- werpen nog oefening te kort komt.
'eldenf na niets dan jachten en ont- , nissen tusachen de vijftien overlevenSmeermaas: om 8 u. in gewoon lo- partikulieren nog wel de H. Mis gele1. KINT LEON (W.V.) de 120 km ben getoond.
Gnijssen moest bij de beklimming snappïn^en te hebben moeten op tee- den van groep I kon 'en ons aan belanzen
wordt.
In
de
protestantsche
kerken
in
3
u.
32
(gemid.
35
km.
500);
2
kaal.
Waarlijk deze ruiters zijn de waardi- van den Hallembaye , toen Vlaemynck tenen, vroegen wij ons af, waar gaan j gen. Christiaens en Lansscns waren
Sprekers: Dexters en Meyers.
worden daarentegen regelmatig gods - Vanderusto (W.V.) op l ].; 3. Schotto ge overleveraars der oude ruiter-tradl- en Braeckeveld het ernstig offensief we
naar toe? Er wordt met guur en toen reeds uitgeschakeld geworden uit
Beeck: om 7 u. in gewoon lokaal.
dienstoefeningen gehouden, waarbij 't (WV.); 4. Vandevelde; 5. Wuytack; tien van het eens zoo hooggeschatte inzetten, van de leiders lossen om bij
oorzake van een val.
Sprekers: Mondelaers en Meertens.
aantal kerkgangers bijna even groot is 6. Hotag; 7. Berlo; 8. Dchouck; 9 WITTE RUSSISCHE LEGER; aange- groep II te belanden; tot daar reed hij koud weder, tegen 38 Km. in d'uur
waren dus aan 't wachten naar
Reppel; om 8 u. in 't gewoon lokaal dan voor den oorlog.
Hardy; 10. Valkenborgh; 11. Pauwels voerd door den beroemden Ceneraa nochtans een der besten uit de koers. gebold en ondanks den snellen gang, deWij
eerste
moeilijkheden van het parweten
67
renners
samen
te
blijven!!
Ook
liayen,
Pirniez,
WaLschot
JansSprekers: Mondelaers en Meertens.
Er zijn in Madrid 7 Spaansahe ker- Jos. op 35 sec.; 12. Vandevelde Pe- WRANGEL groep die in Stevoort zoo
Kerkhoven: om 7 u. in Gildezaal. ken voor de 800 Baptisten, Methodis- trus op l min. 17 s.; 13. Van Steyen kranig is opgetreden; en die als jonge sens, Christiosas en Laussens mogen Een teeken dat het in den wereld cours, de bergstreek rond VroenhovenVisé-Eal.ernbaye om te vernemen wie
Sprekers: Smets en Umans.
ten, Flymouts - Broeders en Presbyte- 14. Loopmans op 3 min. 35; 15. Stuyck knaap van 16 jaar ;in deze- helden- tot aan de helft der koers bij de besten van wielerbanden en versnellingen -,oo het
dan halen zou : Vlaemynck, Braelastig is geworden om zijn plaats onen neerstigsten worden gerekend.
Lommel-Werkplaatssn: om 8 uur in rianen. Het feit alleen, dat zij zich op 4 min. 15; 16. Govaerts Jos; 17 school wordt opgekweekt.
ckeveld, Spiessens, Defoot.Walschot, of
Vooral van Pirmez, Kayen, Christi- der de zon te veroveren.
van de katholieke kerk hebben afge - Renard; 18. Buyens; 19. Deweert J
d3 parochiale Zaal.
Het Bestuur der Rijvereenigmg van lens en Laussens Hector was het spij't Was roekeloos van Hendrix en jongeren, als 't Jolyn, Delathouwer,
Sprekers: Smets en Umans.
scheiden is voor de regeering genoeg
St Truiden en Stevoort dankt van l-g dat zij door tegenslagen werden uit- Braspenning van reeds aan den • or- Oe.3, Vpnpeer en Bc'rnaort.
Tcrvant: om 7 u. in de Gildezaal.
om tegenover hen een welwillende houharte al diegenen die met hen zoo geschakeid op een oogenblik, dat zij sten'Km te willen gaan loopen, wanEn vdj mesten niet lar.sr wachten
Sprekers: Clerckx en Custers.
ding aan te nemen. Dat de Britsche St.
ruimschoots en onbaatzuchtig hebben rnet de leiders mede waren en zooveel neer er no; 220 Km. af te leggen :ijn. want 't eerrte br-rTf'-en was nog maar
Corspel • om 8 u. in do Gildezaal.
Georgekerk niet meerdere malen geo kans
uls
eender
wie
hadden.
meegeholpen tot het wellukken var
Maar wie niet meer rooke'.oos *an ni'iv.-Mijks in 't z'c'.it, toen Vla"minck
I. MARCEL DUPONT, 70 km. in dit èenig schoone rijfeest.
GhrisUaens, Lanssul en Remy Ray- doen
Sprekers': Clerckx en Umans.
pend is geweest voor de eeredienst, is
in koersen, is van geen telrr.c>r. zijn b^-n~:i r^-ds b Tonnen te Jeu2
u.
16
m.;
2.
Winand;
3.
Vicqueroy;
en,
drie
renners
die
het
moeten
Stevoort: om 7 u. in de Gildezaal.
uitsluitend te wijten aan het feit, dat
4. Mlnet op l min; 5, Hendrickx, op
teu hebben dat van hunne prestati in Want elke koers is een soort van ach- l:en e-i hij er a'!-en trachtte van onSprekers: Max Ramaekers en Fre- er geen resideerendc geestelijke is.
de Ronde van Limburg veel voor de tervölging tegen de overwinning ge- der te mniz-n. De nn :_ren lieten hem
Nog geen enkele maal is officieel 2 min.; 6. Delooze; 7. Hermesse; 8.
derix.
toekomst eu de volgende groote klas- worden. Zulks hebben we Zonda ; no; rnarsr niet zco gowillij zijn goesting
Weyer: om 8 u. in grwoon lokaal. iets geraan tegen 't houden van gods- Champagne; 9. Hardy; 10. Roeykans;
STAAT
TER
DEKKING
sik^rs afhing, en daarom zoo hunbest eena te meer kunnen vaststellen.
doen en bevsaf t^ C:, n n -• moest
11. Ghavet; 12. Delfosse.
Sprekers: Max Rama altera en Fre- dienstoefeningen in deze kerk.1»
cloden — Spijti van die slechte beloo- Wanneer Hendrix en Braspenning 1 'jrci-nke er aan geïoovon. Zoe,!ivht gaf
OP DE W I N N I N G P R I N T H A G E N
derix.
nin
BLOC DE LETTE
- 3 j grijs
Herk-de-Stad werden tot de orde
hij zich echter ni?t <.ver\vonnen en de
Godsheide: om 7 u. in gewoon lokaal
Kin Walschot en Lode Janssens, die roepen, zagen wij onmiddellijk enke
Nr. St. B. 40-5544
DE TOTALITAIRE STATEN
bekümnrn'T van cl?n ter,? van EbenSprekers: Blavier, Thenaers en Eyalle
twee
hun
kans
op
winnen
hadden
VADER BLOC DE THIERNE
andere renners ontsnappen.
Kmael za^ hem nnnieuv/ uit c!e ; CT°ep
toen
zij
op
45
km.
der
aankomst
aan
de
nens.
33-4770.
Ie
prijs
voortteelers
EN PIUS XII.
Uit oorzake der smalle wegen
we» vluchter., cUlmnal in frc"e .?-chap
Kiewlt- om 8 uur.
mokei slagen
van Braekeveld, doch ook
provincie Brabant —
wel door den bandbreuk van Mar- van Brneckeveld, cKe :-;;!m-n tot TOO
vooral
van
Vlaeminck
niet
konden
Sprekers: B'.sr^r, Thenaers en ByMOEDER
:
SIBELLE
de
LETTE
Het bekende strijdblad «II Regime
weerstaan co onmeedoogend knock-out cel Kint, die wij eens speciaal wilden m-f-rs vooimror.-r nemen. Pit feheen
28-17339
nens.
Fascista», schrijft over de betreurenswerden geslagen. Nog een weinig meer in 't oog houden, konden wij voc ons r/'m?"r> i -r, vooral daar zij zich
Eversel: om 7 u. in gewoon lokaal. waardige
1. SCHOLLAERT Frans (Aalst), de
strooming, afkomstig van
'nc\-y:-i cr> \'ir,é niet meer lieten veroefcninf en binnenkort zouden wij meer Leopold^burg niet meer bij de eer
Sprekers: Ghysen en Van Nooten.
LEON GERRITS
57 km. in l u. 49 m.; 2. Alpaerts; 3.
voegen en seinen i-e be^linmin^ van
en beter van deze kleppers kunnen geraken en waren dus in de onm:>
Vlversel: om 8 u. in gewoon lokaal. zekere bladen, om den nieuwen Paus Grysolle ; 4. Stanclaert ; 5. Van der
Üjkheid
om
de
namen
der
akteura
"an
Pius XII in beslag te nemen voor de
!e laatste moMlijkheul, d-n ber^ van
hooren.
Sprekers: Ghysen en Van Nooten.
Printhagen
KORTESSEM
Eist;
6.
Meert;
7.
Cammu.;
8.
Corantifascistische
ideologie.
Evenzoo
En Lucien Vlaemynck, ik weet dat het 2e bedrijf op te teekenen.
HaUembaye annv.-lte. Ilr-t wa.s hun
nand
op
l
min.;
9.
D'Haese
op
l
min.
hij diep van binnen den heelen dag aan
Op den we? van Leopoldsburg -laar echter onmogelijk, hoe sroed b - i d ^ n .
wordt do ondelicate wijze gelaakt,
de Ronde van Frankrijk en Jr«in_
waarop de kandidatuur van Kardinaal 30 sec; 10. Mathijs.
In het Zuiden deiBree zagen wij echter dat er nieui'e' iZO owel Eraeckevëlrt a\3 Vlaomynck ook
Nizza
heeft
gedacht,
evenals
zijn
makMaglione als staastsecretaris naar voveranderingen gebeurd waren en " • red-n, van hun voorrprong te vermeerker, Dolfke Braeckeveld, alhoewel zij den we 7 beste renners op kop,
Provincie
deren.
ren wordt geschoven en diens schijnhet
mij
verleden
jaar
tijdens
de
Itonae
den groep, welke in twee was gebaar vaststaande benoeming rseds nu
De achtervolgers en vooral SiiesDinsdag, 14 Maart.
van
Luxemburg
hebben
verklaard
van
splitst, 30 sec. vooraf gingen.
als een nederlaag van de totalitaire
aens, P.-''atho;n.ver, Deciercq en t'Jozich
nooit
meer
vroeg
in
form
te
rijden
Pirlngen: om 7 uur, in do Gemeen- staten wordt uitgelegd.
Deze 7 renners waren: Vlaemynok !yn, trnk"--*i d>~> rif]vir;^i wat vaster
om voor een Ronde gekozen te worUcii
teschool.
die zich met Spiessens, 't Jolyn en en... de volgauto's en vmril dia der
De verdere uiteenzettingen van het
want
die
vroeg
in
form
is,
is
er
ook
Sprekers: Beckers, de Grunne en Dr. hoofdarikel van Farinacci houden vervroeg uit, en daar het meeste g^ld van- Braekeveld de beste man uit de uoers pera deden het ovorho. Vla-mvnck en
Rubens.
band met de verhouding van Pius XII
af de maand Mei te verdienen .a zullen toonde. De 2 Hollanders Ghyssens tn Bf,ip"i;:'\ el'l warpn er aan voor hunne
Wldoye: om 8 u. in gewoon lokaal. tegenover het fascisme. «.Hel is waar,
wij tegen dan de goede kadana nachten Braspenning die zooals gezegd,
morUe en met elf man op kop, dair
Sprekers: Beckers, de Grunne en Dr. dat wij in de polemiek, die wij met
te vinden, — maar de drang die ster- presteerden en in 't begin alles
Walschot, Pa'dinr, Ghysson en JansRubens.
ker
is
dan
de
wil
en
zaals
de
tw«e
kleiniets speelden. Rayen, die docr /.ij: sens Lode inlusschen voeling hadden
het Vaticaan over de rassenkwestie
Mopertingen- om l u. in de «Zaal.» gevoerd hebben, tegen Kardinaal Panen Zondag op de Limburgscne banen streek trok en vleugels scheen te he'D verloren wordt nu St Truirtenwaarts
Sprekers: Nartus, Zegers en Jans.
hebben
gereden,
deden
ze
om
lerug
te
ben. Croon en Pirmez, twee pracati- gestormd waar wij een sprint tuscelli een heftigen toon hebben aangedenken aan hun prachtprestaties van ge* kerels van renners, en Jef Some>£ •when tien man m°d'* mr.'ikte die prachCothem: om 7 u. in het gewoon lo- slagen. Destijds waren wij echter beiverleden
jaar
tijdens
de
Rond
j
van
die wij weten niet van waar, was uitkaal.
gewonnon werdt donr een der beste
de zonen. Nu is hij vader, en nog wel
Luxemburg en mogen zij voor de eer- gekomen, omdat wij hem tot dan u? tig
Sprekers: Boes, Gaspar rn Thys.
renners uit koers : Frans Spi--ssena.
do Heilige Vader». Farinacci meent,
ste
koers;n
overal
tusschen
de
favoris
Berlingen: om 8 u. in gewoon lokaal dat de antifacisten aan Paus Pius XII
no<* niet hadden gezien en zsl
Do'.fl'.p Eroeckcvell was er niet meer
worden gerekend.
Sprekers: Boes, Gaspar en Thys.
"vertrekkers niet opmerkten. Lat" bij omdat hij cp 2 K TI. d"r aankomst
nog een ontgoocheling zullen beleven.
Maar Beimaert en Defoort?... Die de
Reeds als Kardinaal heeft Pacelli de
Woensdag, 15 Maart
Die hebben gehoopt en gemeend en vernamen we dat Neuville er nog bij bindbreuk leed en ?ich dus met da
verzoening met Italië en het Concorer zelfs cp gerekend van de Ronde v waa, maar dat hij door bandbreak elfde plaats moest tevreden stellen.
Vreeren: om 7 u. in de Gildezaal.
Limburg te kunnen winnen. En kon- was weggevallen.
Sprekers: de Grunne, Dr. Leonard daat gewenscht. Duitschland en ItaDe voorsprong dezer zeven was te
('t V'OrvOlgt)
L. B.
lië zijn er zeker van, dat Pius XII
frater Willem Vanwynendale met 'ie
en Tans.
Bree l min. 30 s., zoodat wij ons afook
hen
vrede
en
gerechtigheid
zal
Want
heel
de
koers
door
hebben
Mil • om 8 u. in de Gildezaal.
vroegen:
Is
dit
misschien
de
beslis«fortie» en Beunaert toch zoo goec
Sprekers: de Grunne, Dr. Leonard doen wedervaren.
gereden en waren zij altijd te vinden sende stoot?...
en Tana.
Maar hos de 7 leiders die allen .1 in
waar een mogelijken overwinnaar
Kesselt: om 7 u. in gewoon lokaal. EEN DELEGATIE VAN DE MAROdeel op kop gingen, zich ook inspanmoet
gezocht:
in
de
eerste
loopgrachSprekers: Meyers, Jans en Zegers.
TE HASSELBROECK-JEUK
ten. — Daarbij hield Defoort zich dit den, kwam de verrassing reeds na 10
NIETEN NAAR PAUS PIUS XII.
Hees: om 8 u. in 't gewoon lokaal.
maal en bij uitzondering uiterst Bul sec. in de personen van Spies3e.i^,
Sprekers: Meyera, Jans en Zegers.
Onder leiding van de Patriarchale
Zondag, 19 Maart, om 14 uur Prijs
zoodat wij hem een Kleins kans in Dubuisson, Christiaens en Lanaseven
Gutschoven: om 7 uur, in het ge- Vicaris Mgr. Abdallah Khoury zal binHector, die nog voor Hasselt de groep der Sigaretten Belga voor BEGINNEdsn
sprint
gunden.
Hij
werd
er
reg3lwoon lokaal.
nenkort een afvaardiging van de Mamatig geklopt, alhoewel ons nota - leiders wisten te vervoegen, en het NELINGEN. 500 Fr. prijzen en preSprekers: Beckers, Thys en Gaspar. ronieten naar Rome vertrekken om
miën, verdeeld als vol;t :
boekje hem in de rangschikking 2 üdecor» teru^ deden veranderen.
Horpmaal: om 8 u. in eewoon lokaal. aan den H. Vader hun onderdanigheid
Toen de leiders dan te Hasselt nog
125 — 90 — 75 — 50 — 30 — 20 en
plaatsen dichter noteerden, doch waar
Sprekers: Beckers, Thys en Gaspar. te betuigen.
45
sek.
de
groote
groep
voor
lagen
en
10 Fr.
wij geen aankomstrechter zijn, hebMaronieten zijn leden van een met
Afstand : 50 km. op goede baan.
ben wij niets anders te doen, dan ons een gesloten bareel de eerste 25 sek.
Het vertrek op het koersplein van Stockel. In inzet de overwinDonderdag 16 Maart
Rome greunieerde kristelijke sekte in
De inrichters zijn niet verantwooraan de beslissing van deze laatste te ophield, toen was het lot dezer ernstige
Syrië.i
Koninxenv om 7 u. in de Zaal van
naar Chappelle
ontsnapping beslecht 20 eek. ia niets delijk voor gebeurh'jke ongevallen.
onderwerpen.
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