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E RONDE VA
EUZEN

XF.RI.GIDAIR

• • —j

veraangenaamt let
leven van de vrouw
des huizes.

De laatsie 50 Km. brachten Beslissing
HUTS WINT VAN ELF MAN IN DEN SPRINT

• Beveiligt aller gezond- 'P
heid door de etenswaren
\j
koel te bewaren.
•*
• Geeft bekngrijke besparing (geea
bedorven etensresten meer, niets behoeft meer te worden weggegooid).
• Geeft U gelegenheid steeds voldoende eten in huis te hebben,
zoodat onverwachte gasten niet
langer een probleem geven.
• Stelt U in staat het meest verrukkelijke ijs ' en andere koud*
desserts te maken.
• Koelt de- dranken en levert eeo
rijkelijke hoeveelheid ijsblokjes.

An^oon Loncke door pijnlijken Val uitgeschakeld
Jorls, Léon, Zeebrugge ;
Houbrechts, P. Mons (Luik ) ;
Demeyer Jaak, Brasschaat ;
Loopmans Jozef, Borgerhout ;
Decoster, Corneel, Elewijt ;
Haidiquest, Louis, Hoegaarde ;
Dubois Cyrille, Goyk ;
Verbeke Oktaaf, Waregem ;
Demeersman Mon, St. Agatha Berchem;
Van Wesemael, Albert, Weiteren ;
Francken Albert, Westmalle ;
Braeckeveldt Adolf, Gent ;
Van Kerckhoven Jef, Machelen
Van Horenbeek, Ferd. Hoeilaert
Rayen Remi, Tongeren ;
Lauwers, Constant, Hemiksem
Michielsen Kamiel, Antwerpen
Gahy, Frans, St. Joris - Weert
Vangenechten, Jozef, Veerle ;
Vandebroeck, Albert, Harelbske ;
Vlaeminckx Lucien, Komen ;
Van Nek Pist, Holland ;
De Mondt Frans, Kontich ;
Fleurbay Fons, Antwerpen ;
Van Stichelen Karel, Humbeek ;
Geets Jef (Hombeek) ;
Van Parijs Willie (Ukkel) ;
Adam Francois (Stockay) ;
Oprins Jozef (Rijkevorsel) ;
Dignef Antoon (Landen) ;
Huts Jef (Tienen) ;
Walschot René (Beersel) ;
Grysolle Sylvain (Dendermonde) ;
Gurickx Frans (Diegem) ;
Duqusnne Ferdinand (Anzegem) ;
Binnemans Frans (Borgerhout) ;
Janssens Louis (Hoboken) ;
Van Schil Louis (Zellik) ;
Balducq Gerard (Lauwe) ;
Deraet Jozef (Antwerpen) ;
Degroote Albert (Brasschaet) ;
De Beer Leon (Holland) ;.
Horemans Kemper (Hushout) ;
Kees van Ginderen (Holland) ;
Beirnaert Albert (Zomergem) ;
Van Oppen Theo (Otenburg) ;
Formet Jozef (Heestert) ;
Deloór Alfons (Antwerpen) ;

Van de Pitte

Reuzesukses
Indien er ooit in Limburg een enl.ele
koers op een reuzesukses mag bogen,
dan ij, het toch zeker wel de vijfde
Ronde van Limburg, ingericht door de
«Sportvrienden»- van St. Truiden met
medewerking der Sigaretten St. Michel.
Van In den vroegen morgen heerschte
«r een groote drukte in de 'stad en aan
het aantal autos en renners dat overa
langs de straten voorbijstormde, mocht
men zich gerust afvragen wat het we!
zou gaan worden.
Alle drankhuizen zijn bomvol en de
glimmende beenen van naar massage
ruikende kampioenen peddelen naar de
Statiestraat.
Politie en gendarmen hebben "de handen vol maar trekken zich niettemin
met sukses uit den slag.

De naarnaf roeping
De Inrichters hebben den glimlach
jp 't gelaat maar ontvangen met voorkomendheid de journalisten die
\
zijn en ook van over de grens kwamen
Rond. de jcgchjjlj vipgatafel bemerkenwe heeren T3e'vöëhT," S"omers, Guyiny
van de Limburgsche afdeeling,' en den
heer Renson van de Luiker-afdeeling
naast zooveel andere bekende sportfigu
ren.
Te 10 uur wordt met de naamafroeping begonnen en de renners stellen
zich in lijn. Om l Ou. 30 is alles gereed
en geeft heer burgemeester Thenaers
het vertrek. In groep gaat het naar de
Luikerpoort. De fotografen opereeren,
renners wrijven nog even over de beenen en verzorges geven de laatste aanmaningen.

Hardiquest
Farnoels Frans (Nederland) ;
Verdljck Lucien (Schooten) ;
Ueltour Hubert (Luik) ;
D'Hooge Michel .(Zele) ;
Middelkamp Thio (Holland) ;
Clautier Maurits (Puurs) ;
Kint Marcel (Zwevegem) ;
Van Hasselt Frans (Schooten) ;
De Riyck Leo (Antwerpen) ;
Vissers Edward (Brasschaat) ;
Giltay Oscar (Seraing) ;
Kneepkens Henri (Schaarbeek) ;
Vandenbalck Ch. (Schaarbeek) ;
Gysen Albert (Holland) ;
Stuyts Alfons (Holalnd) ;
Claes Louis (Diest) ;
Donnay Léon (Herve) ;
Kemps Richard (Bekkevoort) ;
Corthouts Alfons (Bouwel) ;
Braspenninx John (Holland) ;
Leemans Corneel (Antwerpen) ;
Simaer Frans (Büizingen) ;
Perickel Albert (Thiméon) ;
Verschaeve Jules (Kortemark) ;
Van den Bosschen Pol (Vilvoorde)
Somers Jozef (Wommelgem) ;
Maréchal Jean (Frankrijk) ;
Dedonder Frans (Vorst-Brussel) ;
Deman Jan (Meenen) ;
Duerloo Louis ;
Vandebaan ;
Gommans P. ;
Pedrolé ;
Pirmez ;
Cardineals ;
Meyvisch ;
Meulenberg.

Daar gaan ze !

10 u. 31. Daar zijn de duivels den weg
op. De veelkleurige truien slieren in
machtige lijn onder de schitterende zon.
112 jongens gaan elkaar sportief beNog enkele oogenblikken eer ze den
echten voor de bloemen.
weg opgaan. Daar is. wereldkampioen
Meulenberg en we hebben nog juist den
Jammer dat er zoo'n machtig leger
tijd om hem een express-interview af autos in koers zijn. 't Zou kunnen scha
te nemen.
den aan de regelmatigheid en ongelukten veroorzaken.
«In forme, Eloi?»
«Ja, dat gaat al.»
«Welke zijn de vooruitzichten?»
«De Ronde van Vlaanderen, Parijs Robaais, Parijs — Brussel en de Ronde
van Frankrijk. Ik schi.in veel kans te
hebben aangeduid te worden. Natuurlijk het wereldkampioenschap en ik
hoop nog eens te kunnen winnen.»
«Veel sukses!»
«Dank U, ik zal mijn best doen!»

De vertrekkers
Schepers, Alfons, Tienen ;
Hendrickx, Albert, Antwerpen ;
Muller, Hubert, Seraing ;
Wierinckx, Robert, Brussel ;
Loncke, Antoon, Tongeren ;
Tersago, Karel, Kalfort ;
Van Houtte Marcel, Tielt ;
Masson, Emiel, Bierset ;
Defoort André, Harelbeke :
L. Loyet, Mont-sur-Marchienne ;
Jules, Coelatrt, Ransart ;
Van Simaeys, A. St. Piëta Wol. ;
Claeys, ularcel, Oude - Go3 ;
. Trekels, Louis, Naerhespen ;
Declercq Noel, Moeskroen ;
Jules, Legrand, Rijsel (Fr.) ;
Rooaemont, Pol, Oppuurs ;
Rosseel, Alber' Lauwe ;
Frans Spiessens, Sauvergarde ;
Jules, Kneepkens, Oudegem ;
Dufromont, Jeroom, Harelbeke ;
Coppens, Frans, Nieuwerkerken ;
Drossart Léon, Jauche ;
De vos Jef, Heist-aari-Zee :
Vandepitte, Emiel, Hooglede :
Volcke. Omer, Moorsleie ;

Hard tempo
Plots staat Marcel Kint langs (Jen
weg en zijn eerste optreden op de
Limburgsche wegen valt hem tegen.
Te Borgloon is nog alles samen en
met gesloten groep wordt Tongeren
te 11 uur aangedaan.
Op den weg naar Bilzen gaan Da loor, Gijsen en Van Parijs aan den
haal.
Deltour, Van den Balck, Meulenberg,
De Donder, Balduck, Rosseel, Debeer,
Deraedt, Van Nek, Perichel, Duerloo,
Fleurbay, Loopmans, Wierinckx, Lou yet en Coppens trekken terug; bij maar
voor iepenbeek is alles her vorm i dank
zij Dignef.
Een gesloten overweg te Diepenbeek
brengt allen samen en de koers heroegint.
Op den weg naar Genk doet zich
niets voor en voor de premie aan hat
Kabouterke is Schepers alleman te
rap.
Prachtig is de groep die zich langs
de mooie baan vooruitwerpt.
Mooie gevechten bleven echter tot
nog toe uit en de koers is eerdsr eentoonig.

Waarom de echte

'F RIG I PAIRED
en geen andere ?
Omdat alleen Frigidaifê
baar superioriteit
BEWIJST

Is 't wonder, dat iedereen
hier in huis maar half gezond is... Ik koop alle etenswaren zoo versch als 't maar
kan, maar wat we hier
missen, is de gelegenheid
om ze versch te houden.
Voor ik ze opdien, hebben
er zich al alle mogelijke
microben tn ontwikkeld,
zonder dat ie er het minste
of geringste van merkt. Tot
ie er van gegeten hebt...

Loncke ongelukkig
Voor Loncke die zich voort ursnd
Fons Schepers
in de eerste gelederen bewoog en een
machtigen indruk liet komt plots te
vallen.
Bandbreulien
Kermend van de pijn wordt hij weggebracht en een favoriet is uitgescha en neg bandbreuken
keld.
Achteraf vernemen we dat hij Het
Wij hebben kostbaren tijd verloren
sleutelbeen zou hebben gebroken.
Waarlijk de tegenslag vervolgt ie en zetten moedig de achtervolging ir..
Eerst vinden we Middelkamp en
Limburgers.
Braspenninck die losten wegens ket tingiefekt.
Te Reppel heeft Deraet gelost wijl
Verbeke en Taemsehe niet meer mee
kunnsn.
Te Peer stappen Van Simays en
Rosseel af wegens bandbreuk.
Donnay wordt ook niet gespaard en
bij 't binnenrijden van Leopoldsburg
is het peloton dsn ook met enkele eenheden verminderd.
Kneepkens en De Cock beginnen de
kilometers te voelen en op een weg
naar Beringen zijn Adam, Van Schel,
Corthouta en Coelaert gelost en vormden een groepje.
In den achtergrond vinden we De donder, Gommans, Verschcare, Van
Luk, Braeckeveldt, Van Kerckhoven,
Devos, Michielsen, Fleurbag.
De gang blijft immer zeer snel.
In Leopolds-burg zitten D'Hooghe
en Deloor zwaar te zwoegen maar net
peloton van csn 70 man is er bij.

De echts

Hendrickx

Cardinaels pechvogel
Nauwelijks hebben ze een paar kilometer in ds beenen of daar staat de
forsehe Thieu Cardinaels langs den
'n Klein steentje drong verraderlijk
door zijn tube. Snel herstelt hij maar
van bijhalen zal er geen sprake meer
zijn.
De groep rijdt aan een tempo van ,
40 km. en één renner alléén zal niet
meer bijkomen.
Wel jaagt Cardinaels nog moedig
doch tegen 111 man kan en zal hij het
niet halen.
Voorop doen zich.wel enkele scher-

Op den weg naar Hasselt hebben we
mee^dare. schermutselingen aan te
stippen. MasEon waagt zijn' kans maar
Hendrickx, die machtig rijdt, Neuville,
en Balduc zijn mee. Weeral
Braspenninck in r * 'e Deltour
niets. .
Dan is het Geets, verder Hardiquest
Bras voelt zich de beenen jeuken en
niemand zal genoeg voorsprong
na reeds enkele nuttelooze pogingen maar
ten emen en wij beginnen de
schijnt het cp den weg naar Mecheiec weten
l?atste 50 km. met een grooten groep.
ernstiger te worden.
De Hollander w^pt weg en met hém
mee zijn Gommans, Wierinckx en Louyet.
Dadelijk liggen ze 500 m. voorop en
Louyet doet zijn best op kop.
De bevoorradingscontrole te Maas eik wordt coor velen vergeten en aif)
Gommana lost wegens moeilijkheden
aan de ketting laat ook Braspenninck
zich afzakken.
Wierinckx en Louyet doen moedig
voort maar te Kinrooi is alles her vormd en een groep van 70 man gaat
een eentoonige koers--voortzetten.
Meulenberg

>

Daar komen al die kwaaltjes van :
Mijnheer sukkelt met zijn maag.
Mevrouw heeft last van d'r
zenuwen. De baby groeit niet en
lantje is ook niet wat hij wezen
moet. Hadden ze maar een echte
t Frigidaire », die van General
Motors. Daarin wordt het eten
in de juiste kou bewaard,altijd op
dezelfde t e m p e r a t u u r .
Daar I-lijft het eten
versch in, want bij die
kou krijgt geen microbe
een kans. En dat is niet
het eenige wat die electrische koelkast, de
echte « Frigidaire » voor
U doet I Hiernaast vindt
U nog vele andere voordeelen.

FRIGIDAIRE
Alleen door General Motors gemaakt

Mret Jan 100 O'Juieele Vertier Ier s. Vraaf.1 adresli/st en brochure franco aan
. frtfidairt • General Afc/orj 198, Bassin Ali-ert, Antwerpen, 'fel.; 299.00.

koeling.
1. M a x i m u m beveiliging van da gezondheid : omdat Uw levensmidden
voortdurend In een bestendige lage
temperatuur worden bewaard, zelf.5
in de Zomer.
.'. M a x i m u m gerief: ijsblokjes, zoowel als Ijsladen eanvoudlg uitte •
nemen, 9 .verschillende standen van
nc rekken, zuurbestandlg porceleln
émallle binnenwerk, koude aanwijzer, koude regelaar, hydrator, enz
S M a x i m u m bergrulmtaivoorlevensmiddelen en nesscnen.
i Maximum garantie: Volle
vljr Jaren garantie op de Fr*
g-ldalre Eco - Watt.
5, Maximum zuinigheid: laag
stroomverbruik dank zij bet
eenvoudigste, koude verwekkend mechanisme dat ooit
werd gebouwd : de nieuwe
a Eco-Watt Frigidaire «.
6. Maximum geruischloosheid:
Eischt deze proeven alvorens
tot aankoop over te gaan,
FRIGIDAIRB
stelt hare huis»
houdkoelkastea
en bcdrijfskoel"
installaties tentoon op de
Internationale
Jaarbeurs te Brussel Paleis nr S
(Ccutvaal Palcis) straten 6 en 7, van
den 13° tot den 27" Maart.

Hel Militair Driehoekstornoo!
FRANSCH LESER 2
De Franschen rapper en beter!

Schermutselingen

Defoordt

Express-interview
met wereldkampioen

mutselingen voor die echter allen zon
der gevaar blijven.

Be alsch

KAMPIOENSCHAP VAN
ZWITSERLAITO
1) Kurt OLT 20 km. in 48 min. 21
seconden 4-5.
2) Hartmann;
3) Liongueuss, Galssly, Crevoteii
Bungos, Litchi. Wettstein, Kunn, el
Weck.

Onafhankelijker*
te Ligny

eger
WOHNER

J. PETIT
VAN ALPKEN'
SONJAU
V. DE \VOU\V ER FIEVEZ DECLEYN

GUf73LF
ASNAR
MEBESSE
BLNEZEtH

Cyclo - Cross

BlGOT
SiNELLA

VAN NUFFEL
DEPRINS
NEUS
BÜYLE

MULLER

STANIS

HIBST
MERGER

1) DELATHOUWER, 120 km. In 3 u
15 minuten ;
2) Wind l, op 10 cm ;
3) Van Hove R., op l wiel ;
4) Verschuren Pol, op l lengte ;
5) Barbé Medard ;
6) Riga ., op l lengte.
7) Depreud'homme, op 40 cm. ;
8) Staeren, op l wiel ;
9) Coninx ; 10) Seyen ; 11) Vermeere.i ; 12) Corbin Jules, op l min. 10 :
13) Van der Mersch, op l wiel ; 14,
Jacquet, op J min. 15 ; 15) Vansen J.
16) Max Karmand ; 17) Joly.

DA RUI

Fr^nsch Leqer
tj

Deze belangrijke match heeft een
massa volk gelokt zoodat men ten slotte op f et Duden Stadium nog- veel
personen moet weigeren.
Even buiten Bree begint de reeks
De Engelsche Kapitein Moore zal
aanrijdingen.
tiet spel leiden, bij gestaan door komWaar we even heelemaal rechts van
manrlant Metenier (Frankrijk) en adden weg waren blijven staan om de
judant Pullinckx (België) die hem vi
renners vrijen doorgang te laten kwam
zijn uiterst moeilijke taak zullen heieen onbezonnen autovoerder, die gee:i
pen.
vrijen doorgang had en wiens aan De Belgen winnen den toss maar
dacht afgeleid waa door gepraat met
hebben bitter weinig voordeel.
een naastzittende, met geweld tegen
De Franschen gaan onmiddellijk
onzen wagen aanbotsen. Door den
over tot den aanval en gedurende de
schok kwamen we op een an-er auto
eerste 5 minuten heeft de Belgische
terecht en werden ook nog twee motoverdediging het erg te verduren.
renners buiterkoers gesteld. Maar het
De kleine ronden
Wohner moet verschillende keeren
gevolg van zulke dwaze aanrijding
ingrijpen, o. m. op een prachtige po hoeft men niet te vragen.
De eerste der vijf ronden schijnt "ging van Stanis.
Even later v/as ook onze kpnfrat-'r reeds beslissing te gaan brengen want
Het terrein is zeer droog en er is
van « Het Nieuvva van den Dag v tiet Hendrickx, Van Oppen, D'Hooghe,
slachtoffer der rekening. Oek nij kon Huts, Vlasminck en Dominions raken
het met stoffelijke schide afitappei. weg op de steenen en nemen een 100op 't stadhuis ontvangen door 't
Ook ging verder nog een niotorcnner- tal meter op For^net,, Dufromont, Van ners
gemeantebestuur en de inrichters.
op esn auco botsen.
Wesemael en GaÜy'.
Er wordt hard gejaagd en in de 2e
ronde moeten de leiders zich gewonVluchtige indrukken
nen geven en 17 man liggen voorop.
Vissers en D'Hooghe trekken sterk
we reeds zegden is de ronde
en onze favoriet ziet er nog frisch uit. eenZooals
overgroot
sukses geworden zoowel
Op 600 m. volgt een sterke groep ge- voor wat betreft
de deelneming als de
trokken door Schepers en Dignef.
In de 3e en 4e ronde kenteren de belangstelling door gansch de provinpositissn og even en Ge;ts, Hendrickx;
De inrichters hebben hun best ge Deltour, Hardiquest, Deloor verachte- daan
en hun komt niets dan'lof toe.
len wegens defëkt. Formet racht nog
De renners kweten zich sportief van
even uit te Icopen maar verder dan 50 hun
plicht en maakten geenszins gemeter brengt hij hij het niet.
Met 12 man gaat men naar de meet bruik van de geboden middelen om been na een machtigen, spurt krijgen we drog te plegen.
Ken ding is jammer: dat er te vee!,
volgende
méér dan drie vierden te veel wagen,-,
in koers waren die daar niets te doen
hadden.
De aankomst
Aanrijdingen zijn er geweest en talOok wij zijn het slachtoffer gel j HUTS, 220 km. in 5 u. 30 min. ; rijke.
worden en hoe jammer het ook moge'
2) Ward Vissers;
3)Gahy ; 4) Spiessens Fr. ; 51 Van zijn, we hebben e«n krachtdadig- optreden Broek ; 6) D'Hooghe Mich. ; 7) den geeischl. tcgon dezen die onze
Demondt : 8) gelijk : Vlaeminck en baankoerscn daodfn zonder rlat ZP r r
Van Oppen ; 10) De Coster ; 11) Van zich rekenschap van geven.
Voorbeelden moeten er gesteld opdat
Wesemael ; 12) Dufromont, allen wiel
in wiel ; 12) Formet. op 22 sek. ; 14) onze konfraters en wij, die naar een
Deltour; 15) Hardiquest, op 47 sec.; koers gaan in de gelegenheid zouden
16) Gijsen, op l min. 10 ; 17) Baduc ; verkeeren onze talrijke lezers den voli 18) Scheprs ; 19) Duerloo; 20) Wal- genden dag te bevredigen.
Wij komen morgen hierop breedvoe' schot ; 21) Dignef; 22) Hendrickx ;
! 23) Pedrol.i, pp 3 min.; 24) De Groo rig terug, want we zijn van oordeel dat
j te ; 25) Wierinckx ; 26) Kemps ; 271 er strenge maatregelen dienen getrofClaeys -.28) Pirmej ; 29) Binnemeans; fen opdat de koersen niet te lijden zouLouyet
:ien hebben onder de plaag der volgers.
30) Deman; 31) Perickel.
Laat ons vandaag, voor te sluiten
>iog eens herhalen dat de Ronde van
EZ, aat allemaal omdat er ce veel,.
Limburff opn s'ikses'was.
Een ontvangst
% te veel wagens waren c'ie er niets
te maken hadden en overal eerst wilJAN VKRJANS
den bij ziirr
Na de kop.na «Berden de eerste 5 rejl-

Reeks aanrijdingen

i

geen balkontrool mogelijk.
Door zijn uitloopen laat Wohner de
kooi onbewaakt voor een mooi scnot
van Muller.
De Franschman echter zendt hoog,
zoodat ce bal overvliegt.
Ds Belgen vallen nu meer aan dan
in het begin maar de Franschen z\}r.
rapper met tusschen te komen en afweer.
Tweemaal laten de Belgen zich door
buitenspel vangen, terwijl een uitloop
van Darni een einde zet aan het geharrewar voor het Fraasche doel.
Na 25 min. hebben beide ploegen
eindelijk den kaöans gevonden. Een
mooie phas-e van Gundolf valt aan ie
stippen maar de bal gaat in de lucht.

België leidt

Muller gewond verlaat het spel. Van
de Wouwer zet dan aan De Cleyn die
De Rui aan de 39e minuut vloert.
De Belgen blijven druk uitoefenen
en als- Nelis nip naast zendt komt de
rust.

TWEEDE HELFT

Van Alphen begint de vijandelijk heden en aan den overzijde mist Gundolf.
De Belgen domineeren thans hunne
rappe tegenstrevers.
Da scheidsrechter moet dikwijls in grijpen een P'ranschen achterspeler.
Volgt een penalty door Petit in de
handen van De Rui gegeven.

Gelijk... en gewonnen

Aan de 25e minuut zet Bigot de
ploegen gelijk en na 2 min. leiden de
bezoekers langs Muller.
De Belgen zijn eenigszins ontredderd
Enkele supporters komen dan van
de tribune gerold maar zijn er toch
met den sshrik vanaf.
De Belgen trachten dan nog te rea geeren maar snelheid en juistheid zijn
er niet en Frankrijk wint met 2-1
dank z.ij jmellpr on beter spelende
voetballers.
Rangschikking :
Frankrijk
4 PBelgië
2 p.
Engeland
O p.

BOKSEN

iroote Prijs van leperen
voor Juniors
1) DELCHAMBRE, 100 km. In 2 u.
37 ; 2) Declercq, op 10 sec. ; 3) Knockaert, op l wiel ; 4) Wynendaele L. ;
5) Stalens ; 6) Delmuyle ; 7) Kemj« ;
8) Dick 9) Paepe_

Beklimming van
de Mont Farron
Deze jaarlijksclie koers gaf volgenden uitslag :
1) GIANELLO ; 2) Mallet; 3) Molinar ; 4) R. Vieto ; 5) Vauchy Gulppone ; 6) Vauchy ; 7) Alvare ; 8) David. — Rosi kon enkel 14e eindigen.

Groote Prijs
van Biarritz
1) PAUL MAYE, 100 km. in 2 u. 35
2) Montero op 2 lengten;
3) Arangoitz, Triscos, Dupe, Boudu,
Sola, Beillon, Annigar.

AAN TE
KONDIGEN
KOERSEN
TE BARRIER-LOMMEL
Op Zonda? 'JO Maart om l uur, koers
voor Regin.ielingen. Groote Prijs Sigaretten Belga en «Belang van Limburg.»
6(M) fr. Prijzen en premiën. Inschrijving:
Mf. Haagdoorn. Aankomst: Jan.Kerkhofs.

TE KERMT
Op Zondag 13 Maart te 2.30 uur,
baankoers voor alle Beginnelingen boven de 18 iaar 600 fr. prijzen en premiën. Afstand : R5 k m . Inschrijving
vanaf l uur bij A l f m i s Nickmans. Grootf> Baan, Kermt.

BELGISCHE O V E R W I N N I N G TE

DUSSELDORF

TP Dusseldoii werd de Duitsch" hoop
Wohner k.o. geet in de 4o ronde dooi
d v P>p)g- S c oh v

Internationale Vooil ml

