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De Koningin in Brabant en
Limburg

pachtmoeilijkheden

O

P 1 November 1938 trad de denkt, dat men dan de wettelijke
Pachtwet in werking, en we voorschriften aan zijn laars kan
kennen in Nederland thans dus lappen en zoo vrij is als vóór
zes en een half jaar iichtwet. Er 1938. Maar dat is mis. Ook de
is over geschreven in landbouw- mondelinge overeenkomst is gel
vakbladen en in dagbladen; er is dig, en als er werkelijk een
over gesproken op vergaderingen pachtvedhouding bestaat, legt de
en in de radio, en in weerwil wn Grondkamer op verzoek v,in
dit alles leven er duizenden en pachter of verpachter de over
tienduizenden, die blijkbaar niets eenkomst schriftelijk vast, ook al
of nagenoeg niets van dit alles vindt de andere partij dat niet
TN aansluiting op Haar bezoek aan Zeeland heeft H. M. ook derlanders verloren het leven,
gemerkt hebben, en die, ,als ze aardig. Men heeft dan met zijn
A
over pachtkwesties komen praten, „goede trouw" en zijn „patri
Brabant en Limburg bezocht, waar de ontvangst al even zeven anderen werden gegrepen
en na martelingen gefoseleerd.
uitdrukkingen gebruiken, en toe archale verhoudingen ten plattespontaan was als bij de Zeeuwen. De Koningin had te Breda De vrouw van den jachtopziener
standen veronderstellen, zooais lande", waarmee dit geknutsel
een onderhoud met Mgr. Hopmans, inspecteerde te Tilburg de en drie zijner kinderen werden
die tien jaar geleden bestonden goedgepraat pleegt te worden,
Nederlandsche stoottroepen en sprak tijdens een langdurig ver vermoord. Hijzelf ontkwam, werd
Ik spreek van ervaring, lezer, niets anders bereikt dan dat er
want als me tienmaal iemand te een nieuwe bron van veeten aan
blijf te Eindhoven een redevoering uit. Na een bezoek aan Lim gegrepen, doch kon worden ver
kort voor hij ter dood zou '
spreken vrepgt, is het acht keer. geboord is. En die komen we in
burg is H. M. Vrijdag per vliegtuig naar Londen vertrokken lost,
worden gebracht.
omdat hij geen woning kan vin het nieuwe Europa heusch niet te
en daar behouden aangekomen.
Terwijl H. M. zich op het stad
den in onze stad, en twee keer. kort.
plein naar de geëvacueerden huis bevond, manoeuvreerde plot
omdat hij met eigenóoms- of
Laten zij, die thans nog pacht
HULDE AAN HET
ging, met wie Zij zich onder. seling een auto tot voor het bor
pachtverhoudingen in de knoop overeenkomsten hebben, die niet
hield. Burgemeester de Roo stel • des van het raadhuis: Zijne Hoog
VERZET
zit, in een Gordiaanschen knoop, vastgelegd zijn op papier, of
de daarop de oud-illegalen aan waardige Excellentie Mgr P Hop
om het eens klassiek uit te druk waarvan het pachtcontract verTijdens den laatsten dag van Haar H. M. voor, die hen bedankte» mans kwam zijn opwachting ma
ken. In beide gevallen kan men loopen is, — voor los land is zoo'n verblijf in Zeeland, hield de Hooge voor hun trouw aan Vorstenhuis ken bij de Koningin. De grijze
ongeveer evenveel doen.
huurceel thans zes jaar geldig, Bezoekster te Middelburg een rede en vaderland
bisschop, die in het Pontificale
November 1941 werd de Pacht ook al staat er een ander tijdvak voering.
purper gekleed was, had in een
wet ingetrokken en vervangen in genoemd of „voor onbepaalde
De Koningin sprak van Haar
der zalen een hartelijk onder
Als eerste steden in N.-Brabant
door het Pachtbesluit, dat een tijd" —, het bovenstaande eens ontroering om het vele leed en
houd met onze Landsvrouwe.
bezocht H. M. Bergen op Zoom
grondige verbetering ervan was ter harte nemen, en bepraten met van Haar vaste wil: een waar
en Roosendaal. Voor de reportage
Bij de bevrijding werd dit Pacht
hun tegenpartij. Blijkt met die achtige volksgemeenschap op te
Stoottroepen paradeerden.
over dit bezoek zie pag. 2.
besluit ingetrokken, en trad (zon
tegenpartij geen land te bezeilen, bouwen, en een nieuw en schoo.
der
overgangsbepalingen!)
de dan dienen ze zich tot de Grond ner vaderland te doen herrijzen.
^ATERDAGMIDDAG was de Ko
Pachtwet weer in werking, maar kamer te wenden, die voor een
Zij bracht hulde aan de legers van
Ontmoeting met
ningin in Tilburg, waar een con
op sterken aandrang van land- schriftelijk contract zal zorgen.
de bondgenooten, aan de mannen van
tingent Nederlandsche Stoottroepen
Mgr.
Hopmans.
bouwzijde heeft het Militair Ge
De beste wetten kunnen niets de Brigade en aan de wakkere leden
stond opgesteld. H. M. inspecteerde
zag aan den hierdoor ontstanen bereiken, als het volk niét mee van de verzetsbeweging, die zich met
de soldaten en onderhield zich gerui
j^"A
Bergen
op
Zoom
en
Roosendaal,
chaos een einde gemaakt, en met werkt.
R. W. J. krijgsmansroem en lauweren hebben
bezocht de Koningin op 16 Maart men tijd met de staf. Later nam Zij
ingang van 1 Maart j.1. het Pachtoverdekt.
ook nog Breda. H.M. onderhield zich een parade van de troepen af. Ook
besluit voorloopig weer inge
— De vleeschproductie van UraIn den middag arriveerde H.
hier waren het de leidende figuren
voerd. Waarvoor hier aan dat guay is sterk verminderd tengevolge M. te Goes, waar zij na de offi- geruimen tijd met 12 illegale werkers van de ondergrondsche die tot de ge
hooge sterftecijfers van vee door
en aanhoorde het verhaal van den
veel gesmade Militaire Gezag van
cieele ontvangst op het Markt- jachtopziener die een geheime zen lukkigen behoorden die aan H. M.
verschillende ziekten ("Reuter)
gaarne hulde wordt gebracht. Mo der in zijn huis had. Op zekeren werden voorgesteld.
ge het in staat blijken, eveneens
Op Haar reis naar Eindhoven, hield
Te Roosendaal begroette de Koningin.
dag deden de Duitschers een in
het Besluit over de vervreemding
de Koningin even stil aan het Trap
val
in
de
woning.
Men
was
daar
van landbouwgronden, dat ook
toen met 12 ondergrondsche strij pistenklooster „Koningshoeve", De
onverhoeds werd ingetrokken,
ders
bijeen. Er volgde een vuur Trapipsten, die voor deze gelegenheid
voorloopig te doen herleven. Wat
gevecht. Verschillende Duitschers hun zwijgplicht hadden mogen bre
den landbouw betreft, heeft het
werden gedood, maar de strijd ken, stelden deze geste zeer op prijs.
dan zijn bestaan volkomen gemo
was ongelijk. Vijf dappere Ne
(Zie vervolg pag 2)
tiveerd.
De wijzigingen, die in het ver
rezen Pachtbesluit
zijn aange
NOG 20.000 DUITSCHERS IN DE PALZ
bracht, zijn van zoo geringe beteekenis, dat het niet de moeite
loont, er hier op in te gaan.

Redevoering te Eindhoven

"PJRIE kwart van de moeilijkheden, die op nachtgebied ont
staan, vloeien daaruit voort, dat
er geen pachtovereenkomst op
papier is gesteld. Dat er dus geen
„huurceel" is, zooals de eenvoudigen dat plegen te noemen. Wan
neer we maar eens zoover waren
dat men elke pacht op papier
vastlegde, dan kwamen er zelden
ernstige zwarigheden. Bij verhu
ring van hoeven wordt vrijwel
altijd een huurceel opgemaakt,
meestal door een notaris, maar
bij de verpachting van los land
blijft dat heVias dikwijls achter
wege. Dat gebeurt dan „te goedertrouw". Jawel. Maar na één,
of twee of tien jaar komt er on
vermijdelijk kif, en dan zit men
met alle goede trouw in de soep.
Dan gaat men met een verhas
pelde verbintenis maar naar me
neer zus of zoo, praat wat van
pachtkamer en grondkamer, van
groote huishoudens en van goede
boeren,
en moet dan door de
Grondkamer met veel ruzie uit
het moeras getrokken worden.
Dat kan alles voorkomen wor
den, wanneer men zijn pachtover
eenkomst direct bij den aanvang
op papier ls.it zetten.
Waarom laat men dat toch zoo
vaak achterwege? Om de kosten?
Och kom, ook als men den veiligen
weg kiest, en men laat dit aan
een notaris over, dan beteekenen
die kosten toch niets vergeleken
bij hetgeen een pacht over zes
jaren waard is. Maar de wet
schrijft bovendien nergens voor.
dat men een notaris moet inscha
kelen. Men kan overal gedrukte
formulieren koopen, die men
maar heeft in te vullen, te doen
registreeren en op te zenden naar
de Grondkamer.
Maar ik geloof trouwens niet.
dat het om de kosten achterwege
blijft. Men zegt: „We houden de
„pachtwet" er maar buiten", en

Ook Spiers veroverd
BRUGGENHOOFD
GROEIT

H

zijn. Ook Landau, ten Westen
van Spiers, is bezet.
Op een persconferentie heeft gene
raal Bradley bekend gemaakt, dat
sinds 1 Februari door het eerste en
derde leger alleen reeds aanzienlijk
meer dan 150.000 gevangenen zijn
binnengebracht. De strijd had een
verrassend snel verloop en de geal
lieerde verliezen zijn dan ook uiterst
licht.

ET derde leger is er gisterpn
o^cl-a*:
ren in
in geslaagd
de stad
Spiers te veroveren; mede door
het feit, dat de Duitschers de
Rijnbrug bij Germersheim heb
ben opgeblazen, rest den nog
overblijvenden 20.000 Duit Tusschen Rijn en Maas.
schers geen enkele terugweg (^)VER de legergroep van
meer. De strijd loopt hier snel
Montgomery berichtten de
ten einde en spoedig zal de ge- Duitschers, dat de artillerie
heele Rijnoever van Nijmegen reeds begonnen is haar geschut
tot Bazel in geallieerde handen in te schieten.
L

Buitenlandsch overzicht

D

Dezelfde strategen.

E Amerikanen verheugen zich in
een nieuw Falaise. Het waren op de treffende overeenkomst met
Normandie werd hier reeds gewezen
- opnieuw de Britten en Canadeezen,
die hiertoe de voorwaarden schiepen,
merkwaardig genoeg in dezelfde op
stelling als destijds: Montgorr -ry in
het Noorden, Patton in het Zuiden.
Daaruit ook al blijkt, dat aan den
Rijn dezelfde strategen van acht
maanden geleden aan 't werk zijn.
Patton is opgerukt in hetzelfde ver
blindende tempo als toen. Hij is voor
het oogenblik „de" man. Even groot
is de desorganisatie in de gelederen
der tegenpartij, weer net zoo gewel
dig de buit. En opnieuw geraken de
Duitschers met tienduizenden in
krijgsgevangenschap: Woensdag al
leen al 17000, in acht dagen tijds
100.000! Het verschil met Falaise is
alleen dat er nu geen Hermann Göring-keurdivisies vechten met de
woede van bezetenen, maar armzalige

Volkssturm-bataljons, die rijkelijk
voorzien zijn van witte vlaggen en
bijwijlen hinderlijk opdringen aan de
gevangenpoorten;
Dit laatste is bijzonder verheugend
en niet minder bemoedigend is, dat
de vergelijking met de Duitsche de
bacle in Frankrijk zich nog verder
laat doortrekken. Toen Patton zijn
groote troeven had uitgespeeld en het
geheele front was bijgetrokken tot
aan de Seine, kwam de beurt aan de
Britten en Canadeezen, en men her
innert zich hoe dezen het geheim van
den Blitz-oorlog niet minder wel ble
ken te verstaan. In nauwelijks een
week tijds, met een daggemiddelde
van 50 km, drongen zij door NoordFrankrijk en België heen tot Antwer
pen - het was een der merkwaardig
ste veldtochten uit de krijgsgeschiede
nis van West-Europa. Aan deze epi
sode denkt men onwillekeurig terug,
nu de opmarsch van Patton in Saar
en Palz zijn natuurlijke begrenzing
nadert en de berichten vertellen, dat
de legers van Montgomery in den

sector van Maas en Beneden-Rijn in
een kunstmatigen nevel gehuld, blijk
baar hun laatste toebereidselen treffen
voor de groote, nieuwe fase in den
strijd, die volgen moet.
De algemeene indruk is wel, dat
het begin van deze nieuwe fase aan
staande is en dat ze, wat den omvang
der strijdmiddelen en de kracht van
den aanval betreft, zal beantwoorden
aan de hooge verwachtingen, welke
ten aanzien daarvan worden gekoes
terd. De grootscheepsche luchtactie,
welke Donderdag werd onderno
men boven het gebied vóór het front
van Montgomery, vormt mogelijk de
inleiding tot het nieuwe offensief,
waarvoor de tijd nu gekomen schijnt
en waarvoor de weersomstandigheden
ook bijzonder gunstig zijn.
Mogen ook de Britten er in slagen
evenals de Amerikanen, een herhaling
te forceeren van het succes in Frank
rijk. Van welk een invloed dit zou
zijn op de bespoediging van het einde,
niet het minst wat Noord-Nederland
betreft, kan eenieder zich gemakke
lijk voorstellen!
W. A.

Het" brugeenhoofd bij Remagen
groeit nog steeds; op den Zuidelijken
flank zijn de troepen van het eerste
leger over een 22 km breed front
over het riviertje de Wied getrokken
en hebben zij de stad Neuwied ver
overd. Neuwied is de grootste stad,
die in het bruggenhoofd veroverd is;
zij telt ongeveer 20.000 inwoners.

Het Rijnland brandt.
J-JET Rijnland is tengevolge van de
voortdurende bombardementen in
een dichten rook gehuld, zoodat de
piloten hun doelen soms niet kunnen
onderscheiden. Het geallieerde hoofd
kwartier kon berichten, dat alle ste
den in brandende puinhopen veran
derd zijn.
1250 zware Amerikaansche bom
menwerpers met een escorte van 350
jagers zetten gisteren de aanvallen
voort met bombardementen op 11
spoorwegcentra in het Ruhrgebied.
Lancasters deden aanvallen op een
spoorbrug bij Bremen met bommen
van tien ton. Ook bruggen over de
Weser werden bestookt.
Van de 7300 vluchten, die eergis
teren gedaan werden, keerden slechts
6 toestellen niet terug.
(H.N. en radio-Oranje.)

KKAü/\N l ï>ÜH

Uit het gewest

Het Koninklijk bezoek aan
West-Brabant
Bergen op Zoom
eerste stad
eerste stad in Noord-Bra
ALS
bant arriveerde de Koningin

Vrijdag 16 Maart te Bergen op
Zoom, waar tot velen het
ge
rucht dat H. M zou komen was
doorgedrongen, ondanks het feit
dat te voren aan het bezoek geen
ruchtbaarheid was gegeven.
Van tal van woningen althans
wapperde dien dag de V.aderlandschen driekleur terwijl op 't
Marktplein, tegenover het Stad
huis, duizenden zich hadden op
gesteld om van het in elk geval
verwachtte bezoek van
Hare
Majesteit getuige te kunnen zijn.
De maatregelen die daarbij van
politioneele zijde genomen wer
den, wettigden het vermoeden
dat het niet enkel een gerucht
was dat zich had verspreid maar
dat inderdaad het Hooge bezoek
zou plaats vinden.
Komende van de richting Zee
land, reed Hare Majesteit en
Haar gevolg - Zij was o.a, verge
zeld van Haren Commissaris in
Noord Brabant Jhr. Mr. Smits v.
Ooyen - ongeveer kwart voor 4
via de Antwerpschestraat de
stad binnen. Zij liet zich eerst
(Vervolg van pag 1)

Feestdag te Eindhoven.
TJEPAALD een feest werd de ont
vangst te Eindhoven, waar H. M.
Zondagavond arriveerde en Maandag
ochtend een ontmoeting had met de
uitverkorenen. Op dezen morgen, het
•was stralend zomerweer, hadden dui
zenden zich verzameld aan het van
Abbe-museum waar de ontvangst zou
plaats hebben. Geen boomtak bleef
onbezet en de huizenramen puilden
letterlijk uit van de kijklustigen. Zelfs
de daken bleken niet veilig....

yooR

Hare Majesteit spreekt.

een honderdtal notabelen en
leden
van de verzetsbeweging
hield H. M. een redevoering waaraan
wij het volgende ontleenen:
„Eindelijk heb ik gevolg kunnen
geven aan een lang gekoesterden
wensch bevrijd Nederland te bezoe
ken en U allen weer te zien.
Gij zult U moeilijk kunnen voor
stellen wat het voor mij beteekent na
bijna vijf jaren scheiding thans voor
de eerste keer op vaderlandsche bo
dem te toeven, met het beeld voor
oogen van al wat gij hebt moeten
doorstaan".
Na gesproken te hebben over het
lot van onze landgenooten in bezet
gebied, vervolgde de Koningin:
„Iri dit voor ons volksbestaan zoo
hoogst ernstig tijdsgewricht kan alleen
dezelfde geestesgesteldheid als tijdens
de bezetting van U uitging, van op
offering en dienen en Uw plicht doen
tegenover het vaderland, thans in
dienst gesteld van de voorbereiding
van den opbouw ons land, de verwe
zenlijking brengen van het ideaal dat
ons allen voor den geest zweeft n.1.
temidden van een wereld die in puinhoopen ligt, een Nederland van on
verzettelijke geestkracht met zijn Re
geering bouwende aan zijn nieuwe
toekomst."
H. M. bad God om spoedige ver
lossing uit den nood van Noord-Ne
derland en herdacht met enkele oogenblikken stilte de gevallen helden.
Bij Haar vertrek kende het enthou
siasme geen grenzen. Het cordon werd
doorbroken en slechts met moeite
wist men H. M. naar Haar auto te
geleiden. De di
g was zoo ernorm
dat H. M. zich ernstige zorgen maak
te dat er ongelukken zouden gebeulen. Later zond Zij Haar laison-officier uit met de opdracht zich ervan
te overtuigen dat er geen ongelukken
waren gebeurd, hetgeen gelukkig niet
het geval is geweest.
In 's-Hertogenbosch, dat ook met
een bezoek vereerd werd, hield H. M.
eveneens een redevoering.

Terug naar Engeland.
T)E Vorstin bracht ook nog een be
zoek aan de provincie Limburg en
ij daarna gisteren per vliegtuig naar
Londen teruggekeerd. Herrijzend Ne
derland, de zender op vrije vaderland•che bodem wist te melden dat Hare
Majesteit aldaar behouden is g;arri-

Teeerd.

/

leiden langs de meest geteister
de deelen van de stad om zich
daarna naar het Gemeentehuis
te begeven, waar zich met het
Gemeentebestuur, den Militai
ren Commissaris, eenige andere
Geallieerde en
Nederlandsche
militaire autoriteiten en
den
HoogEerw. heer Deken Mgr. Dr.
Ch. van Dam, ook de familiele
den hadden vereenigd van hen
die hun illegaal werk tijdens de
bezetting met den dood hebben
moeten bekoopen
De waarn Burgemeester Ir.
Witte begroette Hare Majesteit
voor het Gemeentehuis
terwijl
mevr. de Wed. P. Juten-Blonk
Haar een bloemstuk offreerde.
Luide toegejuicht door de dui
zendkoppige menigte welke haar
enthousiasme uitte door het zin
gen van ,Oran'
boven, leve
Wilhelmien" wuifde de Konin
gin de bevolking vanaf het bor
des van het stadhuis toe.

Ontvangst ten Stadhuize.

bundige uitingen
gezindheid.

NlhU W.SJÖLAD

van

Oranje

Grenswachttroepen
geinspecteerd.
De geestdrift laaide opnieuw
op, toen de Koningin
daarop
naar buiten trad om het deta
chement grenswachttroepen, dat
voor het raadhuis stond
opge
steld, te inspecteeren. Zij onder
hield zich enkele momenten met
eenige officieren en onder-offi
cieren en sprak er haar blijd
schap
en voldoening over uit,
dat zij weer te midden van haar
volk was en dat zij hier militai
ren ontmoette uit verschillende
steden uit de omgeving, die me
dewerken aan de herrijzing van
het Nederlandsche leger.
Bij het vertrek van het ko
ninklijk gezelschap gaf de bur
gerij opnieuw op 'zeer geestdrif
tige wijze blijk van haar voldoe
ning over dit eerste
officieele
bezoek der Koningin aan de stad
Roosendaal. De ordedienst had
moeite voor de koninklijke auto
een weg te banen door de dichtopeen gepakte menigte, die niet
moede werd Hare Majesteit toe
te juichen.
i

Konjev maakt 45000
gevangenen

Doodelijk ongeval te
Steenbergen.
Woensdagavond werd de 65-jarige
landarbeider W. Luijckx, wonende
Bergsche Grintweg en werkzaam bij
den landbouwer H.K. uit het Westland, slachtoffer van het feit dat zijn
paard schrok. Toen de man n.1. zijn
kar wilde uitspannen, viel deze. Op
geschrikt door den klap, trok het
paard er plotseling vandoor en sleur
de L. enkele meters mee. De onge
lukkige kwam onder de kar terecht
en kreeg een wiel over het lichaam.
L. bleek op sla^ dood te zijn geweest.

Bergen op Zoom e.o.
DrSTRITiTTTIBDIENST

BERGEN 01' ZOOM
Petroleum
Aan ieder gezin van den Distribu
tiekring Bergen op Zoom zal 2 Liter
petroleum beschikbaar worden ge
steld Deze toewijzing is een eenma
lige verstrekking
welke
kan
be
schouwd worden als voorraad voor
het geval de bevolking langeren of
korteren tijd van licht verstoken zal
zijn De uitreiking der rantsoen-bon
nen petroleum zal geschieden volgens
onderstaand rooster :
Bergen op Zoom: Zij wier familie
naam begint mei de letters A t/m F
26 Maart; G t/m K 27 Maart; D t/m
P 28 Maart; Q t/m Z 29 Maart tel
kens van 9—12 en 2—4 uur
Halsteren: A t/m H op 26 Maart;
I t/m N 27 Maart; O t/m Z 29 Maart
telkens van 9—12 en 2—4 uur
I t/m N 28 Maart; O t/m Z 29 Maart
Woensdreclit: A t/m H 26 Maart;
telkens van 9 30—12 en 2—4 uur
Ossendrecht: A t/m Z op 27 Maart
van 10—12 en 2—3 uur
Putte: A t/m Z op Woensdag 28
Maart van 10—12 en van 2—4 uur
Omtrent het afhalen der petroleumrantsoenbonnen
door inwoners
van de gemeente Huybergen volgt 'n
afzonderlijk persbericht Bij het af
halen moeten de oude en de nieuwe
stamkaarten worden overgelegd Ge
zinnen welke reeds een petroleumkaart ontvingen komen niet in aan
merking voor rantsoenbonnen petro
leum
Zeep vuile arbeid
Met ingajig van Maandag 26 Maart
kunnen aanvragen van exfra rant
soenen zeep worden ingediend De
aanvraag dient te geschieden door de
werkgevers met gebruikmaking der
daarvoor aangewezen formulieren
HANDEL
Inlevering brand stof fenbonnen
De thans geldige kolenbonnen als
mede geldige rantsoenbonnen brand
stoffen moeten «uiterlijk 1 April 1945
bij de handelaren worden ingeleverd
De handelaren moeten bovenbedoelde
bonnen uiterlijk inleveren 8 April a.s

In de Markiezenzaal van het
stadhuis
stelde
Burgemeester
Witte Hare Majesteit voor aan
de autoriteiten en de genoodigde Vorderingen in Hongarije.
burgers, terwijl Majoor Houtza
ger Haar aan de militaire auto ]~)E Duitsche berichten melden, dat
de Russen in Hongarije Gran en
riteiten voorstelde. Met allen
heeft de Koningin zich
korten Bicske heroverd hebben en dat in
straatgevechten
tijd onderhouden waarbij Zij Stuhlweissenburg
zeer belangstellend informeerde plaats vinden.
In Opper-Silezië staan de Russen
naar de moeilijkheden van de
bezettingstijd en de zwarigheden al 20 km ten Westen van Neustadt
van ieder afzonderlijk, terwijl en hebben zij de Duitschers tegen de
Zij troostvolle woorden sprak tot Sudeten gedrukt. Het nieuwe offen
hen die tengevolge
van
hun sief kostte de Duitschers 45000 man
werk voor het Vaderland een of aan gevangenen en dooden, benevens
meerderen van hun
dierbaren 450 tanks, 1500 spoorwegwagons en
hebben moeten missen. In het 3000 motorvoertuigen.
In Oost-Pruisen hebben de Russen
algemeen gaf Zij hen deze troost
mede, dat, hoe erg het ook voor de buitenwijken van Heiligenbeil behen was, zij moeten beseffen dat I reikt, het laatste wegencentrum ten
het offer wat zij hebben
ge Zuidwesten van Koningsbergen.
bracht niet vergeefs geweest is,
(H.N. en radio-Oranje.)
want dat hun familieleden een
van de helden zijn geweest die
mede de vrijheid hebben ver
overd.
Bij den Burgemeester infor
meerde Hare Majesteit zeer be
langstellend naar de sociale toe
IET, uw Koning komt tot U, zachtmoedig, gezeten op
standen ter plaatse en deelde
een ezelin".
daarbij mede dat het van de sa
- Palmzondag herinnert ons aan een spontane huldiging
menwerkende
werklieden-orga
van Jesus door het volk van Jerusalem. Ken huldiging,
nisaties
ontvangen
schrijven,
oprecht gemeend. En toch, door hetzelfde volk dat na vijf da
Haar volle aandacht heeft.
gen Jesus' dood zal eischen.
Te ongeveer kwart over vier
Het is een beeld van de behandeling, die Jesus, die Koning is.
zette Hare Majesteit onder luide
en rechtens over allen te bevelen heeft, alle eeuwen door on
en enthousiaste
toejuichingen
dergaan heeft En ook in de toekomst ondergaan zal. Hoe graag
Haar tocht voort.
wij het ook anders zouden zien, hier op aarde zullen de stroo
De ontvangst te
mingen nu en dan gunstig •""hijnen voor de „koningsgezinden'',
Satan trekt zich terug, maar slechts voor een tijd, bij her
Roosendaal
nieuwde aanvallen sleept hij weer velen mee. en de laatste toe
T^E half vijf reed de koninklijke
stand wordt weer erger dan de eerste.
auto-colonne Roosendaal bin
Augustinus heeft diaifi strijd tusschen de twee steden uitgebeeld
nen. Het gerucht over het te
en verklaart aldus de geheele wereldgeschiedenis; eerst bij de
verwachten hooge bezoek had
eindoverwinning, als de Koning verschijnen zal in macht en
zich snel verspreid, wat er aan
majesteit, zal al wat vijandig is aan Zijne voeten worden neer
vlaggen nog over was van de
gelegd.
vreugdedagen na de bevrijding
Het „volk" blijkt dus te zijn die kleurlooze middenstof, die
kwam te voorschijn en op het
vandaag ingepalmd wordt voor dit en morgen voor het tegen
Marktplein verzamelde zich een
deel. Het zal vandaag „Hosanna" of „Sieg-Heil" juichen en
menigte van vele duizenden in
daarbij trillen van enthousiasme, maar even hard zal het mor
gezetenen, die 't zeldzame voor
gen meehuilen met het „Kruisig Hem" of met het „Hitier musz
recht, Hare Majesteit in
hun
kaput!" Het Nederlandsche volk is in dit opzicht geen haar
midden te zien verschijnen, niet
beter dan het Joodsche of Duitsche; het is maar al te waar
wilden missen.
wat wij dagelijks hooren; toen liepen ze mee met .... (vul zelf
De bijzonder hartelijke
en
maar in,) en nu zijn het „ware" vaderlanders.
spontane ontvangst, welke
de
Laat ons niet hard oordeelen over „ons volk", wij zijn immers
burgerij haar bereidde,, trof Ha
zelf „kinderen van ons volk", en al meenen wij het nog zoo
re Majesteit kennelijk aange
goed, al waren wij als een steenrots in de branding zooals
naam.
Burgemeester
Prinsen
Petrus, wij zullen toch eerlijk moeten getuigen, dat wij ook
wachtte Haar in de hall van het
zelf in een of ander punt na eerlijke trouwbetuigingen toch in
gemeentehuis op en geleidde
daden die betuigingen hebben verloochend.
haar naar de trouwzaal, welke
Ons volk is in Palmzondagstemming. Het mag zwaaien met
voor deze gelegenheid smaakvol
takken van palmen en olijven, de symbolen van overwinning
was ingericht. De hooge bezoek
en van vrede. Maar het is nog geen Paschen: ons volk is nog
ster werd daar voorgesteld aan
niet bevrijd, nog niet herrezen. Hoe zal het herrijzen? Het zal
het gemeentebestuur, de beide
beslist worden in de Lijdensweek, in den kamp tusschen de
vertegenwoordigers der geeste
kinderen des lichts en de kinderen der duisternis om „de kleur
lijkheid, deken van Mierlo en ds.
looze middenstof".
Jansen, dén Militair Commissa
Tijdens de palmprocessie wordt in gezangen er op gewezen,
ris majoor Jurgens en lt-kol.
dat „het volk, de scharen, de menigte, een groote menigte"
Cromarty, alsmede aan de verte
Christus huldigde. Voor ons volk is nu de keuze eenvoudig
genwoordigers der ondergrondgenoeg. Weg met dengene, die in daden huldigt het „lieversche beweging, tot welke perso
heel-de-wereld-kapot dan ik". Hosanna voor Hem, die het be
nen het gezelschap zich bepaal
ter vond dat één stierf, dan dat het volk geheel ten onderging.
de.
Zij
onderhield zich met
Maar reeds staan andere anti-Christussen o p . . . .
ieder van hen
persoonlijk en
Wie het goed meent met „ons volk", zal moeten meewerken,
toonde haar belangstelling voor
dat de woorden godsdienst en zedelijkheid meer gaan beteehun wederwaardigheden tijdens
kenen in het openbare leven. De gemeenschap moet God er
de bezetting en hun werkzaam
kennen, moet zich houden aan de zedenwet, de volkeren moe
heden sinds de bevrijding.
ten rechtvaardig en liefderijk zijn, of anders begint nu de
Nadat de thee was gebruikt,
voorbereiding voor wereldoorlog nummer drie. Hier is een taak
gaf Hare Majesteit gevolg aan
van „opbouw", allereerst voor de leiders, maar dan ook voor
het verzoek van
burgemeester
een turba multa, een groote menigte van kernen in ons volk,
Prinsen om zich op het balcon
die onvoorwaardelijk partij zullen kiezen voor koning Christus.
van het raadhuis aan de samen
Dr. C. v. O., pr.
gestroomde menigte te vertoonen. Het kwam daarbij tot uit

Palmzondag

Voorschottoewijzingen tabak
Tabakshandelaren dienen zich in de
week van 26 t/m 31 Maart a.s vol
gens onderstaand schema te melden
op het Distributiekantoor ten einde
voorschottoewijzingen in
ontvangst
te nemen Deze toewijzingen moeten
onmiddellijk bij den grossier worden
ingeleverd De ontvangen toewijzin
gen moeten de grossiers op 29 Maart
inleveren waarvoor zij een leverings
opdracht zullen ontvangen Deze moe.
ten zoo spoedig mogelijk worden aan
geboden bij het Rijksbureau voor Ta
bak en Tabaksproducten Keizers
gracht 4 Eindhoven ten einde de benoodigde
artikelen
te
verkrijgen
Grossiers mogen de van de detail
listen ontvangen toewijzingen slechts
honoreeren
met
tabaksproducten,
welke zij van het Rijksbureau op
bovengenoemde
leveringsopdrachten
zullen ontvangen
Afhalen voorschottoewijzingen
Bergen op Zoom: Codenrs 11000 op
26 Maart; Codenrs 12000 27 Maart;
Codenrs 13000 28 Maart, telkens van
9—12 en van 2—4 uur
Halsteren: Maandag 26 Maart van
9—12 uur
Putte: 28 Maart van 10—12,30 uur
Ossendrecht: 27 Maart van 9,30—
12 uur
Woensdrecht: 26 Maart van 9 30—
12 uur
Huybergen: 26 Maart van 2—3 uur
De Adj Insp C D K
Wnd Directeur DK B o Zoom
PLAATSELIJK VF.RDEELINGSKANTOOR, BERGEN OP 700I,.
Op 22 Maart zijn bevoorraad me;
witlof & 250 gr. of prei I 500 gr.
nr. 77 t.m. 80.

Bevoorrading Halsteren: De klein
handelaren A. Verduit, W. Nieuwburg, B. Verbogt, L. Withagen, Joh.
Geers en S. Suykerbuyk zijn bevoor
raad met witlof, boerenkool, prei of
schorseneeren. Zelfverzorgers ontvan
gen 10 %> minder. Het kwantum voor
witlof is 250 gr., boerenkool, prei,
schorseneeren of boerenkool 500 gr.
Bevoorrading Steenbergen: Op 22
en 23 Maart zijn bevoorraad met wit
lof of prei: Jac. Adriaanse, R. Geers,
C. Hoendervangers en v. d. Zande,
met witlof, boerenkool, prei of schor
seneeren Gladdines en Van Wezel.
Het kwantum voor witlof is 250 gr.,
boerenkool, prei of schorseneeren 500
gr. Zelfverzorgers ontvangen 10 °/«
minder.
Voor Kruisland is bevoorraad: Fr.
Geers en Wed. Krijnen met witlof,
boerenkool, prei of schorseneeren.
Zelfverzorging 10 °/o minder.,

Bevoorrading Ossendrecht: De klein
handelaren C. Hugens en De Leeuw
en voor Hoogerheide J. Theuns zijn
bevoorraad met witlof, boerenkool,
prei of schorseneeren. Witlof 250 gr.
boerenkool, prei of schorseneeren 500
gr. Zelfverzorging 10 °/o minder.

ZONDAGSDIENSTEN
25 Maart
H.H. Doktoren: J. Grosfeld Art.-;
Bolwerk N. Villa Helena. Van
Zaterdagmiddag 3 uur tot Maan.
dagmorgen 9 uur.
Apothekers: P. v. Kalmthout,
Zuivelstraat 5, Tel. 128.
H.H. Tandartsen: Tandarts J.
E. M. Braat, Stationsplein 13 van
10.30—11.30 uur
GEEN UITBREIDING
BUSDIENST
De aangekondigde uitbreiding
van het aantal autobusdiensten
tusschen Bergen op Zoom en Roo
sendaal kan voorloopig geen
doorgang vinden.
VOOR EEN GEMEENTELIJK
SPORTPARK
Op initiatief van de Athletieken Korfbalvereen Achilles wordt
hier Maandagavond in de Hollandsche Tuin een vergadering
gehouden van sportvereenigingen
met het doel te komen tot het
oprichten van een Bergen op
Zoomsch sportcomité waarin alle
takken van sport vertegenwoor
digd zijn, teneinde actie te voe
ren voor de stichting van een Ge
meentelijk Sportpark.
Zooals wij reeds eerder op
merkten heeft de stichting van
een Sportpark reeds de aandacht
van het gemeentebestuur.
WIELERWEDSTRIJDEN
Maandag 2 April, (2e Paascndag) zal het wielerseizoen in de
ze gemeente worden geonend met
wielerwedstrijden op de Raavberg.
O.m. staat op het programma
een 50 K.M. koppel wedstrijd
waartoe een 9-tal koppels üijn
gevormd van bekende Neder
landsche en Belgische renners, ea
een ploegachtervolging Neder
land—Belgle.
RIJWIELDIEFSTAL
Gisteren werd een rijwiel ont
vreemd dat even voor het Gasthuit was geplaatst en sechts
even zonder toezicht was blijven
staan.

BRABANTSCH NIEUWSBLAD
DISTRIBUTIE VAN VEÏiSCHE
VISCH
Teneinde een vlotte aflevering
aan het publiek zooveel mogelijk
te bevorderen zal bij de eerst
volgende distributie van versche
visch, welke in de eerste helft
van de week van 26—31 Maart
zal plaats vinden, de visch niet
alleen verkrijgbaar zijn bij de
winkeliers: A. Dekkers Zuivelstr.
17, Jac. Landa Kortemeestr. 28,
L. J. W. Landa Rijkebuurtstr 19,
G. v. Loon Antwerpschestr.weg
105, P. Landa Z. Molenstraat 27,
H. Warnar Borgvlietschedreef 123
en H. Stolwerk St. Catharinaplein 9, doch ook bij de leurders.
Aan de leurders zijn echter vast
gestelde standplaatsen aangewe
zen op het St. Catharinaplein, het
Abattoir, Lourdesplein, Geertruidaplein, N. Borgvliet en Koren
markt.

Hoogerheide
Ongeval — De hovenier C. van
Pul had tijdens zijn werkzaam
heden het ongeluk met zijn spade
door het handvat van een hand
granaat te steken. De granaat
ontplofte, waardoor win Pul ern
stig aan 't hoofd werd gekwetst.
Hij werd onmiddellijk naar het
ziekenhuis overgebracht.
Pater v. d. Heuvel t — Bij de
familie v. d. Heuvel kwam het
droevige bericht binnen dat bij
Keulen in Duit'schland het graf
gevonden is van hun zoon en
broer Pater Gerard van den Heu
vel der Redemptoristen. Pater v.
d. Heuvel werd 1 October 1924
priester gewijd te Wittem en was
nu eerste kapelaan van de K.npel
ln 't Zand te Roermond. Hij werd
In September j.1. door de Duitschers gevangen genomen en is
met enkele anderen in Januari
overleden Op 11 April a.s. zal in
de kapel van het St. Philomenagesticht alhier een plechtige Uit
vaartdienst gehouden worden.
Voor de getroffenen. — Deze
week werd van het Roode Kruis
een belangrijke partij textielgoederen, als tekens en slopen enz.
ontvangen. De goederen werden
van gemeentewege aan de zwaarst
getroffenen gratis uitgereikt

Putte (B.)
Twee priesters gered. — Alhier
is bericht ontvangen dat de Eerw.
Heer onderpastoor Mercier en
F. Hordies, die door de Duitschers
ter dood veroordeeld waren we
gens het verleenen van hulp aan
geallieerden, thans aan het Oost

Putte
Radiotoestellen teruf. — De
eerste zending der door de bevol
king ingeleverde radio's
is deze
week uit Breda aangekomen.
Been gebroken. — De 12-jarige
Jeanne Govers kwam tijdens een
gevaarlijk spelletje zoo ongeluk
kig te vallen, dat zij haar been
brak

Kerkelijke Diensten
Zondag: 25 Maart
Berden op Zoom: Groote Markt,
H1H Missen 6 30—7,15—8-^8 :45—9 :30
en 10 30 ; St Josephparochie Veilings
gebouw 7—8—9 en 10 uur; Zuidijzer
zefde uren ; Parochie HH Martelaren
Noodkerk Jeugdhuis 6:30—7:15—8—
8:45—9:30 en 10:30 ; In de Ger Kerk
Bolwerk Z 8 uur; O Vr van Lourdes 6 :30—7 :30—8 :30—9 :30 en 10 :30
Ger Kerk Bolwerk Z 9:30 en 5:30
uur cand D Kuiper van Goes; Ned
Herv Kerk Gr Markt 10 uur Ds H J
ter Haar Romeny ; Evang Luth Kerk
Faurestraat: 10 uur Ds J Hallwas
Palmarum Ps 51:3-14 Hebr 9 :11—15
Evag Ver van Rechtz Nederl Herv
Williamstraat: 10 u godsdienstoefe
ning
Ossendrecht: Ned Herv Kerk v.m
10 uur Ds J P Scholten
Tholen: RK Kerk O L Vr Hemel
vaart pastoor Kok; HH Missen om
8 en 10 30 uur; nam 3 uur Boetelof
en Lijdensmeditatie In de week HH
Missen om 7.30; Ned Herv Kerk 10
uur Os v Oost; 4,30 Ds Batelaan;
Vr Ger Gem 10 uur en 2,30 uur Ds
W Baaij; Ger Gemeente 10 en 2.30
leesdienst; Ger Kerk 10 en 3 uur
Ds H J Swierts
Oud Yossemeer: Ned Herv Kerk
10 uur Ds Vroegindeweij
St Annaland: Ned Herv Kerk 2.30
uur Ds van Oost
Staven isse: Ned Herv Kerk 10 uur
Ds de Bres
St Maartensdijk! Ned Herv Kerk
2 30 uur Ds de Bres
Scherpenisse: Ned Herv Kerk 4.30
uur Ds de Bres
Poortvliet: Ned Herv Kerk 2.30 u
Ds Vroegideweij
St Pliilipsland: Ned Herv Kerk 2
uur Ds Batelaan ; Oud Ger Gem 9.30
2 en 5 uur Ds Blaak
2 en 5 uur Os Blaak; Ger Kerk lft
uur Ds Spoelstra; Ger Gem 2 maal
Dinteloord: Ned Herv Kerk 10.30
Ds Batelaan

Korf- nieuws
— Z. H. de Paus heeft in een con
ferentie, die een uur duurde, Edward
Flynn, persoonlijk afgezant van Roosevelt, en den vertegenwoordiger bij
het Vaticaan, Myron Tailor, ontvan
gen. (A.A.)
— Mosquito's deden vannacht hun
32sten aanval op Berlijn. Jagers en
jachtbommenwerpers van de tactische
luchtmacht bestookten doelen in Ne
derland en de resten der Duitsche
divisies in den Palz.

B i l j a r t defect?
Heeft U door oorlogsgeweld schade aan Uw
biljart? Scherven door Uw blad of in andere
deelen van Uw biljart? Wij repareeren alles.
Tevens bergplaats voor biljarts.

J. H. B. v. d, BERG'S

BILJARTFABRIEK v/h TH. DE GRAAUW
Blauwehandstraat 5

—

DISTRIBUTIE

front door de Russen uit hun
gevangenis werden verlost. De
vreugde hierover in het dorp is
algemeen.

Bergen op Zoom

Sport- en Massage - Instituut
„FELIX JANSSENS"
HALSTERSCHE WEG E 38 BERGEN OP ZOOM
Wegens overgroote aanvraag wordt er vanaf
heden een cursus opengesteld in Boksen en
Jiu-Jitsu voor inwoners van ROOSENDAAL,
op Zaterdagmiddag (le les 31 Maart a.s.).
Inschrijving kan zoowel schriftelijk als mondeling
geschieden en sluit op 30 Maart a.s.

ALLE GLOEILAMPENEN RADIO-HANDELAREN van het eiland Tholen
worden verzocht ENKELE ARTIKELEN tegen
contante betaling af te komen halen op Dinsdag
27 Maart 1945, op het adres: POTTERSTRAAT 42
Bergen op Zoom, ingang door de poort, waar een
vertegenwoordiger van ons aanwezig is.

N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN
KANTOOR EINDHOVEN.

VANAF HEDEN
hebben wij onze werkzaamheden hervat In den
tuin der Gezellen Vereeniging aan de Wasse
naarstraat, tegenover ons vroeger bedrijf.
Beleefd aanbevelend,

WILLEM APPELS

WEST BRABANTS SPECIAAL MOTOR EN
RIJWIEL BEDRIJF - BERGEN OP ZOOM

NIEUWE BONNEN
Voor alle kringen zijn de bonnen
voor brood melk en taptemelk dezelf
de als die welke wij reeds gisteren
plaatsten
Bovendien werden bekend:
Zuid Beveland: Jam of stroop 95
Alg 250 gr; Chocolade C D en E 24
Res 2 tabletten; Eng bloem A B en
C 23 Res 350 gr D en B 23 Res 490
gr De bonkaarten voor de derde pe
riode kunnen worden vernietigd
Inlevering margarinebonnen: 12A
en 13A Boter dienen vanaf 22 Maart
te worden ingeleverd Bovendien zal
een extra voorschot worden verstrekt
van 50o/n van den werkvoorraad De
winkeliers dienen zich te houden aan
de voor hen vastgestelde inleverings
dag
St Pliilipsland: De thans geldige
kolenbonnen BV 41 en BV 34 als
mede
de geldige
rantsoenbonnen
brandstoffen moeten door het publiek
uiterlijk 1 April bij den handel wor
den ingeleverd Na dezen datum mo
gen de handelaren deze bonnen niet
meer in ontvangst nemen Zij dienen
de bonnen bij de Distributiediensten
\n te leveren uiterlijk 8 April
Roosendaal: Extra boterbon: bo
ter A B C 14 B en Res D en E 25
van 23—31 Maart 125 gr marg of
100 gr vet Zelfverzorgers moeten D
en E 25 inleveren bij eerstvolgende
uitreiking bonkaarten
Etten: Vleesch 125 gr op alle bon
nen 14 A en B Margarine 125 gr alle
bonnen 14A Extra bon als Roosen
daal
Tholen: Extra boterbon als Roo
sendaal doch vóór-inleveren van 23—
1 Maart; Voorschottoewijzingen ta
bak : detaillisten Zaterdag afhalen
Brandstoffenhandelaren
bon BV
41 en BV 34 en geldige rantsoenbon
nen brandstoffen inleveren op 5 April
Houders van instellingen (zoowel
ingeschreven als niet ingeschreven)
Tholen
enqueteformulier
invullen,
vóór 28 Maart op distributiekantoor
Gegevens als instelling medebrengen
Opgave petroleumkachels en kooktoestellen
Zij die in het' bezit zijn van een
dezer toestellen kunnen vóór 28 Mrt
op het distributiekantoor een opgave
indienen voor mogelijke petroleumtoewijzing Na 27 Maart kunnen geen
opgaven meer worden aangenomen
Bergen op Zoom: Margarine: als
Roosendaal; extra bon 5A van bon
kaart voor bijz doeleinden: van 26—
31 Maart: 1 pak zeepverv waschmiddel of 1 rants (1 ons) handwlmidde.
of 1 rts (1 ons) zeepp extract

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.

Bonaanwijzing huisbrand.
Het Centraal Distributiekantoor
voor het bevrijde gebied te 's-Hertogenbosch, maakt in overleg met het
Rijkskolenbureau te Tilburg het vol
gende bekend:
Met ingang van 26 Maart 1945
geeft bon B.V. 35 van de Brandstoffenkaart T 405 recht op het koopen
van één eenheid vaste brandstoffen,
welke bon de laatste zal zijn voor
het stookseizoen 1944-1945.
In distributiekringen, waarin bon
B.V. 35 reeds eerder was aangewe
zen, mag thans geen nieuwe bon wor
den bekend gemaakt.

Kabouters
PERSONEEL GEVRAAGD
te Woensdrecht nette huis
houdster in gezin van twee
personen Brieven onder no
256 bur v d blad te BoZ
Net RK meisje voor hulp
in
de huishouding
voor
heele of halve dagen Mevr
vd Maas, ZZ Zoom 22 BoZ
Wie wil moeder van 6 kin
deren fRK gezin) die reeds
geruimen tijd zonder hulp
zit, door stop- brei- en
naaiwerk heen helpen voor
tijdelijk of vast Brieven
onder no 260 bur v d blad
"e Bergen op Zoom
Een R K bakkersleer
ling tegen
1 Mei bij P
Buijk,
Potters,
A
226.
Wouw
TE HUUR AANGEBODEN
crem zit-slaapkamer m o\
z pension voor nette dame
of heer b b h h t e B o Z
Brieven onder no 259 bur
vd blad te Bergen op Zoom

2 jonge herdershonden W
v Vliet Boschstr 5 BoZ
'n nieuwe handzaaimachine
f 105— Wouwscheweg 72
Bergen op Zoom
Foxterrier 1V2 5 oud ^teef
je) A Bosters Auvergnestr
11 Bergen op Zoom
7000 jonge aspergeplanten
bij A v Riet Oudemolen
232 Halsteren
Toonbank met 2 opstanden
f 300 —
Te
bezichtigen:
Antwerpschestr 70 BoZoom
Een nieuwe luchtbuks merk
Diana 4y2 mm voor f 35;
Adres Bebouwden dam 28
Tholen
Anodenblokken 100
Volt
f 6 per stuk (voor radio)
J v Eynden Grootepias F
79 Moerstraten
Een gekruiste jachthond
(reu)
oud 1 jaar,
goed
waakzaam f 25, L v d
Bergh, Engelscheweg C 46a
Kruisland
2 beste lamgeiten, 13 en
14 April, aan telling bij
A
A
Loos.
Valhoeve.
Kruisland
Verkrijgbaar alle soorten
prima Tuinzaden uit voor
raad leverbaar Alles on
der controle NAKG M A
Krinkels Wouw
een i g st z keukenfornuis
f 60— bij C Schrauwen
Nieuwe Biezenweg D 332
Kruisland
5000 voederbieten Te be
vragen bij J Mies, Hoevestein B 85, Wouw
Twee
postduivenkopTjel,
Te bevragen A v Leeuwen
Grintweg, Steenbergen
Een vaarsJtalf, D van
Loon, Biezen D 331, Kruis
land

TE KOOP GEVRAAGD
Alle soorten kachels plattebuiskachels en kachels
voor kookdoeleinden kapot
of heel Ook meubelen klee-en schoenen enz N Z Ha
ven 34 Bergen op Zoom
Inkoop alle dagen van
meubelen en andere goe
deren
tegen
de hoogste
waarde Marijn de Klerk,
St Josephstraat 49,
Ber
gen op Zoom, Telef. 596
Studieboeken op gebied van
vliegtuigtechniek;
Schenkenberg Wassenaarstr 54,
Bergen op Zoom
afgewerkte witloofwortels,
f 2,— per 100 kg C Nuyten
DIVERSEN
Halsterscheweg E 65 Hal
steren
Ik heb prima duivin Wie
kan
mij
daarvoor aan een
i g st z piano Antwerp
doffer helpen voor het le
schestr 58, B o Zoom
koppel jongen of nader
Een i g st z kano, 2 pers overleg C v Overveld Le
Koepeldwarsstr 1B BoZ
pelstraat A 194 2 .Gem
Jonge konijnen en jonge Halsteren
kippen Ook genegen te rui
Verloren:
Woensdag
len N Z Haven 126a Ber avond zilver medaillon, m
gen op Zoom
rood steentje (gedachtenis)
inh 2 photo's, gaande van
TE KOOP AANGEBODEN Wouw Markt—Nieuwstraat
Een nieuwe wieg f 52,50, over Hazelaar naar Heerle
Te bevragen bij G M van (li Boden) Tegen bel terug
DtJke Slingerstraat M 44, te bezorgen Markt A 131.
Ossendrecht
Wouw

3

Het publiek wordt er met nadruk
op gewezen, dat de bonnen B.V. 41B.V. 34 en deze nieuwe bon B.V. 35
vóór 1 April 1945 tegen ontvangst
bewijs ingeleverd moeten zijn bij den
handelaar, waar men als vaste klant
is ingeschreven. De handelaren moe
ten deze bonnen vóór 8 April bij de
Distributiediensten omwisselen tegen
aanvullingscoupures, waartoe van 3
tot en met 8 April dagelijks gelegen
heid bestaat. De aanvullingscoupures
moeten uiterlijk 15 April door de
handelaren bij de Brandstoffen-Com
missie zijn ingeleverd.
Verbruikers, welke nog geen brand
stoffen op hun bonnen B.V. 41 en
B.V. 34 ontvangen hebben, moeten
door den handel met voorrang wor
den bediend. Het is den handela
ren dus verboden op bon B.V. 35
reeds af te leveren, zoolang zij nog
een achterstand hebben in de afleveri-g op de bonnen B.V. 41 en
B.V. 34.
Aangezien alle handelaren niet
steeds over voldoende voorraden en
soorten beschikken, zal het niet al
tijd mogelijk zijn, dat iedereen direct
wordt geholpen. Met de aflevering op
bon B.V. 35 zal in verband met de
bevoorrading eerst ca. 8 April 1945
een aanvang gemaakt kunnen worden.
Daarnaast zal men genoegen moeten
nemen met de soorten, welke voor
handen zijn.
ALGEMEEN COMMISSARIAAT
voor

de

Voedselvoorziening

(No 85) De afdeeling Prijsvorming
maakt bekend Met ingang van Maan
dag 25 Maart worden de volgende
prijsverlagingen doorgevoerd:
Melk: De prijzen in de gemeenten
waar de onder A genoemde prijzen
golden worden gewijzigd zooals on
der B staat aangegeven
Gestand melk A 17 c; 16 c; 15 o;
14 c; B: 13 c; 12 c; 12 c; 12 c.
Taptemelk A: 9 c; 8 c; 8 c;*7 c;
B: 7 c; 6 c; 6c;^6c
Karnemelk A: 10 c; 9 c; 9 c; 8 o;
B : 8 c ; 7 c ; 7 c ; 7 c ;
Alle genoemde prijzen gelden per
liter
Blikmelk van 25 ct tot 16 c pblikje
Voor volle melk door z g vergun
ninghouders voor verkoop van volle
melk aan de consumenten geleverd
wordt de prijs verlaagd met 2 c p ltr
De
standaardisatiebedrijven
en
melkinrichtingen dienen met boven
staande, rekening te houden voor hun
zullen van de Afd Zuivel van het A
CV nog nadere mededeelingen volgen
Visch: De prijzen voor de geïmpor
teerde en door het ACV in distribu
tie gebrachte zeevisch zijn ook ver
laagd (Prijzen worden Maandag ge
publiceerd)
Vleescli: Tevens vestigen wij er
hier nog eens öe aandacht op dat
met ingang van 19 Maart de volgen
de prijzen zijn verlaagd: Blikvleesch
van f 1,80 per kg op f 1,40 per kg;
Blikvisch van f 1,40 per kg op f 1,10
per kg; Mixed meat van f 1,— per
kg op f 0 80 per kg
Aardappelen: Met ingang van 2
April wordt de prijs van 9 cent per
kg op 7 cent per kg gebracht
Het College van Algemeene Com
missarissen voor Landbouw Han
del en Nijverheid Afd Prijsvor
ming van het ACV

Wie! helpt jong vooruitwillend paar aan kleine
boerderij 15 tot 20 gemet
omgeving Roosendaal of
Bergen op Zoom Brieven
onder no 254 bur v d blad
te Bergen op Zoom
Landbouwers U kunt kui
kens bestellen op aankoopvergunning bij J Matthijssen Noordgeest E 455 Hal
steren
Openlijk dank aan O L Vr
voor verkregen gunsten
Biljart defect? Hebt U door
oorlogsgeweld schade aan
uw blad of andere deelen
van uw biljart? Wij repa
reeren alles Tevens berg
plaats voor biljarts J H v
d Berg's Biljartfabriek vh
Th de Graauw, Blauwe
handstraat 5 B o Zoom.
Sukkel niet langer met
naai- of speeiaalmachine
Ik geef U op iedere repa
ratie jarenlange garantie.
Ik kan U nu nog helpen
daar ik nog alle onderdeelen heb A J Eist, Dorp
straat D 264. Heerle
Laat Uw naai- of am
bachtsmachine
repareeren
door een werkelijk vak
man Meer dan 25-jarige
ervaring als monteur bij
Singer en Pfaff Alle on
derdeden A J Eist, Dorp
straat D 264, Heerle
Heereu geen stropdas?
Geen nood, Laat uw oude
stropdas
veranderen
in
een
nieuwe
Bliksemdas,
Derckx—Becht, Heèrenmo.
des, Markt 5. B op Z
RUILEN
jongensschoenen i g st z m
39 voor damesschoenen m
39 v Dedemstr 19 BoZoom
Een paar heerenschoenen' maat 40 tegen een p
damesschoenen
m 36—37,
driekwart hak,
Korenbl.
straat 32, B op Zoom
Twee z g a n
4-pits
petroleum kookstellen voor
2 paar kinderschoentjes m
28—29 ; Michiel de Ruyter
straat 8, Nieuw Borgvliet;
alleen 's avonds na 7 uur
V o dameshoed voor gor
dijnen, Borgvlietschedreef
3, Bergen op Zoom
Z g a n avondjapon v o
voor eieren z g a n; wind
jack v o voor eieren, Bol
werk—Noord 51, Bergen
op Zoom

LITURGISCHE KALENDER
van 25 tot 31 Maart.
Zondag paars: Palmzondag. Palmwijding en Processie. Eén oratie. Praef.
v.h. H. Kruis. - In de Missen, waarbij
geen palmwijding heeft plaats gehad:
Laatste Ev. Cum appropinquasset ui:
de Palmwijding.
Maandag paars: 1. v. d. dag; 2,
voor Kerk of Paus; 3. voor den vreds
Praef. van het H. Kruis.
Dinsdag paars: 1. v. d. dag; 2. H.
Joannes Damascenus; 3. v. d. vrede
Praef. v. h. H. Kruis.
Woensdag paars: 1. v. d. dag; 2*
H. Joannes a Capistrano; 3. v. d«
vrede. Praef. v. h. H. Kruis.
Donderdag wit. Witte Donderdag;
alles volgens h>t Missaal.
Vrijdrg zwart: Goede Vrijdag; alJ
les volgens het Missaal.
Zaterdag wit: Paaschzaterdag; al
les volgens het Missaal.
SCHOENHERSTELLERS!
Het Rijksbureau voor Huiden en
Leder, te Tilburg, maakt bekend, dat
de nieuwe aan te wijzen : ,,reparatie
bonnen voor schoeisel'' niet door de
lederhandelaren moeten worden op
geplakt
Schoenherstellers
moeten
zulks
zelf doen op de daartoe vanwege den
Plaatseliiken
Distributiedienst
tD
verstrekken opplakvellen
BEZOEKUREN RIJKSBUREAU
VOOR HOUT
De kantoren van dit Rijksbureau,
Redhtestraat 50, ingang Modemaga
zijn „Witteveen" te Eindhoven, zul
len voor bezoekers geopend zijn:
Op alle werkdagen behalve Zater
dags van 10—12 en 14—16 uur
Het Rijksbureau voor Hout is met
ingang van 19 Maart 1945 verplaatst
van Floralaan 150 en Floralaan 174
naar Rechtestraat 50, ingang Mode
magazijn „Witteveen", Eindhoven
AUTOBANDEN VOOR VRACHT
WAGENS
Het Rijksbureau voor Materialen
Wegverkeer maakt bekend, dat mo
menteel een kleine hoeveelheid auto.
banden ter beschikking staat, spe
ciaal voor vrachtwagens
Zij,
die
meenen voor een toewijzing in aan
merking te kunnen komen, kunnen
via hun garagehouder een aanvraag
indienen op de daarvoor vastgestelde
wijze
Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij den Rayon-Tnspecteur v. n
het Rijksbureau Materi alen Wegver
keer"
TEELTPLAN AKKER. EN
WEIDEBOUW 1945
Onbeperkte

gewassen.

Op bouwland en gescheurd gras
land mogen de volsrende gewassen
onbeperkt als hoofdgewas
worden
verbouwd: Tarwe, gerst, rogge, ha
ver, korrelmais, peulvruchten, kool
zaad,
raapzaad.
biauwmaannzaad,
aardappelen, suikerbieten, cichorei,
kanariezaad, karwij, boekweit en lu
pinen
Verboden gewassen
De verboden gewassen zijn spelt

Een lichte houten ploeg
tegen een z g a n ijzeren
ploeg,
P Hopmans, Boutershemstraat 31, B op Z
Eten lap stof geschikt v
heerencostuum of mantel
tegen een 2-pers ledikant
met ressort, Adr de Koek,
Dorp B 122/1, Halsteren
Zijde jurkje nog niet ge
dragen lft 7 of 8 j voor
lange bruidsmeisjesjurkje,
witte zijde lft 7 jaar of
ZVo. M witte zijde, A Melsen—Dielemans.
slagerij
A 23, Ossendrecht'
Een Groenendaler, goed
waaks tegen gramophoonplaten, Geers, Ketelweg I
Bergen op Zoom
Een groote nw moderne
poppenwagen voor wandel
wagentje, genegen bij te
betalen
Valeriusstraat 2,
Bergen op Zoom
Een haard voor een p
heerenschoenen m 43
en
een i g st z damesjurk m
42, Wouwscheweg
100B.
Bergen op Zoom
Een paar jongensschoe
nen m 36 voor jongens
schoenen m 38 of dames
schoenen m 38, liefst pl h
Antwerpschestraat 48A, té
Bergen op Zoom
3 nw theedoeken voor
een paar kinderschoentjes
m 21, Kuypers, Z Singel
28, Bergen op Zoom
Jongensjas z g a n leeftijd
pm 16 jr voor costuum m
46 Borgvlietschedreef 63 te
Bergen op Zoom
Nieuw costuum m 52 voor
dito m 48 of 50 Borgvliet
schedreef 63 B o Zoom
'n handnaaimachine voor
babykleertjes Boutershemstraat 4 B o Zoom
Z g a n transportband
28 x 1 5/8 x 3 3/4 voor een
andere band 28 x 1^4, C
Heynen, H 104, De Heen.
Steenbergen
mah houten zilverkast voor
levensmiddelen een mar
meren pendule stel spiegel
6 groote en 4 kleine potten
voor keukenrek Rijkebuurt
straat 3 (poort) BoZoom
12 nwe luiers v o tegen 'n
paar nwe lage damesschoe
nen 3/4 hak m 39 of 40 te
vens te koop kinderwagen
C Loos, Rijksweg C 72 te
Halsteren

(Wordt vervolgd)
4 stuks, 5-balks ijzeren eg
gen, 1 Albion stroosnijder,
en 2 handwiedmachines Te
bevragen: Antwerpschestr
A 51A Hoogerheide
Groote poppenwagen in ^
st voor 2 goede bruikbare
buitenbanden maat 28xli/.2
bij De Vreng Putscheweg
D 5a, Ossendrecht
Koffergram of oon met 50 pi
voor heerencostuum m 52
Emmastr 32 B o Zoom
Een paar heeren schoenen
m 42 voor zomerjurk m 40
Korenbeursstr 17a, BoZ
mijn prima W VI reuzen
resp ram le ZG, voedster
4e ZG geb '44 benevens een
pr zesdelige konijnenkooi
voor mid ras voor prima
1-jarige legkipen en har
monica- of kippengaas E
M v Iwaarden erk fokker
Rilland Zld
een zware gebeeldh eiken
tafel voor voorjaarsmantel
maat 42 of 40 liefst lichte
kleur Antwerpschestraat 58
Bergen op Zoom
2 zilveren armbandjes voor
'n pr dameskousen Borgvlietschedreeg 90 B o Zoom
een nw v o vloerkleed te
gen emaille waschmachine
m wringer electr en tweo
paar v o dameskousen te
gen 2 pr kinderschoentjes
wit en
lakbandschoentje,
m 22 of 23 Te vervoegen:
Marijn Hoogerheide St Annastraat 14 B o Zoom
'n paar bruine heerenpan
toffels m 45 v o kwaliteit
voor overhemden of stof
voor overhemden Vierhan
denstraat 27, Tholen
kinderschoentjes m 18—10
20-21 voor m 23 en dames
hoed P Standen Koningin
Sophiastr 4 B o Zoom
'n paar z. g a n schoenen
m 9 h hak peau de suède
voor m 38 pl hak of 3/, hak
ook z g a n f's avonds na
7 uur) Galgenbaan 35 Ber
gen op Zoom
Een
i g st z groote
zwarte culslnlère en een
haard tegen
vloerbedek
king ; moet weg wegens
plaatsgebrek, H Matthijssen, Molenstraat A 198,
Wouw
'n pr z g a n Zondagsche
heerenschoenen m 44 voor
meisjesschoenen m 38 &
pelstr A 132 Halsteren

tSRABANTSCH NIEUWSBLAD
Met groote vreugde an
dankbaarheid aan God ge S P O R T T E R R E I N
ven wij kennis van de ge
„ D E R A A Y B E " . G "
boorte van onze eerste lie
veling en dochtertje,
Zondagmiddag 3 uur
MARRINETTE

Bij het H. Doopsel ontving
zij de namen Maria Catharina Ar.toinetta.
F. A. Suijkerbuijk,
C. J. M. DuijkerbuijkUijt de Haag.
Roosendaal, 23-3-'45.
Burgerh straat 168.
Keesje en Leentje Massar
ontvingen
hedenmorgen
van God een broertje, dat
zij noemden:
Marinus, Michaël,
Gerardus Maria.

Hun dankbare ouders:
A. W. Massar,
J. M. Massarv. d. Smissen.
Oudenbosch, ">2 Mrt. '45.
Bosschendijk 35.

Heden werd vrij plot
seling van ons wegge
rukt onze zeer beminde
vader,
stiefvader
en
pleegvader
de Heer
WILLEM ERMAICS,
geboren den 20-2-1893 te
Susteren en overleden
te Bergen op oom 18—
3—'45
Bergen op Zoom:
C J Roovers—
Matthljssen
C Roovers
en kinderen
C A Matthijssen
R Matthijssen-Gorris
en kinderen
Wed E M Horst—
Matthijssen
„
en kind
Breda :
M Matthijssen
Kiel (D!d) :
Adr Matthijssen
Breda :
Sud Matthijssen
Bergen op Zoom :
Petr Matt! 'jssen
Frans Matthijssen
Pleegdochtertje
An
neke, Familie, en
kiATnkïnde-en

H. Blom v. Assendelfï
Arts

Bergen op

Zoom

Voorloopig adres vanaf
Maanda; 26 Maart:

B O Z - T E R R E I N

Moerstraatschebaan

Spreekuur: Gemeente-poli
kliniek: dagelijks van 1-2,
Dinsdag van 7-8 uur n.m.

MOCI
Halsteren I-

Ter secretarie der gemeen
te Roosendaal en Nispen
bestaat gelegenheid voor
plaatsing van een

GROOTE

die wenscht te worden op
geleid in de gemeente-ad
ministratie. — Sollicitanten
moeten ten minste in het
bezit zijn van het eind
diploma
Gymnasium
of
HBS. 5-j c. Sollicitaties

AANVANG

HALF

DRIE.

VOETBALWEDSTRIJD

op Zondag 25 Maart a.s.
des n.m. 3 uur, op het
terrein van R K.FC. achter
de Watertoren.

Volontair

uitsluitend schriftelijk
R.K.F.C. IGEALLIEERD TEAM. te richten tot den gemeen
te-secretaris.

BELANRIJKE

S T U D E N Ï E N

V E R G A D E R I N G

Op het distributiekantoor
te Oudenbosch worden

Administratieve
krochten

voor District Bergen op
Zoom, op Zondag 25 Mrt.
GEVRAAGD
1945 om 11 uur v.m., in
de zaal van het G O I.W.- Schriftelijke sollicitaties te
gebouw, Groote Markt 36 richten aan het Hoofd van
(v.h. Boekhandel de Kek). den distributiekring Ouden

bosch vóór 1 April a.s.
Lede:" van de

R. K. WERKLIEDEN
VERENIGING
TE HALSTEREN

bezoekt Zondag 25 Maart
n.m. half vier de

GROOTE LEDEN
VERGADERING

welke gehouden zal worden
in het R.K. Meisjespatro
naat, ingang poort R.K.
Meisjesschool te Halsteren.
Op deze vergadering zal
als spreker optreden
Dré de Wolf.

DAMES!

Dankbetuiging
Hi 'rmede betuig ik mijn
opricht hartelijken dank
aar Dokter Van het Hullenaa en Eerw. Zusters van
hut St Jozef Ziekenhuis te
Oud-Gastel, voor de zorg
vuldige verp'eging en lief
derijke
behandeling
bij
mijn ziekte ondervonden.
Adriana

Verduit.

Oud-Gastel, 24 Mrt, '45.
Achterdijk A352.
W oor de vele belangstel" ling op I 1 dez^,r be
toond, betuigen wij onzen
vriendelijken Jank.

KOOLTEER
(zonder vergunning)

DOWAS

BERGEN OP

ZOOM

Electriciëns
gevraagd, 'n HALF
WAS en
FLINKE NETTE

Leerjongen
Henri Adan

R.K.H.B.S.
TE

BERGEN

OP

ZOOM

Op Dinsdag 27 Maart a s.

moeten zich aan 't school
gebouw in de Geweldigerstraat melden de leerlingen
van de
Eerste
klas om 14 uur.
Tweede klas om 15 uur.
Derrie
klas
om 16 uur,
Vierde klas om 17 uur.
De lessen voor alle klas
sen zullen aanvangen op
3 April a.s.

DE DIRECTIE.

BERGEN OP ZOOMSCHE
NEUTRALE
SC.IOOLVEREENIGING

Het Bestuur vraagt, voor
zoo spoedig mogelijk, een

ONDERWIJZER (ES)

verheid voor 't bevrijde Ne
derlandsche gebied wordt
gevraagd
Behoorlijke Administratieve
EEN ERVAREN
ontwikkeling is vereischt.

D i n t e l o o r d

vraagt voor direct c i

Smidsknecht

goed kunnende
sn autogenisch

en een

electrisch
lasschen.

H A L F W A S
en

L F E R J O N G E N

K.V.W. - R.T5.C.
Aanvang half drie.

GEVRAAGD?
ERVAREN JOURNALISTEN
met

WEEGWERKTUIGEN

met

WEEGBRUGGEN
INDUSTRIESNELWEGERS
WINK ELSNELWEGERS

voor geïllustreerde bladen.
voor geïllustreerde bladen.

PRODUCTIELEIDER
voor geïllustreerde bladen.

CHEF DE BUREAU

Jan Molenschot & Zoon

voor geïllustreerde bladen.

BREDA

N. V. SPORTTERREIN „DE RAAYBERG"
BERGEN OP ZOOM
Eerste Groote Internationale

Wielerwedstrijden
na de Bevrijding in Nederland op MAANDAG 2 April
(2e Paaschdag). Aanvang 2 30 uur precies.

0.a. Koppelwedstrijd over 50 K.m. met deelname van:
Pellenaars-Buuron;
Braspenning-Joosen;
Sneldersvan As; Meerschaert-Puttermans; v. d. VoordenNuyten; Middelkamp-van de Zande; de Baere-van
Dorst; Dietvorst-van Oers; Theuns-Hopstaken e.a.
In een uitgebreid prima voorprogramma o.a.
Ploegachtervolging Holland-België etc.

Prijzen der plaatsen: Tribune ƒ3; le Rrang ƒ 2;
2e Rang ƒ 1.50; 3e Rang f 1.
Voorverkoop plaatsen vanaf Dinsdag 27 Maart 1945.
Sigarenmagazijn R. Haest, Korte Boschstr., B. op Z.

BOEKHOUDER - ADMINISTRATEUR
STENO-TYPISTES
Schriftelijke solliciaties, met uitvoerige levensbeschrij
ving en eventueele proeven van werk, te richten aan
het Gewestelijk Arbeidsbureau te BREDA, bijkantoor
Roosendaal, Achterstraat 74, zoo mogelijk met bij
voeging van photo.
VOOR GERENOMMEERD FOTOBEDRIJF
I N

WORDT

Alleen serieuze personen gelieven te solliciteeren.
Brieven met volledigè inlichtingen omtrent capaciteiten
en werkkringen onder nr. 476 bur. v. d. bl. te R'daal

Algemeene Vergadering
VOOR ALLE TEXTIELHANDELAREN
op Dinsdag 27 Maart a.s. in de zaal
van café Hermans, Markt, Roosendaal.
Aanvang 9 uur precies.

Gaten en Scheuren
IN UW KLEEDING STOPPEN WIJ

Doel: Oprichting Vereeniging Kring Roosendaal.
De Heer Weth. Lanen zal een uiteenzetting geven.
Toegang alleen op vertoon van Textielverg. letter W.
De Commissie van voorbereiding.

ONZICHTBAAR

W. H. KUERTEN

Openbare Vergadering
VOOR AMBTENAREN VAN

Depot voor „The American Stoppage" te Tilburg
BOSCHSTRAAT

Rijks-, Gemeente-, Provincie- en
Semi-Overheidspersoneel

15 — BERGEN OP ZOOM

/#

Huybergschestraat

—

Bergen op Zoom

in de zaal van Hermans, Markt No.
Roosendaal op

met het doel te komen tot oprichting
van een afdeeling van de Ambtenaren
bond op Democratischen grondslag.
Inleider de Heer C. VAN LIENDEN uit Eindhoven

Gevestigd:

AANNEMERSBEDRIJF

RODA

H. RAATS

A.

Havermans,

Hilschestraat

Archivaris

Sollicitaties te richten aan
den Chef van de afdeeling
Comptabiliteit van boven
genoemd College, Bisschop
Zwijsenstraat 44 te Tilburg.
KOOPT UW

DE Hollandsche Tuin
BERGEN OP ZOOM

Neem ons voedzaam Tarwebrood

7-18. Rnnsen'ljal

door Geallieerde Band.

Kaarten verkrijgbaar in de Hollandsche Tuin
op 24 Maart te 3.30 uur tot 5 uur en
Zondag 25 Maart van 12 tot 1 uur.

W* D.BRINK

TE RUILEN een z. g. a. n.

Baten ten gunste van de nabestaanden van de geSneuvelden van de Kon. Ned. Brigade „Prinses Irene".

MARKT 27 TEL2805 ROOSENDAAL

merk

Olympiade, voor

COöP. BOERENLEENBANK
„DINTELOORD"

GROOTERE schrijfmachine.

Agent SCHELL OLIE
Julianastraat B 243
DINTELOORD.

KRFMFRSTRAAT 4

VERCHROOMEN
VERNIKKELEN
VERZINKEN
VERKOPEREN
VERZILVEREN
SLIJPEN
POLHSTEN EN?..

Landbouwers!

Firma T. C. REMUS

Van Gilselaan No. 51, of
Burgerhoutschestraat
106,
Zaadteelt en Zaadhandel
Roosendaal.

Namens het Bestuur,
J. BOM Fzn., Directeur.
J. VAN SLIEDREGT, Secr.

BKRGFN OP ZOOM

GALVANISCHE INDUSTRIE J. M. BOOKELAAR

ƒ/.ƒƒ.

EN CONTROLE:

Dinteloord, ten kantore der Bank op:
DINSDAG, 27 MAART v.m. 9-12 en n.m. 2-4 uur,
WOENSDAG, 28 MAART v.m. 9-12 en n.m. 2-4 uur.

71/,

Voor huwelijk^ doop en
alle voorkomende plech
tigheden, voor binnen en
buiten de stad.
Wij contracteeren voor oogstjaar 1945 tegen vastge
Ook je adres voor VER stelde regeeringsprijs: Uienzaad (Rijnsburger); Wortel
HUIZINGEN en alle zaad (Flakkeesche); Stamprincessen ("Dubbele witte
voorkomende
sleepers- z/dr); Wagenaars. Tevens alle andere zaden. Het bewerken.
Adres: noodigde zaaizaad of plantgoed wordt door ons
verstrekt. Betaling bij aflevering aan ons pakhuis te
Dinteloord

PETROLEUM M. J. de Beer
Bij N. V. MASTRICHT

257, WOUW

Zondag 25 Maart a.s. te 19.30 uur in

Deurmatten,
Boodschaptasschen,
Dameshsn-'tasschen
Portefeuilles,
Sierfletschen,
Aschbakken,
Bonbonnières.

Rijtuigverhuur.

A

MUZIEKUITVOERING

heeft nog een mooie
sorteering:

Nieuwe Huizen 21, Breda
Telefoon 4607.

9 te

DONDERDAG 29 MAART a.s. nam. 7 uur,

v.h.

J. RIJPERT

G E Z O C H T

om na gebleken geschiktheid de zaak over
te nemen, hetzij in huur of totaal-koop.

Parklaan 125, Roosendaal

Kofferschrijfmachine

BRABANT

BEKWAAM VAKMAN

WANDELWAGENTJE

Rnmctr

practijk bij geïllustreerde weekbladen.

PHOTO REDACTEUR

Eerste Ned. Fabr van Weegwerktuigen
—

als dagblad-bureau-redacteur.

LAY-OUTMAN

kunnen door ons op zeer korten termijn
geleverd worden.

Teteringschedijk 53

practijk

ERVAREN JOURNALISTEN

P H I L I P S L A M P E N RENTE-BIJSCHRIJVING
— 15 — 20 — 25 — 37 — 60 — 100 watt
Zonder vergunning uit voorraad.
1
I
gezuiverd
H E U K E S H O V E N

DISTRIBUTIEAMBTENAAR

A. Timmermans Zn.

Voor het geheele jaar vast.

Micrometer Spatschermen lasschen?
VITESSE"

Boulevard Antverpia 1B
Akte Fransch strekt tot
Roosendaal.
aanbeveling.
L. J. Muller
(geen stukken) INDIEN UW WONING
A.. C. Muller-Muller. Brieven
OF MEUBILAIR
St. Maartensdijk, 23-3-45. met uitvoerige inlichtingen
te zenden aan het Hoofd
Markt A 32
der School, den Heer M.
J. v. d. Vrede, Noordsingel
MOET WORDEN VAN
O P R O E P I N G 15
ONGEDIERTE
De Directeur van den
Distributiekring Bergen op Door het College van Al- wendt U dan om inlichtin
Zoom roept sollicitanten gemeene Commissarissen v gen tot de Ontsmettingsop naar de betrekking van: Landbouw, Handel en Nij dienst van

Sollicitaties te richten aan
voornoemden Directeur voor
Woensdag 28 Maart a.s.

10 Metselaars en 5 Opperlieden

Fa. B. M. LANOOIJ & ZN.
D.O.S.K.O. I
Roosendaal
BOLWERK ZUID 44 Kalsdonkschestraat 1
GEALLIEERD TEAM.
Telefoon 435.

Ondergetcckende betuigd
langs dezen weg zijn har- Komt allen, het is noodig.
HET BESTUUR. Bloemenmarkt 6 - R'daal
telijken dank aan Dr. v. d.
Kamp en de Zusters van
T E K O O P GEVRAAGD
Zaal 2 voor de liefderijke
een
zorg aan zijn zoo tragisch
om het leven gekomen Gelieve de hoeden af te
zoon bewezen. Ook har halen, stroo en vilt die op van 2-3 inch. Aanbiedingen
gestreken zijn zonder
telijk dank aan de Gealli
6. Roosendaal.
nummers.
eerde soldaat, die hem zoo
TE
RUIL
AANGEBODEN:
liefderijk behandelde en
FIRMA G. DARCIS
overbracht ïaar het Alge Markt 40 — Roosendaal in prima staat verkeerende
meen
-rgerlijk Gasthuis.
kinderwagen, wielen met
kogellagers, voor in g. st.
M. Mies,
verkeerende
vrouw en kinderen.
B. op Zoom, 24 Mrt. '45.
Bfilschebaan z.35.

GEVRAAGD

—

Dinteloord

LIMBURG BEVRIJD

Hierdoor is ook de Nederlandsche Kalenderfabriek bevrijd en kunnen wij U thans
leveren:
DE BEKENDE WEEKKALENDERS 1945
(met plaats voor notitie's). Prijs ƒ 1.25
Beleefd aanbevelend:
F R A N S V E R L I N D E N
Kloosterstraat 15 — Bergen op Zoom
Voor alle Reparatiën

pl rat- en uitdeukwerk
Carrosserie C. Hertoghs
VAN GILSELAAN 8

— ROOSENDAAL

