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Onjuiste voorlichting
van

het buitenland.

Zeer bij toeval viel het oog op een
Havas-berieht in de parijsche Croix
over de „defensieve organisatie van het
land."
Van „Holland", wel te verstaan.
De aanhef was reeds teekenend. „De
onderzoekingen gaan door in de kringen
der hollandsche nazis. Verschillende
personen vragen overigens aan den minister van Justitie de invoering der
doodstraf voor het misdrijf van spionnage". Het door ons zwaarder gedrukte
overigens, lijkt hier van belang.
Men voelt wel de tendens en het verband: de lezers zullen meenen dat in ons
land alleen maar door nazis en ten voordeele van Duitschland wordt gespionneerd.
Doch verder lezen we erger.
„Overigens (blijkbaar geliefkoosd
voegwoord): wordt het draconisch wetsdecreet op de pers, dat door den opperbevelhebber van de „hollandsche legers"
is gepubliceerd door de bladen zeer
slecht ontvangen." Let wel: zeer slecht
ontvangen terwijl algemeen het „decreet" volkomen aannemelijk werd geacht en er op gewezen werd dat al wie
goede bedoelingen heeft er geen last
yan zal ondervinden.
Tenslotte het ergst van al.
Ter ondersteuning van die „overigens-jes" en verdere tendentieuse Havas-berichtgeving een samenvatting van
het oordeel der Telegraaf
voldoende
in de overige pers afgewezen! met de
groteske bewering dat de militairen
geen vertrouwen hebben in het Kabinet
voor de handhaving van de orde in het
land, en den potsierlh'ken eisoh van een
„sterker ministerie" dat geen aanslag
op de vrijheid der pers zou behoeven te
doen."
Men weet dat minister de Geer deze
uiting van de Telegraf zonder het
blad te noemen trouwens als „malicieus" heeft gebrandmerkt. Zoo licht
men het buitenland in!
Maar wie is die nujnheer van Havas,
het befaamde persbureau, die van uit
ons land de fransche publieke opinie
aldus op een dwaalspoor brengt!

——

BOMAANVAL OP NOORSCHE

HOSPITAALSCHEPEN
ERGENS IN NOORWEGEN, 30 April.
(Noorsch Tel. Ag.)
Twee Noorsche hospitaalschepen,
de Brand 4" en de „Bethel" zijn gisteren door Duitsche vliegtuigen gebombardeerd. Op de „Brand 4" zijn
een arts, drie verpleegsters en een lid
der bemanning gedood, een persoon
zwaar en anderen licht gewond.
De „Brand 4" had juist 90 gewonden naar
het ziekenhuis van Aalesund overgebracht
en keerde terug om nog meer gewonden te
halen, toen verscheiden malen met bommen
en machinegeweer werd aangevallen.
Het schip werd aan den boeg aan hakboordzijde getroffen en is aan den grond ge-

raakt.
Een Duitsch officier, die thans in het ziekenhuis van Aalesund wordt verpleegd, vertelde, dat hij eenige '"agen geleden via
Stockholm aan de Duitsche autoriteiten telegrafisch had medegedeeld, dat de „Brand
4" uitsluitend voor den dienst van het Roode
Kruis werd gebezigd en derhalve speciaal
zou moeten worden gespaard.
Het andere schip, de „Bethel", dat gewoonlijk als kerkschip voor de visscherij werd gebruikt, stond eveneens ten dienste van het
Roode Kruiswerk. Beide schepen, aldus het
Noorsche telegraaf-agentschap, waren wit
geschilderd. In overeenstemming met de
conventie van Genêve waren roode kruisteekens aangebracht.
De aanval geschiedde bij daglicht. Van
zeer dichtbij werd uit mitrailleurs geschoten.

DE VERLIEZEN VAN DE DUITSCHE
TRANSPORTVLOOT

Gisterenavond is te Londen bekend ge-

dat sedert 8 April 28 Duitsche
"transport- en voorraadschepen tot zinken
zijn gebracht.
Deze 28 schepen moeten nog vermeerderd
worden met tien van dergelijke Duitsche
schepen, die door torpedo's zijn getroffen
en waarschijnlijk zijn gezonken, benevens
Maine, dat
met het Duitsche stoomschip zinken
werd
tot
bemanning
door de eigen

maakt,
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BRITTEN EN NOREN STUITEN
DUITSCHEN OPMARSCH

ECHTGENOOTEN VAN MILITAIREN

PRINSES JULIANA
IS

KUNNEN REIZEN VOOR

DEN HALVEN PRIJS

JARIG

De Nederlandsche spoorwegen zullen, met ingang van 7 Mei a.s., voor
het bezoeken van militairen door hun
echtgenooten Zaterdags, Zondags en
Maandags op de spoorreis een reductie verleenen van 50 procent van den
enkelen reisprijs in alle klassen.
In verband hiermede zullen op de stations
legitimatiebewijzen verkrijgbaar worden gesteld tegen den prijs van een gulden. Deze
legitimatiekaarten heben een geldigheid van
drie maanden. Op vertoon van dit bewijs zullen aan houdsters op Zaterdag, Zondag en
Maandag enkele reiskaarten tegen den halven prijs worden afgegeven van haar woonplaats naar „ergens in Nederland" en terug.
Aan de stations zijn kositelooze formulieren
verkrijgbaar, waarop deze legitimatiebewijzen
moeten worden aangevraagd. De aandraag
moet door den betrokken militair geschieden.

DRONTHEIM ECHTER NOG ONBEREIKBAAR
VOOR DE BRITTEN

Troepenaanvoer duurt echter

voort

De duistere militaire situatie in Noorwegen heeft in zooverre een opheldering ondergaan, dat de verwachtingen, dat Drontheim spoedig in handen van de
geallieerden zal vallen, voorloopig nog geen kans op verwezenlijking hebben.
Onomwonden geeft de militaire medewerker van de „Times" dit hedenmorgen
toe. Na een algemeen overzicht van de campagne zegt hij n.1.:

„Itet moet openlijk bekend worden, dat de geallieerden in de
noodzakelijkheid verkeeren, hun plannen te herzien en dat het
vooruitzicht op een onmiddellijke nerovering van Drontheim verdwenen is."
Dit beteekent dus, dat de geallieerden voorloopig nog zullen moeten wachten
«p het bezit van een groote en door een diepe fjord beschermde haven aan de
Ntrorsche kust, een bezit, dat voor een voortzetting v,an den strijd tegen de steeds
sterker druk uitoefenende Duitschers een voorwaarde van vitaal belang is.

Intusschen gaan de Britten, blijkens de binnengekomen berichten,
door troepen te landen, waarbij zij de laatste dagen vooral van de havens van Molde en Andelsnes (ten Zuiden van Drontheim, aan den toegang tot het Romsdal en het Gudbrandsdal) gebruik maken. lederen

—

—

komen geregeld transporten

dag zoo meldt Reuter
zienlijke troepenmacht, alsmede veel oorlogsmateriaal bevindt zich
reeds in Noorwegen.
aan en een aan-

Er begint in het Duitsche offensief ten Zuiden van Drontheim meer teekening
te komen. Volgens het Stockholmsche blad „Aftonbladet" rukken de Duitschers
namelijk van vier zijden op naar het ten Zuiden van Drontheim gelegen spoorwegknooppunt Storen. Zij zijn daarbij, naar Reuter verneemt, op twee punten op
krachtig verzet van de geallieerden gestuit.
De geallieerden gaan ondertusschen voort met het aanvoeren van versterkingen. Volgens te Stockholm door United Press ontvangen berichten zijn twee nieuwe bases aan de Noorsche kust gevestigd voor het aan land zetten van troepen,
die onmiddellijk het binnenland ingezonden worden.
Ten Noorden van Drontheim, aan het Steinkjerfront, houden de geallieerden
stand. Hun posities zouden den laatsten tijd aanmerkelijk versterkt zijn.
Volgens de laatste berichten uit Noorwegen is er aan de verschillende fronten
weinig verandering opgetreden.

Duitsche vliegers voerden weer verschillende bombardementen uit. De
luchtmacht van heide partijen heeft verliezen geleden.
Ook werden op zee gevechten geleverd tusschen Noorsche schepen en
Duitsche schepen en vliegtuigen. Een Noorsch schip vloog in hrand.^

„GEALLIEERDEN MOETEN HUN
PLANNEN HERZIEN"

STANDPLAATS VERWISSELEN

Vooruitzicht Trondheim terstond

In hoeverre dit mogelijk is

te

veroveren, verdwenen

Men meldt ons van militaire zijde:
Herhaaldelijk wordt in de Nederlandsche pers de wenschelijkheid betoogd van de mogelijkheid tot overplaatsing van gemobiliseerden naar
een
kantonnement, samenvalend
met of in de nabijheid van hun
woonplaats: vóór zakenlieden, eigenaars van een eigen bedrijf, zoo
wordt dan gezegd, zou dit van het
grootste belang zijn.
In verband hiermede wordt er op
gewezen, dat deze mogelijkheid wel
bestaat, mits er inderdaad zeer belangrijke zakelijke of studiebelangen

Het Engelsche, toonaangevende blad „Times" moet toegeven dat de geallieerden hun
krijgsplan in Noorwegen moeten herzien en
dat het vooruitzicht Trondheim terstond te
aldus
heroveren, verdwenen is. De strijd
het blad
zal evenwel verbeten worden
voortgezet.
Het bezit o.a. van de Trondheim-fjord
werd nog dezer dagen door de Engelsche
bladen als een voorwaarde van vitaal belang
geacht voor de voortzetting van den strijd
tegen de steeds sterker druk uitoefenende
Duitschers.
Intusschen worden
aldus meldt men
dagelijks nieuwe gevan Engelsche zijde
allieerde troepen ontscheept in de haven van
Molde en Andelsnes.

—

—

——

aanwezig zijn, onder voorwaarde echter, dat de betrokkene een verklaring overlegt van een dienstplichtige
van gelijk wapen en gelijken rang,
die genegen is met hem van standplaats te verwisselen, en indien de
militaire belangen deze omwisseling
toelaten.

VIER SOVJET-VLIEGERS OMGEKOMEN
Vier bekende Sovjet-vliegers hebben naar
de Moskousche bladen melden, den dood gevcnden bij een vliegongeluk. Onder hen bevinden zich ook de bekende poolvlieger Pawel Golowin en een der pioniers van de
Sovjet-luchtvaart, Julian Piontkowski. Bijzonderheden over de oorzaken van het ongeluk ontbreken nog.

Alle FOTOTOESTELLEN

H. K. H. Prinses Juliana viert heren haar 31sten verjaardag.

met

De speciaalzaak

volle

fb,

garantie.

JHufalCt

429 (hoek Veemarktstr) Tel. 8136
Wij leeren U ook fotografeeren.
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Schaf U nog heden een DEGELIJKE
r««LA-j4»tn aan, gefabriceerd in de
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GROOTE VOORRAAD bij
N. V. HANDELMU, MATTHIJSSEN,
VAN SAN lEN & Cie
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Er kwamen 38 koeien in de
vlammen om
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In den afgeloopen nacht omstreeks drie
uur is brand ontstaan in de boerderij van J.
2 van Loo te Feerwerd, gemeente Ezinge,
2
(West-Groningen). Hot vuur nam een grooERRES SHOW
omvang aan en de bewoners moesten in
ten
2? Zomerstraat 52a Teleioon 4107 g nachtgewaad
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Door gebruik te maken van onze «Ö
De brandweer van Ezinge bestreed het
populaire betalingsregelingen vanaf
vuur. Zij kon echter niet verhinderen, dat de
f 1. per week Is het voor een ieder g boerderij en een groote schuur een prooi der
a
g» mogelijk zich van een degel ij k e J* vlammen werden. Van den inboedel kon
R. S. fiets te voorzien.
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DOODELIJK ONGELUK OP
ONBEWAAKTEN OVERWEG
DOOR ONOPLETTENDHEID
Bejaarde man, met wien
zat te praten, om

chauffeur druk
het leven

gekomen

Vrachtauto brandend door trein een
eind meegesleurd

IZ»verßozenkransen
Inkoop oud goud.

Besterdstraat 76

I
HOV1gRS
13.30 B
Gouden tientjes
(8016)

Teil. 4879

BRAND IN MILITAIRE OPSLAGPLAATS
TE ST. HUBERT.
Benzinevaten en een vrachtwagen met
munitie in vlammen.
BRUSSEL, 30 April (Belga). Uit St. Hubert
wordt aan de bladen gemeld, dat een hevige
brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is,
M aandagavond is uitgeforoiken in een door

Maandagmiddag omstreeks halfvier is een
vrachtauto van de Coöperatieve
Landbouwersbank te Almelo, welke auto op
den terugkeg was van Zwolle naar Almelo,
door een uit Zwolle komenden trein gegrepen. De wagen had twee inzittenden: den
chauffeur, den 50-jarigen D. Rook, die slechts
een kleine wond aan de hand kreeg, en den
bijna 70jarigen J. H. Buursink, die als passagier meereed, en zoo ernstig gewond werd,
dat hij 's avonds in het ziekenhuis te Almelo
DE VOLKSRAAD AANVAARDT
stierf.
HET SLAGKRUISERPLAN
De heer Buursink werd onmiddellijk nadat de locomotief de vrachtauto met een
verschrikkelijken slag gegrepen had, uit den Met algemeene stemmen en een aantal
wagen geslingerd. Spoorwegarbeiders, die in
onthoudingen
de nabijheid aan het werk waren, troffen
Gistermorgen heeft, naar Aneta uit Bahem in bewusteloozen toestand aan. Hij
werd met denzelfden trein, waarmee de bot- tavia meldt, de Volksraad de behandeling
sing geschiedde, naar Almelo overgebracht. van de voorstellen tot versterking der mariHier werd nog operatief ingegrepen, doch tieme defensie voortgezet.
Het resultaat van de stemming is, dat
zonder resultaat.
de Volksraad met 38 tegen 0 stemmen
dikDe chauffeur, die deze route
advi3eert tot aanneming van het vlootplan, waarbij de leden van de Nationaliswijls gereden heeft en volkomen met
tische fractie en de Indonesisch Nationade gevaren van dezen rijksstraatweg,
listische groep zich van stemming hebwelke niet minder dan vijf onbeben onthe uden.
hoogte
op
de
telt,
overwegen
waakte
is, heeft verklaard, dat hij met zijn
passagier in gesprek was en daardoor de nadering van den trein niet
gemerkt heeft. Het uitzicht ter plaatse is ruim en met een weinig oplettendheid had de chauffeur den trein
groote

Nederlandsch-Indië.

AUTO DOOR TREIN MEEGESLEURD
Gewonde bestuurder wist zich uit brandende
ruïne te bevrijden
Gistermiddag om kwart over een werd op
den onbewaakten overweg bij Groenenslag
onder de gemeente Zwijndrecht een personen-auto gegrepen door een uit Rotterdam
komenden stoomtrein.
De auto werd bestuurd door den heer B.
uit Den Haag, directeur van een wegenbouw
maatschappij. Het uitzicht ter plaatse is zeer
goed en de auto reed met matigen gang.
Toch schijnt de heer B. den naderenden
trein niet te hebben gezien. De auto werd
20 meter meegesleurd en vloog toen in brand.
Met groote moeite kon de heer B. zich uit
PROVINCIAAL PATERS DOMINICANEN
de brandende ruine bevrijden. Hij liep een
schouder-fractuur en enkele brandwonden
Tot provinciaal van de Nederlandsche proop. Per auto werd hij naar zijn woning over- vincie van de Paters
Dominicanen is herbegebracht.
noemd de hoogeerwaarde pater Basilius
De trein had eenige vertraging.
Schaab O.P.

Kerkelijk Leven.

.

|

STEEKPARTIJ TE ROERMOND
Los Arbeider overleden
In een café aan de Looskade is Zondagavond de los arbeider Dörenberg, uit Roermond, in een vechtpartij met een dolk gestoken. De man is overleden. De dader is de
32-jarige A. de K., verwarmingsmonteur te
Haelen.
K. had met Dörenberg over een kleinigheid
een woordenwisseling gekregen. De twist
liep ten slotte zoo hoog, dat D. zijn tegenstander bedreigde,. die daarop wegvluchtte.
Plotseling draaide K. zich om. Hij trok een
dolk en stak den hem achtervolgenden D. in
het onderlijf, met het gevolg, dat deze hevig
bloedend ineenzakte.
Beide mannen waren onder invloed van
sterken drank. K. heeft zich bij de politie
aangemeld. Hij is na verhoor opgesloten.

moeten opmerken.
De chauffeur heeft eenige angstige oogenblikken doorleefd. Hij was zoo volkomen door
den trein verrast, dat hij geen enkele poging
meer kon doen om een botsing te vermijden.
De auto werd van terzijde gegrepen en over
een afstand van tweehonderd meter meegesleurd. Vrijwel op hetzelfde moment van de
botsing vloog de benzinetank in brand en met
de brandende auto voor zich, stoof de trein
nog voort met den chauffeur .als. eenigen inzittende.

Binnenland.

militairen bezet lokaal, waar materiaal en
munitie was opgeslagen. De brand breidde
zich snel uit. Benzinevaten vatten vlam en
een met granaten geladen vrachtwagen kwam
tot ontploffing.
Tot 500 M. in den omtrek zijn de ruiten
der huizen vernield. De brand kon na twee
Duitsche expeditieleger, aldus Keu- uur worden bedwongen door gezamenlijk opter heeft ook verliezen geleden door mij- treden van brandweer en militairen. Persoonnen, sedert den aanvang van den strijd in lijke ongelukken hebben zich niet voorgedam.

Scandinavië.

sSiïi-.

ADVERTENTIEPRIJS
Van 1 tot ö regels / l.?& iedere
regel meer 1 0.35; vaD buiten Tilburg f2.— en 40 et.; vooi Buitenland 45 et. per regel Reclames
onder binnenland per regel 1 0.öG
voor bulten Tilburg 1 0.75 op de
voorpagina f I.—. Plaatsruimte
berekend van lijn tot lijn.
Incasso volgens oosttarlel.
Bewljsnummers 10 ets.

De burgemeester van Valkenswaard,
de heer E. A. J. Kuyper tijdens rijn
rede bij het afscheid, dat hij Maandag
van zijn gemeente

»—

R. K. UNIVERSITEIT

HET LAATSTE GEVECHT van BUFFALO BILL

Voor het doctoraal examen Germaansche
taal en letterkunde (Duitsch) slaajde onze
stadgenoot de heer P. A. M. Vekemlhs.

De romantische avonturenfilm komt in den STADSSCHOUWBURG.

NAAR DE VERWEZENLIJKING VAN HET
BEDRIJFSRECHT IN NEDERLAND
REDE VAN PROF. MR.
C. P. M. ROMME

Sociale Dag van de Studentenclub
„De Tribune"
De Sociale Studieclub „De Tribune", onderafdeeling van het Tilburgsch Studentencorps „St. Olof", heeft gisteren een „Socialen
Dag" gehouden, waarop prof. mr. C. P. M.
Romme het woord heeft gevoerd.
De bijeenkomst werd o.a. bezocht door
den burgemeester mr. J. van de Mortel
en de professoren H. A. Kaar, rector magnificus., Mag. dr. F. A. Wevo, mgr. dr. Th.
Goossens, dr. M. J. Cobbenha^en, dr. J.
E. de Quay, mr. E. G. J. Gimbrère en
dr. P. van Berkurn. En voorts door afgevaardigden van de Jonge Werkgeversvereeniging-, de Jonge Werkman en verschillende socia'e organisaties.
De praeses vai de „Tribune" de heer F.
Kuylaars uit Breda sprak een inleidend
woord, waarin hij doel en wezen der club
uiteenzette en zijn studentengehoor aanspoorde te werken aan den bouw eener
nieuwe maatschappelijke orde.
Hierna was het woord aan prof. mr,
Romme.
Prof. mr. Romme beifon zijn inleiding over
dit bij uitstek practische vraagstuk met de
opmerking, dat het hoogste en belangrijkste,
dat hier te verwezenlijken is bestaat in de
bevordering, dat ook in het bedrijfsleven bet
stoffelijk belang ondergeschikt zal worden gehouden aan het geestelijk beginsel, dat cok
in het economisch verkeer de mensch zich
zal gedragen als gebonden aan de zedelijke
normen, waaraan hij altijd en overal gebonden is. Spreker wees er vervolgens op, dat
sedert 1938 on^e Grondwet een apart hoofdstuk bevat „Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf". Het eerste art. van dit
hoofdstuk (art. 152) zegt, dat de wet voor
bepaalde beroepen en bedrijven en groepen
daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven In het algemeen, lichamen kan
instellen, teneinde regelend op te treden, en
dat de samenstelling, inrichting en bevoegdheid dezer lichamen door de wet worden geregeld.

Na een beschouwing te hebben gewijd' aan
de beteekenis van dit artikel, wees spreker
er op, dat z.i. de Grondwetgever den wetgever vrijheid heeft gelaten zoowel tot het
maken van een algemeene organieke wet als
tot afzonderlijke wetgeving, telkens voor een
bepaald beroep of bedrijf, terzake van de
bestuursorganisatie in dat beroep of dat bedrijf, waarvan de wetgever naar de behoeften van de practijk igebruik zal kunnen maken.
In vier woorden kan men de vier inzichten typeeren, welke zich ter zake van het
wettelijk optreden ten deze in sterkere of
zwakkere mate.in ons land doen gelden. De
afblijven
typeering luidt aldus: dwingen

—

volgen

—

vóórgaan.

—

De beide eerste inzichten, die eikaars antipoden zijn hebben nochtans één grondgedachte gemeen: namelijk, dat in de totstandkoming van ' publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie het hoofdmoment ligt op staatkundig
terrein.
Wat Wil die eerstbedoelde richting? Vóór
alles de algemeene organieke wet, die de
grondslagen legt voor de openbare lichamen
Bedrijf en Beroep. En in de onmiddellijke
aansluiting daarop aanwijzing van de Bedrijven en Beroepen, de formeering van een
twee tot driehonderd organen, die hun economisch-sociaal werk publiekrechtelijk gaan
verrichten.
Maar
wat kan deze richting?
En dan zal men voor wat betreft het verleden meer eenstemmigheid ontmoeten dan
voor de toekomst. Want onophoudelijk is verzekerd, dat deze richting tot heden toe tot
volstrekt niets in staat was wat betreft de
practische verwezenlijking van haar ideeën.
en dat in twintig jaren lang! Als verklaring
dezer langjarige onvruchtbaarheid wordt gegeven: de politieke voorwaarde voor vruchtbaar werken ontbrak, het democratisch prolgram-ministerie onder leiding van de katholieken, met als hoofd-mooten dezen en
de sociaal-democraten.
Echter naar sprekers overtuiging zou de
verwezenlijking van genoemde ideeën bij het
bestaan van een dergelijke program-ministerie toch niet naderbij zijn gebracht en wel
op grond van het feit, dat in de kringen
van katholieken en sociaal-democraten geen
eenstemmigheid bestaat. Op het stuk van
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zouden
deze beiden, zonder radicale verloochening
van het eigen standpunt, elkaar nooit kunnen vinden.
Nog andere bezwaren staan echter verwezenlijking in den weg en als één dezer noemde spreker de omstandigheid, dat het bedrijfsleven van vandaag, in het algemeen gesproken, de kunde en de zedelijke factoren.
mist om de toegekende publiekrechtelijke
macht te kunnen uitoefenen.
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wettelijk forceeren en dus igeen acht slaan op
de geestelijke en zedelijke rijpheid van hen.
die de levende dragers van de corporatieve
decentralisatie moeten zijn, beteekenta het
vermoorden èn begraven van die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Wat de taak van den staat betreft zeide
spreker, dat deze niet werkloos .kan toezien,
totdat het maatschappelijk leven om toelating tot de publiekrechtelijke sfeer aan de
bel trekt, maar de bevordering van de totstandkoming van openbare lichamen voor beroep of bedrijf daadwerkelijk heeft te stimuleeren. De staat moet dus vóórgaan.
In dit verband merkte spreker o.a. op dat.
wat het bevorderen van dë gedachte der bedrijfseenheid betreft, reeds zoowel zdn voor
de historie als begrip voor de psychologie van
het igeval onafwijsbaar met zich medebrengen, aat men aansluiting zoekt aan het eenige
orgaan van bedrijfseenheid, dat wij kennen,
de Bedrijfsradenwet-Verschuur.
Vervolgens wees spreker erop, dat aan de
geschetste eischen, om practisch den weg te
banen naar bedrijfsrecht voldoet het plan
van de Kinderbij.. „ /et en het voorontwerp
van wet op de Werkloosheid~verzekexing,
waaraan spreker is geparenteerd.
In wezen gaat het daarbij om den voortbouw air/v bedru'feorsanisatie, sfilfö srWé&r

breedvoerig uiteenzette. In hst geheele economisch-sociale leven is er geen terrein,
waarop de drang naar „zelfdoen" zoo sterk
naar voren is gekomen, als op dat van de
sociale verzekering. Bijna alle werkers daar
roepen om het scheppen van meer orde en
vra;?en de bevordering van de vakbedrij fsvereeniging. De overheid moet dit stimuleeren.
En zoo is dan in de Kinderbijslagwet opgenomen de bedrijfsraad, met daarnaast als
uitvoeringsorgaan de vakbedrij f svereeniging.
En'op de derde plaats is er dan de algemeene
bedrij fsvereeniging. met notr.' bovendien de
Raad van Arbeid als uitvoeringsorgaan dei
centrale overheid.
Een gelijken opzet treft men aan in het
voorontwerp van wet op de werkloosheidsverzekering, hetgeen spreker aantoonde met een
passage"voorde lezen uit de M. van T. Uiteraard zijn tegen dezen opzet bezwaren gerezen
van de zijde van hen, die tegenstander zijn
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Het armelijke vooral van deze bestrijding is
hierin gelegen, dat zij de dringende wenschelijkheid van uniformiteit en coördinatie ontkent. Na nog enkele andere bezwaren te hebben aangestipt, betoogde spreker, dat, de
eigenlijke erend van de tegenweer is gelegen
in de betooeen, dat de bedrij f sraden zeker
een zeer belangrijke taak kunnen krijgen,
maar dan alleen op economisch gebied en dat
daartoe de bedrijferaad moet werden samengesteld uit drie groepen: werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van het algemeen belang. Want men wil vooral den
bedrij foraad niet belasten met de aangewezen
belangrijke sociale taak. De wetgever echter
heeft
en spreke? is daar voorstander van
die gedachte aanvaard!, dat de bedrij fsraden
ook het gebied der sociale verzekering zullen
betreden en hen daar te geven uitvoerende
r-acht en verordenende bevoegdheid. Wanneer dan ook Minister van den Tempel onlangs in de Eerste Kamer de vraag stelde
of over oriënteering der bedrij fsraden meer
naar economische dan naar sociale richting
mag worden gezien „als een uitvloeisel van
een diepgaand verschil ten aanzien van de
hoogste levensvragen" dan antwoordt sprekCT" iEL!
Wil bedrijfsrecht ten onzent in een redelijk
snel tempo verwezenlijkt worden, dan zal de
staat moeten vóórgaan om het bedrijfsleven
te doen kennen tot zelf-doen in de bedrijfseenheid. Spreker werkte deze gedachte nader
uit en besprak dan de kwestie van het zoogenaamd ontslag-recht, waarvoor de oorlog
ons Iheeft geplaatst. Ten deze drong spreker
op een herziening aan. De minister van justitie heeft intussehen dit vraagstuk bereids
in overweging.
Tenslotte zag spreker nog onder het oog
de omzetting en de afronding van allerlei
regelingen tot één publiekrechtelijke regeling. Spreker besloot met als zijn meening
uit te spreken, dat ook ter wille van innerlijke gezonde geestelijk en zedelijk hecht gefundeerde publiekrechtelijke bedrij fsoirgamsatie de Nederlandsche jeugd' van allen rang
er stand, bewust behoort te worden opgeleid
tot sociale deugden.
Met een slotwoord van den voorzitter werd
de vergadering gesloten.

—

—

INTERDIOCESANE JEUGDCOMMISSIE
Studie-dagen te Ginneken
Traditiegetrouw zal. de Interdiocesane
Jeugdcommissie evenals vorige jaren voor
hen, die op een of andere wijze leiding
: geven in de Kath. Jeugdbeweging, wederom
hare studiedaggen houden als voorbereiding
voor hot jaarprogram 1910-1911, welk program zal staan in het teeken van jeugden beroepsleven en Beroep als roeping.
Deze studiedagen zullen gehouden worden
op 3, 4 en 5 Mei pp Bonvigne te «innekcn.
Inleidingen zullen gehouden worden door
Prof. St, Tesser O.P. die een algemeene
kijk op het onderwerp zal geven, terwijl
hij tevens weer in het bijzonder zal bespreken de ethiek van den arbeid; door Prof.
Dr. J. v. Berkurn over de kwestie „Hoe heeft
zich het beroepsleven in de laatste decennia
ontwikkeld?", door Dr. Moller o.a. over „Zijn
onze jonge menschen klaar als ze in het
beroepsleven komen?", door Mgr. F. Franken over: Hoe wü het Beroepsloven kunnen
door
verchristelijken, kunnen veroveren;
Mgr. J. H. Niekel zal tevens een praatavond
worden geleid over „Jeugd en Sociale Beweging" 'terwijl 's avonds onr'er leiding van
Anton Sweers in een feestelijk snel de fantasie van de cursisten zal worden geboeid
en gevuld met beelden, welke hun idees
kunnen geven voor de practische uitvoering
van het program.

Van onze Adverteerders.
OVERPLAATSING KAPPERSZAAK.
Zooals een advertentie in dit blad aankonzijn

digt verplaatst ■■ de heer Frans Reijven
heeren kapperszaak van Spoorlaan 4 naar
Sooorlaan 16. Reeds lang deed zich de behoefte aan een grooter, moderner pand gevoelen en de eigenaar heeft dan ook niet geaarzeld nu de gelegenheid zich voordeed deze
te benutten om zijn zaak naar het nabij gelegen grootere huis over te brengen.
Deze overplaatsing beteekent echter niet
alleen een flinke moderniseering maar tevens
een groote uitbreiding daar de heer Reijven
nu meteen een mooie aparte damessalon
opent die voorzien is van de allernieuwste
permanent machines.
Ongetwijfeld beteekent het geheel dan ook
een aardige vooruitgang voor deze zaak, die
thans zeer modern geïnstalleerd is zooals ons
bleek bij het bezoek dat wij ter plaatse konden brengen.
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CINEMA ROYAL
Woensdagmiddag 3 uur:

IDE

RITZ BROTHERS
3 Razende Jockeys

TOEGANG BOVEN 14 JAAR.

FCHICAGO

"

PWHPH
film met I

Paula Wessely
MARIA ILONA

!

Alleen Woensdagmiddag Matinee
in de gezellige CHICAGO
het uitgesproken familietheater.
de

Therése Martin

(Adv. 7949).

8019

THEATER

icht de zeer bijzondere

L.O.NG.A—EINDHOVEN
Onze zwart-wit'.e stadgenooten hebben %jt.
(Hemelvaartsdag) het rijk alleen
Donderdag
ROYAL: HOLLYWOOD CAVALCADE en HET
tegen de Zuidelijke kamhun
wedstrijd
PILOTEN.
bij
LEGIOEN DER VERBANNEN
pioenen.
HARMONIE BIOSCOOP.
De Eindhovenaren zijn er dit jaar niet
GEPROLONGEERD: GRETA GARde bovenste plaats te
BO LACHEND ALS NINOTCHKA. in geslaagd opnieuw
bereiken, hetgeen vooral te wijten is aan
STADSSCHOUWBURG:
hun minder goede prestaties in den aanDE TYRAN.
vang dezer competitie. Zij hebben echter
CHICAGO FAMILIE THEATER:
langzamerhand hun ouden vorm weer terug
Lisieux)
(de
non
v.
THERèSE MARTIN
gevonden en bezetten op het oogenblik dan

THEATERAGFPQA.

jjJS?

Prijzen 20, 25, 30, 40, 50, 60.
5 pCt. is voor Kerkenbouw.

VOLKSCONCERTEN 1940
Op Zon- en feestdagen van 6.30—8.30 uur.
Op 30 April, 29 Juni en 31 Augustus van B—lo u.
Van 9 Juni tot en met 11 Aug. van 7.30—9.30 u.

WANDELTOCHT VAN P.T.T.
Het seizoen geopend.
Ter opening van het wandelseizoen in Tilburg hield de wandelsportvereeniging „P.T.T.
Tilburg" Zonde;? j.l. haar wijd en zijd bekende wandelmaxsch, waarvoor een zeer groote
belangstelling be-tond'.
21 Vereenigingen hadden ingeschreven en
deden hunne inschrijvingen gestand, vele individucelen, zoodat in totaal ongeveer 500

lijker wordt.
Des avonds om 7 uur had in Huize Remmers de prijsuitreikinig plaats.
De volgende extra prijzen werden toegekend:
„
Grootste groep: beker: W.S.V. „Em.Be.E.
Breda; lste prijs: Wisselbeker: W.S.V. „Em.
Be. E." Breda; 2de prijs: beker: W.S.V. „P.
TT." 's-Bosch; 3e prijs: beker: W.S.V. „Vierdaagsche" Breda; 4e prijs: Zilveren medaille
Tilburg Vooruit: W.S.V. „H.T.M.", Geldrop;
5e prijs: Laurierak: W.S.V. „Gebr. Diepen",
Tilburg. Semi-militairen: 2e prijs: beker:
Tilb. Jeugd Luchtbeischermingsdienst.
De heer G. Bos, lid' van de Natuurvrienden
uit Eindhoven, ontving een speciale prijs als
aandenken, dat het heden zijn 50ste rnarscb
was.
Elke vereeniging ontving een prachtige
KON. ERK. WIELERCLUB PIJNENBURG. lauriertak
als groepsprijs.
Tot slot werd er een geanimeerd bal geBovengenoemde vereeniging hield Zondag
geen vermoeidheid
haar algemeene ledenvergadering in haar houden, waarop van vroolijkheid
beerschen
waar
veel
was
sprake
clublokaal Café de Wed. Rijne, Bredaschenaar
smaakt
dergelijke
marsch
weg. Als eerste punt der agenda was instal- te P.T.T. een
opinie
der
deelnealgemeene
was
de
meer,
latie 10 nieuwe leden n.l. Jo Kremers, A. Pijmers (sters).
nenburg, A. v. d. Einde, J. Nielkens, J. Kaptein, J. Claassen, G. Heestermans, Goirle, J.
NIEUWE BILJARTVEREENIGING
Hendriks, Goirle, G. v. Hout en A. Leemans,
Baarle Nassau.
Dezer dagen werd bij den heer C. de Wit,
Het bestuur deed de renners de toezegging,
wedstrijden
op
Heikantschebaan een biljartvereeniging opdit seizoen verschillende club
de baan te houden wat bij de renners na- gericht onder de naam H.B.S. (Heikantsche
tuurlijk veel bijval oogstte. Verder werd den Baan Spelers) Er werd een bestuur gekozen
renners medegedeeld, dat Donderdag met de als volgtt: J. v. Hoof (voorz.), J. v. Vechel
training begonnen wordt. Zoodra de zomer(sec.) C. de Wit (Pennn.) Daar er onder de
tijd is ingetreden wordt er ook Dinsdag en 12 of 14 heeren die zich opgaven goede
Donderdag getraind. Na nog enkele punten krachten zijn, belooft dit een sterke vereenivan huishoudelijken aard besproken te heb- ging te worden
ben sloot de voorzitter te ruim 12 uur de
druk bezochte vergadering.
BEKROOND.
Op de Winnertentoonstelling, gehouden op
BEDEVAART TDLBURG-WASPIK
Zaterdag
en Zondaij j.l. behaalde onze stadST. THERESIA KINDJE JEZUS
genoot de Heer H. Brands met zijn jonge reu
Zondagavond te 0 uur vond de eerste Ivan het reservekampioenschap in de open
twee maal
algemeene vergadering plaats van de deel- kasse en werd Jeugdwinner 1940; zijn
met
teefje
speciale
prijzen
en
I
U.
met
nemers aan de Bedevaart bovengenoemd.
H
Z.G.
teefje
Inie
I
U.
en
Nanella
verwelvoorzitter,
De heer A. Boogers,
komt, meer speciaal den ZeerEerw. heer
WIJKVEREENIGING
Pastoor W. Mutsaers.
„KORVEL VOORUIT"
Medegedeeld werd dat niet minder dan
10 bussen mede gaan; de deelname is buiKinderoptocht ter gelegenheid van den
ten verwachting.
verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana
Het Besterdsch muziekcorps onder leiding van de heer A. Verhoof zal met het
Men meldt ons:
zangkoor van Waspik-Boven de processie
Niettegenstaande
de sombere tijdsomstanopluisteren. De ZeerEerw. directeur pasWijkvereenibovengenoemde
digheden
heefit
toor Mutsaers en de WelEerw. heer Kap.
verjaardag
jaar
ook
den
toch
besloten
dit
ging
van Mierop parochie Besterd, ziïïlen mede van onze geliefde Prinses nietfc geheel onopgeopsraan.
merkt te laten voorbijgaan. Hedenavond
De aanwezige werden verzocht, de tradi- wordt er om 6 uur vanaf het Korvelplein een
tioneele Novene on 10 Mei te beginnen en kinderoptocht georganiseerd, welke door de
te sluiten met H. Communie in eigen wijk zal trekken, en waarbij de kinderen geearochiekerk.
tooid zullen zijn met vlaggen en oranje.
Wij achten het van „Korvei Vooruit" goed
ONDERWIJS JUBILEUM.
gezien, vooral in deze tijden de liefde voor
Zaterdag 4 Mei hoopt de heer Joh. F. G. ons Oranjehuis aan te wakkeren.
Door enkele vooraanstaanden uit de wijk
Reese, onderwijzer aan de St. Dionysiusschool
is
het bestuur in de gelegenheid gesteld de
herdenken
alhier,
dag
Antoniusstraat
te
den
dat hij sedert 25 jaar bij het onderwijs werk- kinderen een versnapering aan te bieden. De
milde gevers langs dezen weg hartelijk dank.
zaam is.

7 Juli Korvei, Excelsior.

Zondag 14 Juli Besterd, Opwaarts.
Zondag 21 Juli Wilhelminapark Orpheus.
Zondag 28 Juli, Korvei, Capelle-St. Jan.
Zondag 11 Aug. Besterd, I'Echo des Montagnes.
Donderdag 15 Aug. (M.H.) Korvei, Orpheus.
Zondag 18 Augustus, Wilhelminapark, Excelsior.
Zondag 25 Augustus Korvei, Opwaarts.
Zaterdag 31 Augustus (verj. H.M. de Koningin)
Wilhelminapark, Capelle-St. Jan.
Het publiek wordt er aan herinnerd dat
loopen op pleinen tijdens de uitvoering bij Politieverordening is verboden,zoodat zonder waarschuwing, direct verbaal kan volgen. Tijdens hel
concert in het Wilhelminapark, is de doorgang
voor het verkeer afgesloten. (Pol.verord.'3B)

VEREENIGING FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DUITSCHE DWERGPINSCHERS
De heer J. v. d. Laak behaalde op de 1.1.
Zondag te Amsterdam gehouden Internationale Winnerten>i,oonstelling, met zijn roode
Reu „Golo" de navolgende bekroningen:
Winner 1940, kampioenschap, beste dwergpinscher en twee speciale prijzen. Tevens
eerste eereprijs voor beste Dameshondje.
„NEGEER KORDAAT MALAISE"
Wederom heeft de sport- en amusementsvereeniging N.K.M, getoond' wat zij kan,
door de heropvoering van de succes-revue

__

MEIMAAND-OEFENING EN GEBEDSACTIE
VOOR DEN VREDE

-—

Eini
A. JfINSSEKSHS,
TUINSTRAAT 63

Aan- en Verkoop

Effecten

Rekening-Courant

Vermogens-administratie
Voorschotten op Effecten

VOOR ONZE SOLDATEN
Een gezellige avond van de V.0.S.-Actie

Er bestaat hier in Tilburg een Comité
V.O.S. (Voor Onze Soldaten), gevormd uit de

personeelen van de Landbouw-Crisis-Organisatie, de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en de Gewestelijke Tarweeentrale Noord
Brabant, Doel van dit Comité is het offer,
door de gemobiliseerde collega's van deze
instellingen waar mogelijk te verzachten.
Boeken en tijdschriften worden hen toegezonden, nu en dan wat gaven in natura en
vooral op verjaar- en feestdagen tracht men
een blijk van collegialiteit en medeleven
te toonen. Daarnaast nog wordt met de
soldaten-collega's gecorrespondeerd, waardoor de onderlinge band bestendigd blijft of
verstevigd wordt. Zoo men ziet, een comité,
dat zijn plaats onder de zon waard is.
Seide elk bedrijf er zoo ean dan zoU hierdoor de last der gemobiliseerden aardig wat

verlicht warden.
Dit Comité nu heeft gisteren voor de
personeelen der genoemde instellingen met
hun huisgenooten een „gezellige Avond" gehouden in feestgebouw „Scala", dat tot in
de uiterste hoeken gevuld was.
De avond werd geopend met een kort
inleidend woord van den heer dr. Th. van
Hout, die daarin den prettigen geest van
samenwerking roemde, waardoor niet alleen
veel arbeid in de laatste acht maanden
verzet is maar waaraan ook de V.0.5.-actie
haar ontstaan te danken heeft. Spr. bracht
de personeelen dank voor hun toewijding
en wekte hun op hun taak steeds met groote
ook al mocht zij
ambitie te vervullen
misschien niet zoo goed liggen. Het komt

—

er per saldo niet op aan waar men staat
doch het gaat er om hoe men de eenmaal
aangewezen taak vervult. Door zich zoo goed
mogelijk naar zijn werk te voegen kan men
uit den arbeid levensvreugde putten.
Vervolgens verwelkomde spr. speciaal den
plaatsvervangend Provinc'aal Voedselcommissaris ir. Van Meel met den heer en mevr.
Van de Ven, de aanwezige militairen en
besloot met dank te brengen aan degenen,
die aan het feestprogTam hun medewerking

verleenden.
door den
Nog werd het woord gevoerd
mededeelde,
dat
Dries,
die
heer Van den
de
het initiatief
dr. Van Hout
V.0.5.-actie genomen heeft en vervolgens
eenige mededeelingen over het verloop der
actie deed. Hierbij bleek, dat vanaf 9 Febr.
1.1. tot heden aan de gemobiliseerde collega's
1300 kranten werden gezonden, 900 geillustreerde tijdschriften, 73 boeken en 40
brieven. Daarnaast werden in de Goede
Week Paaschpaketten gezonden alsmede cadeautjes bij verjaardagen. Verder gaf spr.
een overzicht van den stand der financiën
van het Comité, waarbij een beroep werd
gedaan op trouw gedenken der wekelrjksohe
collectes en het veelvnldiger meebrengen van
kranten en tijdschriften.
Het feest-program
Dit program was nagenoeg geheel door
leden van de personeelen der genoemde instellingen verzorgd.
Men had dus met
te
maken
maar het mocht
dillettanten-werk
er zijn. Het onderscheidde zich door de
goede afwerking alsmede door groote variatie. Er was mooi geënsceneerd zang en
spel door een groep dames, Harry Bertens
deelameerue uitstekend, Arie van den Brekel toonde zich een bekwaam cellist, Theo
v.d. Pasch gaf een aantrekkelijke dansdemonstratie, J. Geerts een ernstig levensliedje
en duo Hala een Litanie van alle „Heiligen",
waarin op comiscbe wijze verschillende personen van de instellingen voor het voetlicht
gevoerd werden. Dit was een bijzonder succesnummer.
Tussehen de „bedrijven" door zorgden de

15 April
zoo pas
nog aangedrongen op een gebedsactie
ter eere van de Koningin van de Mei om
den vrede voor de wereld te verkrijgen.
Voor niemand meer dan voor den soldaat
is de vrede van beteekenis.
Hij moet dus ook het meest zijn best doen
den vrede af te smeeken. In nederigheid
en eenvoud, in vertrouwen en volharding,
door bemiddeling van Hare hemelsehe
Majesteit de Koningin van den Vrede, de
Koningin van de Mei-maand zullen we God
een vroom geweld aandoen.
Wij roepen de soldaten van het Kantonnement Tilburg op naar het lof bij de
opening van de Mei-maand, Dinsdag 30 April
te 19.00 uur en elke Zaterdag te 19.00 uur
in de Kapel van het Missiehuis, Bred. weg „Swingers" met hun bekende virtuositeit
voor muzikale attraet'e terwijl de directeur
204, Tilburg.
Majoor-Aalmoezenier
van „Scala" de heer Smeets zich wederom
De
als een aangenaam humMrist-conferencier
Staf 111 L. K.

—

Z. H. de Paus heeft

„Negeer Kordaat Malaise."
Ondanks de niïiider geschikte datum in
een
verband met de aanwezigheid van
circus in de stad, waren de plaatsen in
de Harmoniezaal Korvei geheel bezet.
Afgaande op het hartelijk applaus kan
gerust worden aangenomen, dat alle aanwezigen zich buitengewoon geamuseerd hebJ. v. Osta, Pr.
ben. Een woord van lof aan alle spelers
plaats.
zijn
KRANKZINNIGENVERPLEGING
hier
ook
volkomen
op
is
dan
CORRESPONDENTIE.
Kortom een avond, waarop de vereeniBij de op 26 April gehouden examens in
Dergelijke medledeereeds
heel
die
in
kort
bestaan
Hüvarenbeek.
gfng,
V.,
Eindhohaar
C.
Krankzinnigengesticht
te
het Rijks
ven, slaagde onze oud-stadgenoote Zuster H. wat gepresteerd heeft, met voldoening kan lingen behooren als advertentie geplaatst te
worden.
A. Maas», ü£oï overgangs-exaip.^i Ie gedeelte, terugzien

Tïlburgsche Berichten.

schikking zijn, wint vooral de achterhoede

zeer aan sterkte, hetgeen het elftal in zijn
geheel eveneens ten goede moet komen.
De zwart-witten brengen bovendien een gewijzigde voorhoede in hot veld on alles
duidt er op, dat de voetballiefhebbers, die
deelnemers(sters) medeliepen.
wedstrijd gaan zien, waar voor hun
dezen
Tegen het tijdstip van vertrek was he;t op geld zullen krijgen.
het Heuvelplein een groote drukte. VereeniDe opstellingen worden morgen in dit
gingen stelden zich op en ook de publieke
belangstelling was grooter dan wij in jaren blad gepubliceerd.
gezien hadden.
Even 12 uur werd het startsein gegeven en
onder het geroffel van trommels en het geschetter van bazuinen werd afgemarcheerd
over het Heuvelplein, Spoorlaan in de richting Dongen en van daar naar Rijen, alwaar
de groote rust werd gehouden. Na de groote
rust was het voor de wandelaars slechts een
4646
wip om naar Tilburg te gaan en om even 5
uur kwamen de eerste deelnemers (sters) zich
iiiiiiiiiiiiiiii
bij het eindpunt melden, alwaar allen die den
tocht valbracht hadden in het bezit gesteld
werden van de herinneiringsmedaille of bet
van
cijfer 2, 3 of 4, naar gelang zij deze tocht voor
de lste, 2de, 3de of 4de maal hadden medegeloopen. De vereenigingen kwamen allen
kort na elkaar binnen, waaruit wel blijkt, dat
zij ongeveer een zelfde marschtempo hebben

Programma :
Dinsdag 30 April (verj. M.K.H. Prinses Juliana)
Wilhelminapark, Opwaarts
Donderdag 2 Mei (0.H.H.) Korvei, Orpheus.
Zondag 5 Mei Besterd, Capelle-St. Jan.
Zondag 19 Mei, Wilhelminapark, Excelsior.
Zondag 26 Mei Korvei, I'Echo des Montagnes
Zondag 2 Juni Besterd, Opwaarts.
Zondag 9 Juni Wilh.park, I'Echo des Montagnes
Zondag 16 Juni Besterd, Excelsior.
aangeschaft.
Zondag 23 Juni Korvei, Orpheus.
Onze algemeene indruk is, dat zoowel de
kleeding
als marsch-orde als marsch-tocbt
Zaterdag 29 Juni (verj. Z.K.H. Prins Bernhard)
Besterd, Capelle-St. Jan.
hoe langer hoe meer geperfectioneerd wordt,
Zondag 30 Juni Wilh.park, I'Echo des Montagnes waardoor de taak van de jury steeds moeiZondag

ook de vierde plaats van boven.
Eindhoven heeft oen sportieve ploeg, die
een aantrekkelijk spel speelt, dat den waren
voetballiefhebber, die het kaf van het koren
weet te onderscheiden, steeds boeit.
LONGA heeft het de laatste weken niet
te best gedaan, doch nu a.s. Donderdag
van Oers en Bakker geheel hersteld ter be-

—

deed kennen.
Verder behoorden nog tot de attracties
een gratis-verloting van 73 mooie prijzen
en een gezellig samenzijn-me^-bal, dat dezen
geslaagden avond „in de kleine uurtjes"

besloot.

HARMONIE BIOSCOOP
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WIJKVEREENIGING

op de Koningshoeven hield bovengenoemde
vereeniging gisterenavond eene algemeene
ledenvergadering.
De opkomst getuigde van slechts matige
belangstelling.
De heer P. Smits opende deze vergadering
op de gebruikelijke wijze, waarna voorlezing
volgde der notulen, welke werden goedge-

keurd.

Bij de mededee'ingen werd voorV ing» gedaan v:»n een schrijven van den Eerw. pater
11. de Grecve, houdende een bereidverklaring
om op Vrijdag 31 Mei a.s. op de Koningshoeven eene spreekbeurt te komen vervullen.
Voorts deelde de voorzitter mede, dat op
Zondagi 5 Mei liet jaarlijksche Meiuitstapje
naar Moergestel zal plaats hebben. Behoudens nadere goedkeuring zal vertrek plaats
hebben om 6 uur van de zaal. Om 7'/s uur
zal in de parochiekerk van Moergestel voor
de deelnemers e-m H. Mis worden gelezen.
De heer M. v.d. Ven bracht namens de
Centrale Commissie ranport uit. Boeken en
bescheiden waren in goede orde bevonden
waardoor den penningmeester décharge werd
verleend.
Bü de jaarlijksche trekking voor de Obligatielening kwamen de nummers 233 en
82 uit de bus.
De lieer J. J. Smit"? werd als bestuurslid
gekozen. Bij de hierop volgende rondvraag
werden vele vragen gesteld dio werden beantwoord waarna sluiting volgde onder dankzeg-ging.

DOKTER X

kwam terug uit een onbekende hel om

zich te wreken op degenen, die hem vernietigd hadden.
8018

WAS HET EEN ftfENSCH
OF EEN MONSTER?

...

TILBURGSCHE KORAALVEREENIGING
Gecombineerde uitvoering
De Tilburgsche Koraalvereeniging gaf
Zaterdagavond een gecombineerde uitvoering van haar afdeeling zang en tooneel
in net gebouw „Nieuw Leven."
Nadat de voorzitter, de heer C. v. Dijk,
met een woord van welkom had geopend.,
zong het koor onder leiding van Mejuffr.
cederen en wel
Louise Koch,
„Lente" van J. Fieric Jr. en „De Nacht"
van Fr. Schubert, waarna een vrouwenkoor
zong: „Surre, Surre, Kaïeriein" en „Das
Taubenhaus." beiden van Frans Abt.
De afdeeling zang sloot verder met het
meer humoristisch nummer: „De Kikkercantate" van C. Henning.
De goedgekozen nummers, die geheel in
de macht van het koor lagen, werden hoogst
verdienstelijk, onder rustige leiding, uitgevoerd en oogstten een welverdiend succes.
terwijl het laatste als gewoonlijk een spontaan applaus ontlokte aan de goedgevulde
zaal, er werd dan ook met veel toewijding
gezongen.
Na de pauze was het woord aan do afd.
Tooneel, die voor het voetlicht trad met
het welbekende blijspel: „Gebroeders Kalkoen" van Gerard Nielen.
De inhoud van dit spel, van de twee
oude verstokte vrijgezellen-winkeliers, die
beiden halsoverkop verliefd worden op de
verloofde van hun neef, welke jonge dame
op clandestiene wijze door een huisvriend
wordt binnengesmokkeld, is al zóó algemeen
bekend, dat wc hierover niet verder behoeven te reppen.
We kunnen ons alzoo bepalen tot het spel
dat zéér zeker uitstekend was te noemen.
De rollen van Gebrs. Kalkoen werden
vertolkt door de heeren G. Andriessen en
Waanders, de eerste vertolkte zijn rol voor
de zóóveelste maal op de van hem bekende
uiterst komische wijze, de heer Waanders
bleek een nieuwe aanwinst; die men gerust
kan probeeren om vast te houden, zijn spel
en mimiek in deze althans waren uitstekend
Zéér goed in haar rol van Fientje v. Eisen
de winkeljuffronw was Mej. Oldcnhof, haar
vlot en aardig spel deed sympathiek aan,
terwijl de heer C. Schut, ais de neef, zich
een waardig partner toonde, zéér goed was
;ook de heer C. v. Dijk als de huisvriend
Horstman, hij had daarvan een zeer aannemelijk type gemaakt, Mej. J. Koch was
voorts een echte ouderwetsche huishoudster.
Een bijzonder goede uitbeelding van haar
rol van Pietje, dé ongetrouwde zuster van
de Kalkoens, gaf mevrouw Stiel, deze rol
zat haar als aangemeten. Een der winkelbedienden rollen, die van Gerrit Volkers,
werd vertolkt door Mej. Andriessen, die als
debutante een keurig entree maakte, ook de
Sprong, de andere bediende voldeed goed.
De heer v. Schaik was Reeser, de afgevaardigde
van den werknemersbond, hij
sloeg een zeer goed figuur en last not least,
de oude loopknecht Joop, weergegeven dooiden heer Lobbezoo, die niet veel te zeggen
had, maar bewees, dat men óók in kleinere
rollen goed werk kan leveren.
Renimenr^nde kunnci we vnKastellen, dat
de tooneelafdeeling, onder leiding van den
heer Schut, na een periode van inzinking,
weer eens op ouderwetsche wijze voor den
dag is gekomen en over haar optreden tevreden mag zijn. De aanwezigen gierden
het dikwijls uit en amuseerden zich kostelijk en een daverend applaus kwam dan ook
aan het einde der opvoering.

.

.

BADEN.
In de afgeloopen week werden in het badhuis Julianastr. 1039 en aan het Paduaplem
771 in totaal 1810 baden genomen, waarvan
416 door vrouwen en 1394 door mannen.

(Havas):

melden."
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„KONINGSHOEVEN" E.O.
In de groote zaal van Café v.d. Langerijt

HET FRANSCHE LEGERBERICHT

EERVOLLE ONDERSCHEIDING

PARIJS, 30 April
■ De heer J. Brands benoemd tot Ridder in de richt
Het legerbevan vanochtend luidt:
NINOTCHKA |f| Orde van den H. Gregorius den Groote
„In den loop van den nacht niets te

WOENSDAGMIDDAG HALF DRIE MATINEE

LACHEND ALS

„„„ „„
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HET DUITSCHE
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HARMONIE „JULIANA".
Tooneel-avonden.
Bovengenoemde
vereeniging organiseerde
Zaterdag en Zondag voor de kinderen van
haar kunstminnende leden en donateurs 2
T3oneeldai"ien-, welke beide dagen druk bezocht werden. Opgevoerd werden „De Pantoffelheld", Dorus Pekdraad" op veelvuldig verzoek en „Ondeugend Bardje", tooneelspel in
3 bedrijven. Alles onder leiding van den Heer
Overman. Dat het goed in den smaak gevallen was bewees wel het spontane applaus en
daverend igelach. Tevens werd aan ieder kind
een versnapering onder de pauze aangeboden
Teze dagen werden ter gelegenheid' van het
3-jarig bestaan der vereeniging gevierd. Tot
slot werd Zondagavond nog een concert aangeboden. De concert-nummers werden voortreffelijk uitgevoerd, een bewijs dat er degelijk gestudeerd' was. De heer Frijters, directeur der Harmonie, kan weer terug zien op
een geslaagden avond. Tevens werden nog enkele tooneelstukjes opgevoerd. Een hartelijk
applaus bewees wederom dat het goed in de
smaak viel. De heer Overman had wel succes
met zijn dilettanten en dilettantjes. Hedenavond 8 uur zal Harmonie „Juliana" een korte
'ondwandeling maken door de wijk Broekhoven ter gelegenheid van den verjaardag
van H. K H. Prinses Juliana.
Ook zal de Harmonie haar traditioneele
MeSuitstapje op 5 Mei maken naar Hilvarenbeek.
De Broekhovenaren zien hieruit dat) de
Harmonie „Juliana" niet stil zit.

Z.H. do Paus heeft benoemd tot Ridder
in de orde van den Heiligen Gregorius den
Groote, den Heer J. Brands, chef de bureau
der N.V. Wollen-flanel Fabrieken „Beka"
voorheen van den Bergh Krabbendam, al-

hier.
Naar wij van bevoegde zijde vernemen is
den Heer Brands, die onlangs onder zeer
veel blijken van belangstelling zijn 25-jarig
ambtsjubileum herdacht, deze hooge Pauselijke Onderscheiding te beurt gevallen eensdeels als een erkenning van zijn verdiensten
die hij als intermediair tusschen zijn directie
en vele Katholieke instellingen gedurende
do afgeloopen 25 jaren verwierf, anderdeels

LEGERBERICHT.

BERLIJN, 30 April (D.N.8.). Het opperbevel
der weermacht maakt bekend:
„De op alle wegen in de richting van
Drontheim en Dombaas opdringende Duitsche troepen hebben den vijand ook op 29
April overal geslagen en tot den terugtocht
gedwongen. Van Otta uit, waar grcote 'voorraden van allerlei aard werden buitgemaakt,
is de achtervolging in de richting van Dombaas aan den gang. Ook de bewegingen en
gevechten in de richting van Bergen vinden
snel voortgani?. Het ver achter het front in
het gebergte teruggedrongen Noorsche vierde
infanterieregiment heeft, ter sterkte van 2500
man met zijn commandant, ten noordwesten
van Lillehammer de wapem neergelegd.
Van Voss. ten oosten van Bergen, naar het
oosten oprukkende Duitsche troepen hebben
260 man gevangen genomen en vijf kanonnen
buit gemaakt.
De vijandelijke landingen, concentraties en
bewegingen in en buiten het gebied bij Namsos en Andalsnes hebben zeer zware verliezen
geleden door aanvallen van onze luchtmacht.
Barakkenkampen, loodsen, kazernes en tankinstallaties zijn in brand gezet, zes schepen
tot zinken gebracht en andere zwaar beschadigdTen noordwesten van Kristiansand wera
op 28 April een Britsch vliegtuig omlaag geschoten.
Aan de Duit:che jacht op duikbooten in
het Skagerrak en Kattegat zijn nog twee of
drie vijandelijke onderzeebooten ten offer gevallen.
Aan het westelijk front geen bijzondere gebeurtenissen."

gen. De affaire ' bepertcte zich echter tot
slechts enkele stukken, maar de kooplust ont
brak geheel.
Het door de Nisu aangekondigde dividend
van 18 procent werd zeer gunstig beoordeeld
doch veel effect ging hiervan toch niet uit
Wel openbaarde zich vraag voor een enkel
stukje maar werke.ijke belangstelling werd
toch niet gewekt. In scheepvaartpapieren
was bijna niets te doen. Bij gebrek aan affaire waren de koersen geneigd tot achteruitgang. De noteeringen verschilden echter pei
saldo maar weinig bij die van gisteren. Industrieelen waren bijna geheel verwaarloosd
Gedurende de meeste tapes kon het voor de
Phihpsij-aandeelen zelfs niet tot affaire komen. Ook in TJnilevers en Aku's, die vrijwe.l
onveranderd waren, was niets te doen. De
tabaksmarkt lag geheel verlaten. Oude Deli's werden in de eerste tape eenige nrocenter
lager genoteerd maar voor Dcli Batavia's en
Senembah's was het niet gemakkelijk om
transacties in e'kander te sluiten.
De omzetten in rubbsraandee len waren van
minimale afmetingen. Amsterdam Rubbers
Wf<-en nauwelijks gewijzigd.
Voor Amerikaansche waarden bestond even
min vee] animo. In staalaandeelen werd op
bescheiden voet iets gedaan en ook Anaconda's gaven nog kleins levensteekenen. De
kcei-en kwamen meerendeels een kleinigheid
lager te liegen.
De beleggingsmarkt was stil. Voor de Nederl. staatsobligatien was de stemming aan
den gedrukten kant. De 4 oct. oblisatien Nederland ex belastingfaciliteit zaken na prijshoudende openin? geleidelijk aan iets in. b?
oude schuld kon zich nauwelijk- handihaven
Voor buitenlandsche beleggingen werd geen
attentie aan den dag gelegd.
Prol. 3 preeent. "

Duitsche troepen ontmoetten elkaar bij
Stoeren.

’’
’’
’’

Beursoverzicht.

Laatste Berichten.

.

-

Marktberichten.

DE STRIJD IN HET NOORDEN.

geldt zij als een erkenning van hetgeen de
Verbinding over land tot stand gekomen.
Heer
Brands als Pionier voor het handelsJUBILEA BIJ DE BRANDWEER
onderwijs, als medewerker aan R, K. VakBERLIJN, 30 April (DNB).
In eene gisteravond gehouden vergadering bladen en als lid
Het' opperbevel van het Duitsche leger
van examencommissies
van de brandmeesters is aan drie jubilaris- bij
mede:
gedurende
zijn
lange
deelt
Vereenigingen
R. K.
sen een gemeentelijke eere-medaille uitge- kantoorloopbaan
De van Oslo over Tynset naar het noorden
gepresteerd
heeft.
reikt.
Wij feliciteeren den heer Brands met zijn oprukkende troepen en de van Drontheim
Het waren de heeren Adr. P. Mommers,
naar het Zuiden trekkende Duitsche afdeebenoeming.
onder-brandmeester en P. van Loon en 3.
lingen hebben vandaag aan den spoorweg
Kruijssen, beiden brandgast Ie klas; alle drie
ten zuidwesten van Stoeren elkaar ontmoet.
van den Kring Koningshoeven.
Hiermede is de verbinding over land tusschen
Wethouder L. C. A. M. Janssens Czn. was
AUTOBOTSING BIJ DONGEWIJK.
Oslo en Drontheim tot stand gekomen.
aanwezig om de plechtigheid te verrichten.
De brandweer-commandant de heer L. EsWagen van rijksveldwachters der
bach opende de bijeenkomst die plaats had
verkeersinspectie kwam in de knel.
ten kantore van Bouw- en Woningtoezicht
HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ.
met een woord van welkom aan den wetOp den Bredascheweg tegenover den ReesTrekking van heden.
houder.
hofdijk nabij Dongewij V heeft hedenmorgen
De heer Janssens het woord voerende, omstreeks kwart over tien"een ongeval plaats
's-GRAVENHAGE, 30 April,
bracht hulde aan de brandweer in het algehad, waarbij verscheidene auto's betrokigemeen en meer in het bizonder aan het
25.000.—: 4850
gevolgen gelukvrijwilligers-korps. De drie jubilaris-ren prees ken waren ,doch waarvai de
kig
beperkt
bleven
tot
materieele
schade.
Het
1.500.—: 18210.
spr. om hun trouw en werkzaamheid en hij
bestuurd
door
K.
huurauto,
begon
met
een
1.000.—: 8771 11547 14664 16612 16682
reikte hun als bewijs van de erkentelijkheid
uit Deurne, die, rijdend? in de richting Breda
de medaille der gemeente over.
400.— : 11681 13690 20630
stopte, omdat de bestuurder tot de ontdekking kwam, dat-ie verkeerd was gereden.
200.—: 11484 12174 12230 14809
Achter deze auto, waarin een vrij uitgebreid
100.—: 1659 7763 13765 15336 22508 23506
landbouwersgezin gezeten was, stopte daarop
een
huurwageniie
een tweede
bestuurd door
24546
luitenant, omdat van tegenovergestelde richting een militaire vrachtwagen naderde en
OMDAT HET a.s. DONDERDAG
voorbijrijden dus niet mogelijk was. Achter
WEDEROM ZONDAG IS. WORDT
den luitenant volgde al? derde een nieuwe
ER
HEDENAVOND NIET
wagen met twee rijks veldwachters der VerGEDANST.
8030
keersinspectie, waarvan de bestuurder ook
VOORBEURS.
langzaam inhield om eerst den tegenligger
te laten passeeren. Plotseling kreeg de uitAMSTERDAM, 30 April.
DE VERJAARDAG VAN PRINSES JULIANA. drijvende auto van de rij ksveldwachters van
Een krachtige koersstijging kon men heden
achteren een hevigen opstopper zoodat de morgen
op de wisselmarkt te onzent, ten opMarsch van militairen en muzikale rondbeide politiemannen cc:; flinken schok be- zichte
van
het Britsche devies, waarnemen.
kwamen en hun petten door het interieur De belangrijke
wandeling door het Politie-muziekcorps.
verbetering, gisteren van het
een
bleek,
dat de bestuurder van
vlogen. Het
pond
sterling
te
New Vork van 3.50 7-8 tot
Ter gelegenheid van den verjaardag van vierde auto, de heer J. te 8., aannemer, wo- 3.53 1-8, werd hier grif overgenomen, ja, men
Prinses Juliana, die begunstigd werd. door nende Goirlescheweg alhier, niet of te laat legde er zelfs nog een schepje boven op. Gehet traditioneele Oranje-zonnetje wapperde gestopt had, gelijk zijn voorrij lers beter ge- opend werd op 6.64 1-2 bij een vorige officiee
heden in onze stad van de openbare gebou- daan hadden, zoodat hij met zijn auto met Ie no'.eering van 6,62 3-4. Spoedig kon de nowen en tal van particuliere woningen het nog vrij behoorlijke vaart achter op den wa- teering evenwel verder oploopen na 6.65 1-2
vaderlanasche dundoek. De vier torens van gen der rijksveldwachter" inreed. Hierdoor tot 6.66. Ook later in den ochtend'kon de hoog
het Paleis-Raadhuis waren, behalve met de werd deze laatste auto weer tegen die van ste koers goed gehandhaafd blijven.
nationale kleuren, ook nog eetooid met de den luitenant geduwd, zoodat het politieEenzelfde koersverloop gaf het Fransche
Tilburgsche vlag en Brabantsche blokvlag, voertuig aan voor- en achterzijde groote deu- devies te aanschouwen. Ook in deze valuta
terwijl de fonteinen hoog opklaterden.
ken bekwam. De auto van den heer te B. trad een krachtig herstel in. Bij een vorige
In den loop van den ochtend maakte het werd aan de voorzijde zwaar gehavend en noteering van 3,75 1-2 opende de Fransche
Tilburgsche Politie-muziekcorps de gebruike- moest later worden weggesleept. De auto van francs op 3,77, terwijl later in den ochtend
lijke muzikale rondwandeling door de stad, den luit bekwam onbeduidend^ schade. De zelfs 3,78 werd besteed.
waarbij voor het oude stadhuis het „Wilhel- auto der rijksveldwachters kon later, hoewel
De overige valuta's gaven met uitzondering
mus" gespeeld en voor den burgemeester ge- gedeukt, nog verder rijden. De beide politie- van de Belga, weinig verandering te aanschou
mannen konden' natuurlijk niet beter doen, wen. De Amerikaansche dollar werd wederom
defileerd werd.
dan onmiddellijk van het ongeval, waarbij zij op een niveau varieerende van 1,88 5-16 tot
Tegen 12 uur verscheen oo den Heuvel onverwacht per fiets een vrijwilligers muziek- nu zelf onwillens betrokken waren, proces- 1,88 3-8 verhandeld. In gezaghebbende krincorps van ergens in Brabant gelegerde wiel- verbaal onmaken. Ook fotografeerden zij de gen is men van meening, dat de afgeloopen
rijders, die onder groote belangstelling van situatie. Niemand bekwam eenig letsel. Het verslagperiode aanzienlijk minder goud behet publiek, eenige fiksche nummertjes ten is wel eens erger geweert bij Dongewijk!
hoefde te worden afgestaan dan in de twee
beste gaven.
daarvoor liggende perioden.
Een door het 13de voorgenomen militaire
Het Belgische devies was hedenochtend
marsch ging door omstandigheden niet door.
aan den lageren kant. Bij een vorige noteewel echter werden van middag diverse sportring van-31.79 werden vanmorgen prijzen bewedstrijden gehouden.
steed die tusschen de 31,73 en 31,74 schomTenslotte werd door de in den Gen.-Majoor
melden. Zwitsersche francs bleven met 42,22
Kromhout gelegerde militairen omstreeks het
NAVORDERING SUIKERACCIJNS
1-2 onveranderd evenals Duitsche marken
middaguur een marsch met muziek door de
75,60. Voor Stockholm werd een koers
met
De regeeringspersdienst vestigt er de aan- van 44.60 vernomen.
stad „gemaakt.
April
van
op
het
25
Het Oranje Comité van Tilburg Vooruit dacht op, dat als gevolg
Op de termijnmarkt was de affaire van
toonde blijk van medeleven met den verjaar- 1940 door de Eerste Kamer der Staten-Ge- zeer beperkte afmetingen. Een maands pondag der Prinses door het zenden van een fe- neraal aangenomen ontwerp van wet o.a. tot den golden 2 1-4 cent, drie maands ponden 6
licitatie-telegram.
navordering van 10 opcenten op den accijns cent, Het agio voor den dollar bedroeg voor
van suiker, de gebruiker of hoofdgebruiker een maand 1-4 cent, voor drie maanden 13-16
GEMEENTERAAD
van een opslagplaats waarin op Woensdag cent.
1 Mei 1940 suiker aanwezig is in een hoeOp de Amsterdamsche niet-officieele effec
H. Lepelaars bedankt als raadslid
veelheid van meer dan 2500 kilogram, op tenbeurs was de handel hedenmorgen van
Naar wij vernemen heeft de heer H. Le- dien datum daarvan schriftelijk aangifte kalmen aard. Locale fondsen werden vrijwel
pelaars (Zuiderfront), gisteren aan B. en W. behoort te doen bij den ontvanger der accijnon het nivepu van gistermiddag verhpndeM,
schriftelijk zijn ontslag ingezonden als lid zen voor de plaats waarin de opslagplaats is zonder groote koersttuctuaties. Amerikaanvan den Gemeenteraad.
gelegen.
sche waarden lagen veronachtzaamd, slechts
De heer Lepelaars geeft op, dat zakelijke
In den voorraad, die op 1 Mei 1940 aanwe- 'xact'onee'.e kcersverschilleri kwamen hier tot
omstandigheden hem tot dit besluit ge- zig is wordt begrepen de hoeveelheid suiker, stand.
noopt hebben.
welke op dien datum naar den ontbieder nog
Opvolger op de lijst is de heer J. de Jong, in vervoer is. Indien iemand in dezelfde geMIDDAGBEURS.
die ook in de vorige vierjarige periode reeds meente meer dan een opslagplaats voor suiAMSTERDAM,
30 Apr' 1 Aan de Guidebank
in den Raad zitting had.
ker in gebruik heeft, worden deze hier als van de Amsterdamsche
et'f
waren
één opslagplaats beschouwd.
RECTIFICATIE
Inlichtingen te dezer zake kunnen worden heden ter eere van den verjaardag v.' H.K.H.
Prinses Juliana de vlaggen uitgehangen. Op
In ons overzicht nopens de wijzigingen in ingewonnen bij de inspecteurs en de ont- de markt bestond overigens ge enfeestelijke
ambtenaren
bij
de
het A.W.V. van het gemeente-personeel is vangers der accijnzen en
stemming. Zooals den laatsten tijd gebruikeeen vergissing geslopen. De functie van „be- van den actieven dienst.
lijk is bepaalde men er zich toe de ontwikkedrij fsassistent" zal n.l. voorloopig niet aan
ling van de internationale situatie af te wach
een Ir. van Delft worden toevertrouwd.
DUITSCHE NETVERSPERRING NAAR
ten en er waren dan ook vrijwel geen orders
In dezen rang is thans werkzaam, en blijft
met het gevolg dat de handel onbeteekenend
GROOTE
BELT.
dit ook als zoodanig, de heer H. Brunklaus,
was. De markt had een lusteloos verloop én
die in het bezit is van een Duitsch ingeLONDEN, 30 April (Reuter) De Duitsche enkele specialiteiten hadden zelfs 'n gedrukt
nieurs-praedicaat.
radio kondigde heden aan, dat een netver- voorkomen. Zoo lagen Koninklijken gedeprisperring gelegd wordt, welke den ingang tot meerd in de markt. Bij de opening werd onSCHOONHEIDS-COMMISSIE
de Groote Belt afsluit Er zal een nauwe middellijk eenige punten beneden het vorige
Naar wij vernemen Is de heer A. V. J. M. vaargeul worden opengelaten, waarin de slot gehandeld en daarna werd nog aan den
Meijlink, architect te Vught, benoemd tot lid schepen geen loods zuLen krijgen. Schepen, koers geknabbeld zooda: tenslotte de 220 proder gemeentelijke schoonheidscommissie.
die pogen door de netversoerring te dringen, centsgrens werd bereik. Alstoen kon weerDe heer Meijlink treedt in de plaats van zullen zonder voorafgaande waarschuwing, stand worden geboden, maar van een tlink
den heer J. J. van Dillen, architect te 's-Her- door de patrouilleerden oorlogsschepen wor- herstel was geen sprake en de omzetten watogenbosch, die niet meer herkiesbaar was.
den beschoten.
ren trouwens niet groot. Op de suikerafd.

AMICITIA

bestond voor H.V.A.'s eenig aanbod met hef
resultaat, dat eenige procenten verloren gin-

VEEMARKT ROTTERDAM.
ROTTERDAM, 30 April 1940.

Totaal aanvoer: 4941 stuks.
Paarden 113. Veulens 2. Magere runderen
1682. Vette runderen 825. Kalveren 30. Graskalveren 85. Nuchtere kalveren 1744. Schapen en lammeren 341. Varkens 7. Biggen 4.
Bokken en geiten 108.
Prijzen per K.G.: vette koeien Ie kw. 74—
86, 2e kw. 60—72, 3e kw. 46—56. Vette ossen
Ie kw. 74—84, 2e kw. 60—72, 3e kw. 48—58.
Stieren Ie kw. 72—76, 2e kw. 64—70, 3e kw.
56—02. Vette kalveren Ie kw. 125—135, 2a
kw. 1.15—, 3e kw. 85—95. Lammeren Ie kw,
60, 2e kw. 55, 3e kw. 50. Graskalveren 2e kw.
64, 3e kw. 56. Nuchtere kalveren Ie kw. 44,
2e kw. 39, 3e kw. 34. Slachtpaarden Ie kw.
73, 2e kw. 63, 3e kw. 53.
Schapen 36—26—20, Lammeren 26—20—14,
Zuiglammeren weide 7 -5—?.. Nuchtere sl.kalveren 10—8-6, S'achtpaarclen 323-22"—
160; Werkpaarden 893—265—165, Hitten 285
-230—150; Kalf koeien 230-200—l-'O; Melk-

koeien 285-200—140, Varekoeien 220—105-

-140; Vaarzen 165—150—100; Pinken 110—90—
70; Graskalvcren 65 —50—40; Bokken en geiten 14—10—5. Alles per stuk.
Vette koeien en ossen aanvoer iets korter,
handel levendig, prijzen van gisteren goed
te handhaven, pr. koe 90 et., pr. os 88 et.
Stieren: aanv. als vorige week, handel kalm,
prijzen iets hooger. Vette kalveren: aanvoer
klein, handel redelijk, prijzen onveranderd
or. 145. Schapen en lammeren: aanvoer klein
handel kalm, prijzen iets lager. Weidelammeren: aanvoer veel grooter. handel sleepend
prijzen als vorige week. Nuchter slacht- en
fokkalv.: aanvoer kleiner, handel vlug, prijzen stijgende. Paarden: aanvoer iets korter,
handel traag, prijzen voor si. paarden iets
lager, werkpaarden en hitten onveranderd.
Kalf- en melkkoeien: aanvoer als vorige
week, handel tamelijk, prijahoudend. Varekoeien: aanvoer korter .handel vlot, prijzen
iets hooger. Vaarzen en pinken: aanvoer iets
kleiner, handel redelijk, prijzen iets hooger.
Bekken en geiten: aanvoer iets minder, handel vlug, prijzen iets lager.

OVERZICHT EIERHANDEL.

In de afgeloopen week bleef de handel in
eieren vlug tengevolge van den grooten export. Zoowel van Engelsche als van Duitsche
zijde werden groote partijen gekocht. Ook de
verkoop in het binnenland bleef goed hetgeen met het oog op de groote productie ook
gewenscht was.
De prijzen varieerden op de markten van
f 3.25 tot f 3.70 per 100 st. al naar gelang
grootte en kleur der eieren.
Bij de CRE te Roermond schijnt de topproductie bereikt te zijn. In de afgeloopen
week bedroeg de aanvoer 8.350.000 stuks.
Men betaalde de volgende prijzen:
Kippeneieren f 3.20—f 3.80 per 100 stuks.
Eendeneieren f 2.80—f 3.10
idem.
Wij verwachten deze week ongeveer dezelfde
prijzen.
OMREKENING KOERSEN.
Voor wissels In vreemde munt getrokkes
door het buitenland volgens art 156 van hel
M. v. K Verstrekt door de Rotterdamschl
Bankvereeniging. Spoorlaan 110,
Telefooi
no. 4241 (5 lijnen).
29 April
30 April
Berllin
75 57
75.57/2
Londen
6 65
6 62
1 883/8
New-York
I.BB*/8
Parfis

3.77
31,72

Brussel

Zwitserland
Milaan

Madrid

Oslo
Kopenhagen
Stockholm
Italië

42

23/3

——
—.—
——
—,
—,

'.■

44.55

—.—

3.75'/,

3179

42.23'/,

——
—

—.
—.
—.—
—.
44.57'/i
—.—

De overige geen noteering.
Italië vrije lires 9.56, reislires 7.95 backpapier 6.10.
LICHT OP VOOR FIETSEN AUTO'S EN

ANDERE VOERTUIGEN.

Dinsdag 30 April
Woensdag 1 Mei

19 52—4.02

19.55—4 00

TELEGRAFISCH WEERBERICHT.
Medegedeeld door bet K.N.M.L. te de Bilt

VERWACHTING

geldig van heden- tot morgenavond 19 uur:

Meest helder tot halfbewolkt,
droog vrij warm weer, zwakke tot matige

oostelijke tot zuidelijke wind.

STOFZUIGERS DE STOFZUIGERCENTRALE sbij

■

De Heer en Mevrouw J.
SWAGEMAKERS-ERAS geven met genoegen kennis van
de geboorte van hun zoon

Bredascheweg 333.

8006

Verkades „Waxine"
Thee- en Nachtlichten
zijn thans weer overal
verkrijgbaar -

Aandeelhouders wor,] Heeren
den ultgenoodigd tot bij-

————^——

woning van de

GEWONE
ALGEMEENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

ELLEN GROL
CAREL BRIELS

Dan. de Langestraat 14 hs.
P. C. Hooftstraat 24.
Amsterdam,Receptie Hotel de ' welke zal worden gehouden
l'Europe 4 Mei van 3 30—4.30 i op Woensdag 15 Mei 1940
8015 , des voormiddags om 10.30 u.
in het gebouw van de TilDNDERTROUWD:
burgsche Fabrikanten-Ver-

C. E. M. VAH NUNEN

Ir. J. G. H. BöINK w

-

Naamlooze Vennootschap
te Tilburg.

VERLOOFD;

en

MmS^'w»

Tilburgsche
I Katoenspinnerij.

RUDOLF.
Tilburg, 29 April 1940.

iii; 30»,^

"

"

.

x

,

Res. 2e lt. der Genie
Huwelijkssluiting 25 Mei a.s.

In de Parochiekerk van Sint
8009
Jozef te Tilburg.
Tilburg, 29 April 1940.

EffllÜ

Woensdag 11-4

NOORDSTRAAT 8
TILBURG.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sloomwasscherij

De snelheid is Uw grootste vijand, wanneer U de
controle over Uw snelheid mist. U komt van een
brug af, van een steile heuvel of dijk, en plotseling
bevindt zich iets op Uw weg. Géén nood, met
IMCO-trommelremmen is U op alles bedacht, want
zelfs met een snelheid van
20K.M. staat U op 2 M. stil.

eeniging te Tilburg, Willem II
straat 47—49.

Aandeelhouders, die deze

vergadering wenschen bij te
wonen, moeten hunne aandeelen uiterlijk op 10 Mei'4o
deponeeren ten kantore der
Vennootschap of ten kantore
ker Amsterdamsche Bank N.V
te Amsterdam of een harer
bijkantoren.
De agenda der vergadering
ligt voor aandeelhouders ter
inzage en is verkrijgbaar ten
kantore der Vennootschap.
Tilburg, 30 April 1940.
De PI. verv. Voorzitter
van den Raad van

HL

SoiNDjcM^^i
Regendichto

IMC O-trommelremmen
worden noch door regen noen door
«ocht
IMCO-trommelrem-

Meer verkoopen?
Dan adverteeren.

JH GHWOUD' wm

normale vraag

normaal gebruik kan

naven glijden daarom nooit door
Badrijtsieker bij elkeweersgesteldheid.

IMCO

=

VEIUS.

a"

**"

M

nMM
ËP'

I

mm

worden voldaan,
Let er steeds op, dat U
de origineele Verkades
„Waxine" lichten ontvangt. Deze worden uitsluitend in doozen verpakt geleverd, dus nooit

de verbruiksters
de Verkades „Waxine"
Thee- en Nachtlichten
vaak moeite gehad om
deze lichten bij haar
leverancier te krijgen,
hoewel onze fabriek toch
niet minder afleverde dan

'■mmiP»

los.

gewoonlijk.

mMk)W^7Jm m j!WBKKW^W^k7X
WfSfaW^mmSk
WÊJZ*ï^^^l^mt^mm?iJ*.'mÊMfjZirjïir*'j%*"./+3fr\éaH

Dit tekort was het gevolg
van „voorraad-vormen"
door vele huisvrouwen.

'av^adJktmmmiÉSßt^tmUÊamMmwÊÊmtÊWSsf^imnmm
NEDERLANDS FABRIKAAT

wm SBBifffi S i

Groenewoudstr. 10 Tel. 5453
Geeft U dezekerheid van een

kunnen voldoen.

te

September'39
SEDERT
hebben vele geregelvan

Commissarissen :
EDM. DE HAES

8001

in voldoende hoeveelheid om aan de

*

.

goede waschbehandeling
door de Moderne INRICHTING, en de WETENSCHAPPELIJKE WASCH9300
BEHANDELING.

Wij meenen, dat deze
moeilijkheden zich thans
niet meer zullen voordoen, zoodat weer volledig aan de vraag vóór

Geef daar eens een
PROEFWASCH.

.

Op de verpakking is de
naam Verkade en het
wettig gedeponeerd handelsmerk „Waxine" dvidelijk vermeld.
Onze lichten worden
volledig door ons gegarandeerd; in iedere
doos vindt U een garan-

tiebewijs.

VERKADFS FABRIEKEN N.V.

&A
wu HANDHAven

ZAANDAM

KWALITEIT

GEVRAAGD gevorderd

BAKKERSLEERLING
of halfwas
in banketbakkerij gewerkt
hebbende. Brieven onder
no. 8005 bureau dezer.

t^^m»\ Ji

TYPISTE
Voor

direct GEVRAAGD.

22'^—799ö

GEVRAAGD een leerling en HMARKIEZEN, bekleed met
een gevorderde naaister. Bij IBara-doek. 't Minst in prijs
N. V.
costumtère. Brieven onder 't meest geprezen.
H
No. 0213 Bureau dezer,
Zuid Nederl. Dekkleeden &
Tentenfabr. Korte SchijfGEVRAAGD flinke loopjon- Istraat 8, Tel. 4428, Tilburg
gen, leeftijd 15 tot 18 jaar I
0229
Firma M. C. N. Bressers, Mo- 1
0216
numentstr. 6.
Woensdag 1 Mei a.s. 8 uur
Een goed strijkje gevraagd Ispeelt de bekende prof. de
voor Zondag. Maandag en IBillard Soliën een interesDinsdag 5, 6, 7 Mci en de sante wedstrijd tegen Hub.
beide Pinksterdagen 12 en 13 ICornelissen bij Toon v. d.
Mci, Zich te vervoegen bij ILoo, Hotel Centrum, Heuvel
Hotel Vissers, te Drunen.
H111.
0233

KESSELS,
8022

Industriestr. 46.

■

„MIERTOX"

ij
=

doodt en verdrijft
MIEREN en

Hebt

U een uitzet of aanvullingsvoorraad
noodig, maak dan gebruik van onze
spoigoedk oope aanbiedingen en
gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
xasffclaar gezoomd en g.Juil
3 Lakens 150 x 230 glad
3 Lakens 180 x 230 glad
3 Lakens 150 x 230 geb.
3 Lakens 180 x 230 geb.
12 Sloopen geborduurd
12 Theedoeken
>6 Keukendoeken
6 Baddoeken
6 Baddoeken
3 Ontbijtlakens 115 x 145
3 Tafellakem 135 x 165
6 'ervetten

J*

f

=

tuin.

=

'

66 stuks

Drogisterij

Alle goederen ook afzonderlijk verkrijgbaar. Voor
volledige prijscourant en monsiercollectie stuur
onderstaande coupon.
Voor degelijk linnen:
Spreek met Loeb en 't komt in ordel

Tel. 8419

-

KLEINE ADVERTENTIES.
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DAMESSALON

Jeanne Browh

-

MARKIEZEN. Een HoeGEVRAAGD in klein geben's Markies met Barazin,
garantie,
net DIENSTMEISJE,
doek. Dubbele
dubbele levensduur en niet beneden 18 jaar, voor
toch goedkooper.
N. V. dag of d. en n. desgeZuid Nederl. Dekkleeden & ; wenscht voor winkel en
Tentenfabr. Korte Schijf- huishouden, geen wasch,
straat 8, Tel. 4428, Tilburg Zondags vrij. Ta^Hascheweg
0228 -no. 202.
0160

I'
.
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DRAAGT ALTIJD EEN
HELDERWITTE BOORD! /
Helderwitte MEY's Boorden
met prima linnen, goedkoop en practisch. Is de
boord niet meer schoon,
dan neemt men eenvoudig
een splinternieuwe.

V

\

\*S

BOORDEN
mei
linnen

_d(M

dfm
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\\yW\ dafiSaSfl 5595
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Vraagt echter steeds de echte

tyffjEU^\
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IT .BUBG:

Verbunt-Moonen, Heuvelstraat 108,
Otten, Piusplein, Paulussen-v.d. Berg, Korenbloem
straat 125, v.d Wouw & Zn. Koestraat 152, v. Hout-

SS

W

K
jgt

C
!

jj
|

Ververgaard, Heuvelstraat 27, Fa. Jac. v. d.
Brekel, Heuvelstraat 2, D. Koolen-van Laarhoven, E
Armhoefstraat 33.
OiSTERWIJK: H. J. v. Haaren.
BEST: Alph. Cras en Zn.
REUSEL: Joh. Moeskops Lathouwers.
GOIRLE: J. v. Strrjp-Verhagen, Fabriekstraat 15, HB
L v. Rijzewijk, G. Brekelmaos, Molenstraat 28.
OIRSCHOT N.V Kuijpers-v. d. Heuvel.
Verder overal verkrijgbaar in de winkels met
de MEY's reclame. Gen. Vert. J. W. Raeymakers,
Claes de Vriesëlaan 12 a, Rotterdam.

||

Hoofddepot MEY'S BOORDEN:
Firma VERBUNT-MOONEN
HEUVELSTRAAT 108

GEVRAAGD: net meisje
voor de morgenuren in
WOLLEN Aa-Be-DEKENS klein gezin. Zondags vrij.
zijn verkrijgbaar bij „ESSimon v.d. Stelstr. 2. 0215
DEWE" Noord Besterdstr.
Gevraagd: nette WERK61.
Komt U eens kijken?
Of bel op 7194. Wij komen STER voor een heele of 2
gaarne met monsterzending halve dagen per week. Aanmelden: Bosscheweg 53.
Ook koopjes.
0230
0148

—

Ij

PERDOZ.F.I.4S.
PER STUK 12V* et.
GeTII
wem. pri|Sii|ST
oriisliist aratis
gratis,

pbima

— —-

TE KOOP als nieuwe motor
D.K.W. geheel electrisch,
met richtingwijzers, f 20.—
wegenbel. per jaar. Prijs
f 225. J. Smulders, Nieuw0223
landstraat 16.

H. H. KAPPERS. Gevraagd
nette bediende. Liefst goed
kunnende
scheren. Adres:
bijwerken. Billijke II
kundig
Versteeden,
H. BerkvensJ.
onder
II
condities.
Brieven
Femina,
magazijn
0222
49,
Hoeden
straat
No. 0235 Bureau van dit blad II
brengt een uitgebreide sorFlinke frissche Slaapka- Iteering Dames- en Kinder- GEVRAAGD in klein gezin
mer m. 2 bedden vrij voor IIhoeden aan zeer lage prij- R. K. zindelijk dienstmeisje
2 nette huurders of één per,- Izen. Bij aankoop van f 2.50 zelfstandig kunnende wersoon b.b.h.h., billijk. Adres IIshawl of corsage gratis naar ken bekend met koken, v.g.
keuze. Hoeden vervormen g.v., niet boven 25 jaar.
bureau dezer.
0162 I
vanaf f I.—. Lieve Vrouwe- Brieven met volledige ml.
0231 onder no. 0220 bur. dezer.
TE KOOP zware vloerklee- IIplein 7.
den, dressoir, 4 stoelen, 2 I
clubs, witte cuisinière, vloer I TE KOOP: Damesrijwiel, Woensdag 1 Mei a.s. 8 uur
kleed 3 bij 4, trapnaaima- Iz.g.a.n. met lamp. Prima speelt de bekende prof. de
chine, heerenfiets, eiken IHeeeenrijwiel met torpedo- Billard Soliën een interesbuffetkast, 4 stoelen, 2 fau- Inaaf en prima tandemfra- sante wedstrijd tegen Hub.
teuils in prima staat, salon- Jme en een autoped. Prijzen Cornelissen bij Toon v. d.
tafel. Gildebroederstraat 12 Ibillijk. Lindeplein 8 (bij Loo, Hotel Centrum, Heuvel
0233
0221 111.
bij Piushaven.
0225 IIBredascheweg).

II

KNELLENDE 3CHOENEN
maken wij grooter, wijder, II
langei, breeder Alsook II
plaatselijk verruimen voor II
eksteroogen, knooken, ha- I
merteenen op Superlargo- I
machine.
086S I
KOKX' SCHOENHANDEL.
Capucijnenstr 42. Tel. 7671

AANGEKOMEN' De nieuw-

ste zomerdracht vasteboord OVERHEMDEN. De
betere kwaliteiten in effen
en streepdessins en niet
Natuurlijk bij:
duur.
JACOBS-VAN WEES, Rosmolenplein 2.
08851

—

MARKIEZEN, bekleed met

Nederl. beste
dan
30. jarige reputatie. Beter
en toch goedkooper. N. V.
TELEFOON 6063 Zuid Nederl. Dekkleeden &
Tentenfabr. Korte SchijfVoor de a.s. Communie straat 8, Tel. 4428, Tilburg
0227
haal ik de DRANKEN aan
de bekende oude prijzen bij Woensdag Mei a.s. 8 uur
1
ANT. v. 'T HOF, Bredasche
prof. de
speelt
de
bekende
'weg 11, Telef 7977.
0171
Billard Soliën een interes'■
JONGEMAN zoekt zitslaap- sante wedstrijd tegen Hub.
kamer met volledig pension Cornelissen bij Toon v. d.
omtrek Ringbaan Oost. Br. Loo, Hotel Centrum, Heuvel
111.
onder no. 0226 bur. dezer.
02331

.

TE KOOP: winkelopstand
met van Berkel snijmachine
en snelweger, alles zoo goed
als nieuw. A. Koevoets, Lijsterstraat 59, Broekhoven.
0224

II

Populaire prijzen

Crooner

„THE ? ? BAND"
in de Nieuwe Kon. Harmonie.

—

S

E

...»

HEROPENEN.

—

Jp4

I

HYPOTHEEK. Wordt geGEVRAAGD nette f linke vraagd
per 1 Aug. e.k. v.
longe WERKSTER voor Vrij- [I
hyp. ad f 4500 op
part.
Ie
lags G Vrenken, Koestraat 72 H
Aanmelden na 7 uur 's avonds. IIsoliede pand met ruime
0218 overwaarde. Nadere condities te zenden aan AccounZAKENDOENDEN!Voorkom tantskantoor G. Menssink,
onjuiste belastingaanslagen II
Burg. v. Meursstraat 51,
laat Uw boekhouding yak- ITilburg.
0324

■

J

Uitsluitend bij vooruitbetaling 75 cent per plaatsing
COUPON H. 33U ~\
Hetzelfde „Kleintje" 3 maal
Zendt mij
zonder eenige ver»
n^
uitvoerige prijslijst ot
KT" fjjß
van ten hoogste 20 woorden piichting
(Doorhalen
monstercollectia. ■
K
WHH
R3-8L
plaatsen kost f 1.65.
wat niet gewenscht Wordt.)
mtM VtHV Sn WL-M
Voor ieder woord meel
Naam:
—■
wordt 3 cent in rekening
Oppert 63 Rotterdam
„.
_..
gebracht. Maximum aantal
Adr
Woonwoorden per kleine adverplaats:
tentie 40.
:'''
LOEB Oppert 63 Rotterdam
■*
Voor brieven onder No. of
te bevragen aan bureau del StJfaHßt.Bs>nt^
courant wordt 15 cent ad- Onze zaak is uitsluitend gevestigd te Rotterdam en verministratie-kosten per ad- tegenwoordigd alleen door den Heer :
vertentie in rekening ge*
A.A.M. VAN POPPEL, Wilhelminapark 13a, Tilburg
bracfrt
Nog voor ouden prijs kunnen wij eenige der allerOverplaatsing en uitbreiding.
nieuwste modellen SalonHiermede berichten wij de OVERPLAATSING van
kastnaaimachines met 10
onze HEERENKAPSALON van SPOORLAAN 4,
jaren schriftelijke garantie
NAAR SPOORLAAN 16
afgeven. Doet direct uw
alwaar wij morgen, WOENSDAG 1 MEI
voordeel. ST. ANNASTR. 33
0151
Tilburg.
Tevens OPENEN wij alsdan een MODERN ingerichte
ZET HEM OP, mijn film en
Uwe opname is geslaagd.
Botxtoestel 6x9, prima
FRANS RE IJ VEN.
werkend f 2.15, film f 0.30.
8008
Afdrukken kartelr. f 0.04.
PERMANENTEN met de NIEUWSTE MACHINES.
Het goedkoopste adres: m\9ammmmamm\m\t\u\mmm\\mmak\wm
FOTO „STUDIO", Molen0979
straat 75a.
Lady
KOUSEN in de nieuwste
passend
SOKKEN
kleuren.
Hedenavond half negen met
bij elk costuum. MeisjesSportkousen, wit en gekleurd. Skisokjes. Prijzen
voor iedereen.
Fa. TOOS
MEELIS. Koestraat 38.
8024
ENTREE 40 CENT.
0964

_

■

(per

......
...
....

Alléénverkoop bij

B. ]. v. ijsden

maand 6 Gulden)
f 6.90
f 2.30
f 3.10
f 9.30
f 2.95
f 8.85
f 11.25
t 3.75
f 1.10
f 1320
f 0.39
f 4.68
f 0.57
f 3.42
f 0.49
f 2.94
f 0.89
f 5.34
f 1.45
f .4.35
f 1.95
f 5.85
f 0.49
f 2.94
Totaal slechts f 79.02

_

...
...
...
.
..... .

20 et. per pakje

Heuvelstraat 57

1/ 1/

Uitzet „Regina", 66 stuks voor 70 gld.

KAKKERLAKKEN
in huis en

—

■

H. H. WINKELIERS!
papierhandel.
Weymans
Alleenvertegenwoordiger v.
Tilburg e.o. J. O v. Dun,
Hoekschestraat 45, Tilburg.
Winkelzakken 39 et. p. kg.
Ersatzpapier 41 et. p. kg.
0219

Bara-doek.

fabrikaat, met meer

_

KeWm\\\\\\\\\\\\\\&*

Kaokeldeuntje.
Twee kiepkes In et Paradys
op 't erf van Adams stee
die hadden op 'nen goeien dag
dr eerste aai gelee....

(Begin van een gedichtje uit „De Mus"
door Piet Heerkens S.V.D.)

Heeft dit iets met elektriciteit te maken ?
Of met vastrechttarief ?
Nog even geduld I
Binnenkort hoort U er meer van I
Maar apropos... van vastt echttariet
gesproken! U laat toch zeker NU
reeds een gratis opmeting doen !
Want dan kunt U nadien, zonder
enig verder uitstel, op ieder gewenst
moment, van dit aantrekkelijk tarief
gaan profiteren!

GEMEENTE ELEKTRICITEITSBEDRIJF
TILBURG

TWEEDE BLAD

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

DE PRESTATIES DER BRITSCHE
VLIEGBOOTEN LANGS DE
NOORSCHE KUST
Enkele krasse staaltjes

LEVENSLANG GEEISCHT TEGEN KOORENS
WEGENS MOORD OP ZIJN VROUW
Geen woord van deernis
of berouw

"Ben merkwaardige

gebeurtenis deed zien
nog voor tijdens een vlucht van een verkenningsvliegtuig dat photo's nam. Op
de zoekglazen van de camera leek een.
stofplekje te zitten. De photograaph
trachtte het stof weg te wisschen, maar
het plekje bleef. Bij nader toezien bleek,
dat het geen stof was, maar het beeld
van den oommandotoren van een duikboot, die gemeerd lag aan de kust van
een fjord. Onmiddellijk deed het vliegtuig een aanval op den onderzeeër met
bommen. De duikboot werd of tot zinken
gebracht, of wel ernstig beschadigd.

Het stofje op de lens, dat een
duikboot bleek te zijn
Van gezaghebbende zijde te Londen verneemt B.euter, dat Sunderland-vliegbooten,
die neergestreken zijn in Noorsche fjorden,
groepen deskundigen aan land hebben gezet
ter voorbereiding van operaties te land en
in de lucht.
Eet maken van photo's is een van de
belangrijkste taken van het kustoommando
en er is geen fjord, die niet duchtig geëxploreerd en gephotographeerd is.
Er is practisch geen scheepvaart langs de
uitzondering van Britsche oorlogsschepen. Vliegtuigen van het
Britsche kustoommando z;jn schitterend opgetreden en de verliezen in de laatste, drukke maand zijn verrassend klein geweest. Veel
goed werk is verricht door het neerwerpem
van zwaar explosie en brandbommen.
Verscheidene Duitsche vliegtuigen, waaronder Messerschmidt HO-toestellen zijn vernield of beschadigd op de Noorsche vliegvelden en een aantal benzineopslagplaatsen
zijn in brand gestoken. Vele voorbeelden
van persoonlijk initiatief hebben zich voorgedaan. Een sergeant-piloot, die het contact met zijn eskader had verloren, besloot
op eigen houtje verder te gaan. Geheel alleen
ondernam hij een bomaanval op het vliegveld van Stavanger, waarbij hij een vliegtuig
vernielde en twee andere beschadigde. Onderweg naar huis viel hij een Duitsch watervliegtuig aan, dat hij beschadigde. Vervolgens werd hij opgevangen door een Junkar 88 dien hij verdreef.

Vernomen wordt, dat een Sunderlandvliegboot, beter bekend onder den naam
„vliegend slagschip", aangevallen is in een
Noorsche fjord, door Duitsche vliegtuigen,
terwijl de gezagvoerder een zeker bericht
overbracht aan een Engelsch oorlogsschip,
dat op een korten afstand lag. Niet alleen
ontkwam de vliegboot aan de bommen, maar
tenslotte slaagde zij er zelfs in een Duitsch
Messerschmidt-toestel naar beneden te halen.
Een twaalftal Junkers vielen de vliegboot
en het oorlogsschip aan, terwijl de gezagvoerder van de vliegboot zich aan boord
van het oorlogsschip bevond. De gezagvoerder begaf zich in een boot naar zijn vliegtuig en,terwijl overal rondom bommen neerkwamen, wist hij aan boord te kómen van
de vliegboot, die rondtaxide om de bommen te ontwijken. Toen de vlieTboot opsteeg,
werd zij aangevallen door een Messerschmidt

Binnenland.

beweegbare geschuttorens als met andere
wapens uitgerust»

Noorsche kust, met

110, doch dit toestel werd in enkele socehden
door de vliegboot neergeschoten. Het wrak
van de Messerschmidt werd door manschappen op den grond gevonden.
De Sunderland-machines zijn zoowel met

ONGELUK MET DOODELIJKEN LIJK VAN VERMIST SCHAATSENRIJDER
AFLOOP TE SASSENHEIM
OPGEHAALD
Herkend aan ring en polshorloge

Truck met oplegger draaide op hoofdverkeersweg en luxe auto reed er
tegen te pletter
In het begin van den avond is gisteren op
den rijksweg
's-Gravenhage—Amsterdam,
onder de gemeente Sassenheim een ernstig
verkeersongeluk gebeurd, waarbij één doode
valt te betreuren.
De avond was reeds gevallen toen een
truck met oplegger uit den zijweg van Oegstgeest den hoofdweg opreed. De bestuurder
ontdekte, dat hij in de verkeerde richting
ging en besloot daarom te draaien. In de
duisternis had deze manoeuvre een noodlottigen afloop. Terwijl de truck draaide en
de oplegger dwars over den weg stond, naderde met groote snelheid uit de richting
Amsterdam een personenauto, waarin twee
heeren uit Rotterdam waren gezeten. Met
een hevigen slag botste deze wagen tegen
den oplegger, met het droevig gevolg, dat de
bestuurder, de heer van der Laar, op slag
dood was.
Zijn metgezel, de heer Wigleven, een bekend figuur in de Rotterdamsche zeilwereld, kreeg vleeschwonden aan rechterschouder en -elleboog en scheurde het rechter
ooglid; hij werd opgenomen in het academisch ziekenhuis te Leiden.
Het stoffelijk overschot van den heer van
der Laar is door de politie in beslag genomen.
De personenauto werd geheel vernield en
de truck liep lichte schade op.

-

BRAND LIET ZICH ERNSTIGER AANZIEN
DAN HIJ WAS
Op de vierde étage van bekend Rotterdamse»
meubelmagazijn
Gisteravond om kwart voor zeven Is door
onbekende oorzaak brand uitgebroken in een
hoek van de meubelmakerij der N.V. Piet van
Reeuwrjk's woninginrichting aan de Kipstraat te Rotterdam, en wel op de vierde
étage van het gebouw. Aangezien herhaling
gevreesd werd van den grooten brand van
elf jaren geleden, maakte de brandweer direct groot alarm, waarop twee motorspuiten,
een gereedschapswagen en een groot aantal
slangenwagens uitrukten. Het vuur werd gebluscht met enkele slangen op eigen waterleiding, terwijl een der motorspuiten, met één
straal assisteerde. Ander gereedschap is
niet gebruikt. De schade is gering.

Puitecue

Een Huizer visscher heeft gistermiddag in
zijn netten het lijk opgehaald van den sedert Januari j.l. vermisten inwoner van Nijkerk, den heer Mol, die op een Zondagmiddag besloot per schaats van zrjn woonplaats
naar Amsterdam te rijden, doch van wien
men sedertdien niets meer had vernomen.
Toen werd reeds aangenomen, dat den heer
Mol een ongeluk was overkomen, omdat,
hoewel het ijs in de toen heerschende vorstperode zeer dik en sterk was, het op verscheidene plaatsen groote scheuren vertoonde en het derhalve verre, van betrouwbaar was. Het stoffelijk overschat van den
heer Mol verkeerde reeds in verregaanden
staat van ontbinding. Aan een ring, waarin
de naam stond gegraveerd en aan een polshorloge kon het evenwel worden geïdentificeerd.
JONGETJE VERDRONKEN
Gistermiddag omstreeks vier uur is het
negenjarig zoontje van den winkelier C.
Janssens te Hijkersmilde, op weg van school
naar huis, in de Drentsche Hoofdvaart geraakt en verdronken. Des avonds is het
lijkje opgehaald en naar de ouderlijke woning overgebracht.

Voorzitter der fractie neemt stelling tegen
de „Telegraaf" en Colijn.
De partijraad der S.D.A.P. is Zaterdag en
Zondag te Utrecht bijeen geweest.
De voorzitter der S.D.A.P.-Kamerfractie
heeft een inleiding gehouden waarin hij de
neutraliteitspolitiek der regeering steunde.
Hij noemde de voorstelling, die de
„Telegraaf" had gegeven over de bestaansenergie onzer regeering valsch en
onwaardig.
Spreker zeide het te betreuren, „dat
iemand als de oud-minister Colijn het een
paar maal noodig heeft geacht om op
een gevaarlijke wijze
openin het
baar de regeering op belangrijke punten
in gebreke te stellen. Vooral geldt dit
aldus spreker
voor zijn opmerkingen
inzake het nu reeds contact zoeken met
bepaalde mogendheden, iets wat de regeering terecht afwijst, daar dit de kans,
om in het conflict te worden betrokken,
bevorderen zou."

--
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Officier van Justitie acht verdachte volkomen toerekenbaar en zegt, dat hem
die straf moet worden opgelegd,
welke

leeft

in de rechtsovertuiging van ons volk

De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren de behandeling van de strafzaak
voortgezet tegen den hofmeester Koorens, verdacht van moord op zijn vrouw,
gepleegd op 22 Juni van het vorige jaar
in zrjn woning in de Pijnackerstraat.
Na een korte ondervraging van Koorens,
die bij zijn reeds afgelegde verklaringen
blijft, is het woord aan den officier van
justitie, mr. L. de Blécourt, die
gelijk
gisteren reeds kort gemeld
levenslang eischte.

—

—

—

Requisitoir.

—

In deze felbewogen tijden
aldus vangt
spr. aan
waarin de volkeren elkaar gaan
verscheuren en waarin wij steeds in de couranten de meest felbewogen berichten lezen
dreigen wij af te stompen. Toch treft ons dit
afschuwelijke, dierlijke misdrijf, dat thans
voor uwe rechtbank wordt behandeld, diep.
In het kort schetst de officier de vondst
van den koffer met zijn afschuwelij ken inhoud, het onderzoek, het vinden van het
waschnummer en het onderzoek in de leege
woning, waar het scherpe oog van dr. van
Ledden Hulsebosch spoedig bloedsporen vond
Dank bracht spr. aan den officier van justitie te Semarang, mr. van Dijk, aan de rechercheurs Uilemans en van Dijk en aan den
rechter-commissaris mr. Drjksterhuis, voor
hun aandeel in het onderzoek en het klaarheid brengen in dit misdrijf.
Vervolgens ging de officier na, wat Koorens na het misdrijf had gedaan. Hij beschrijft o.a. hoe K. zijn vrienden het huis
liet zien waar het lijk van de vrouw van
den hofmeester ligt. Met een onverklaarbare
kalmte leidt hij zijn kennissen rond in het
huis; één deur blijft gesloten
den volgenden dag vertrekt hij per auto, na het lijk
in koffers gepakt in te hebben geladen. Hij
gaat naar Deventer, waar hij zijn zuster en
zwager bezoekt. De auto met het lijk laat
hij dien nacht voor de deur staan. Den volgenden dag rijdt hij verder, komt in de buurt
van Terschuur, en bedenkt dan, dat hij weldra weer in het centrum van de bewoonde
wereld komt. Hij moet de koffers kwijt. Beide koffers werpt hij daar
naar hij zegt
in het struikgewas. Eeri is er slechts terug-

—

—

—

gevonden.

,

Koorens gaat terug naar Amsterdam. Een
paar dagen later scheept hij zich in op de
„Oranje". Hij maakt de proeftocht mee en
onbewogen bedient de keurige hofmeester
aan tafel. Vlug en vriendelijk bedient hij ret
feestvierende gezelschap. Niemand merkt iets
bijzonders aan hem
Koorens komt terug in Amsterdam, &ij verkoopt de meubeltje, laat de woning schoonmaken en vertrekt korten tijd later met de
„Johan de Witt" naar Indië. Eindelijk komt
hij in ons land terug: als arrestant!
Dan beschrijft de officier hoe het eerste
verhoor verliep. Na een uitvoerige ondervraging had verd. uitgeroepen: „Ik heb het gedaan". Hij was toen geheel onder den indruk
van het feit, dat wij dag voor dag cri van
uur tot uur wisten, wat hij ij had uitgevoerd.
We gaven hem
aldus het O.M.
uit medelijden een glaasje water. En zeldzaam heb
ik iemand zoo bliksemsnel zien herstellen.
Koorens kwam toen voor den dag met het
verhaal over de ruzie. Toen hij vermoedde,
dat zij na den val dood was, stak hij haai
meermalen met het mes in de borst. Hij wist
niet zeker dat zij dood was, hij wist
dus, dat de mogelijkheid bestond, dat zij niet
was overleden, toen zij werd gestoken.
Maar het is heel anders gegaan dan Koorens heeft gezegd. Er was hier voorbedachte
rade aanwezig! En om dat te bewijzen, moeten we Koorens op zijn reizen volgen. Verdachte Koorens immers had aan boord een
meisje ontmoet, waar hij dolverliefd op
werd. Hij moest van zijn vrouw af. Geld
mocht het den geldwolf niet kosten. Uitkeering aan zijn vrouw wilde hij, als het eenigszins anders kon, niet betalen. Om te bewijzen hoeveel Koorens van het meisje hield, las
hij eenige brieven voor, door verdachte aan
zijn vriendinnetje geschreven. Gedurende de
geheele reis van Indië naar Nederland, heeft
verdachte al zijn gedachten geconcentreerd
op het meisje; bijna iederen dag schrijft hij
haar. Meer en meer, aldus mr. de Blécourt,
naderde de vaderlandsche kust, nadert het
schip de thuishaven.
Angst bekruipt ons, wanneer we bedenken, dat Koorens thuiskwam met
de gedachte zich ten koste van alles
van zijn vrouw los te maken. Hij
schrijft haar zelfs, dat hij in een hotel zal logeeren. Koorens komt thuis.
Daar is niets gebeurd, wat K. vertelde. Neen, toen de vrouw rustig in bed
lag, toen, Koorens, hebt gij een mes
genomen en dwars door het hart van
uw vrouw gejaagd. Zoo is het gegaan
en niet anders....
Koorens staat op, spierwit. Hij poogt
een paar woorden van protest te
mompelen, maar de officier valt hem
in de rede: „Stil, Koorens, je krijgt
later het woord
"
Koorens zinkt weer neer In de verdachtenbank.
Strak kijkt hij den officier van justitie aan, wanneer deze tegen hem

—
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fulmineert: uw motorische onrust op
de terugreis naar Indië, Koorens, is
verklaarbaar. Voor uw geestesoog
verscheen uw vrouw, de vrouw, die u
liefhad, die slechts voor u leefde en
die door u op lafhartige en afschuwelijke wijze werd gedood. Door
drank trachttet gij te vergeten, maar
dat zal u nooit gelukken.... er is nog
een hoogere gerechtigheid, Koorens!
Vervolgens besprak de officier de psyche
van verdachte. Spr. is met den psychiater
van oordeel, dat verdachte volkomen toerekeningsvatbaar is. Uit niets blijkt uit zijn
antwoorden het tegendeel. Ook uit het feit,
dat hij het lijk in stukken heeft gesneden,
mag men niet concludeeren, dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Als rasmisdadiger heeft hij enkele abnormaliteiten verricht om den psychiater op een dwaalspoor
te brengen.
Bij elk mensen komen volgens de moderne
psychiatrie, Wel lichte psychische afwijkingen voor. Ook, en misschien wat sterker, bij
Koorens.
Opzet, voorbedachte rade en toerekeningsvatbaarheid achtte mr. de Blécourt bewezen.
Strafmaat.
Welke straf moet aan dezen man worden
gaan
uit naar dat hooge, sombere gebouw te
Leeuwarden Dikwijls valt het ons zwaar een
hooge straf te eischen, doch in deze zaak
mogen wij geen gevoelselementen laten gelden. De straf, die in de rechtsovertuiging van
ons volk leeft, is voor mij richtsnoer.
Als een vampyr heeft deze beestachtige verdachte zijn vrouw gedood en
in stukken gesneden.
Wegens moord op zijn echtgenoote
requireer ik tegen dezen man levenslange gevangenisstraf, besloot mr. de
Blécourt zijn requisitoir.
Koorens had inmiddels zijn kalmte herwonnen
opgelegd? Onze gedachten, aldus spr.,

De verdediger, mr. F. A. Kokosky ving zijn

dit nagelaten en dus is het aan zijn
schuld te wijten dat zij overleed.
De steken, die hij toebracht waren het b eg i n van de verminking. Er is geen sprake
van dat deze steken in bed zijn toegebracht;
Het bed zou dan va*i het bloed gedropen
hebben.
PI. noemde het onjuist, dat de officier van
justitie het eerste verhoor afnam en daar
verbaal van maakte. Daar zou Koorens gezegd hebben: „ja, ik heb het gedaan".„Maar
wat bedoelde verdachte? Hij wilde slechts
zeggen, dat hij gestoken had n a haar dood
en haar had verminkt. In zijn radeloosheid
heeft Koorens inderdaad iets afgrijselijks gedaan.- Maar waarom? Omdat hij bang was,
dat de justitie verband zou leggen tusschen
den dood van de vrouw en zijn liefde voor
het meisje. Maar was die liefde voor het
meisje inderdaad wel zóó groot, dat hij voor
een vrouw, die hij een blauwen Maandag
kent, het plan maakt en uitvoert om zijn
vrouw te dooden? Zoodat hij ook zijn eigen
leven verwoest.
Onzin. De man was immers op de terugreis
al weer verliefd op een andere vrouw.
Wel is het aannemelijk dat hij wilde scheiden en, daarom ook wilde hij niet, dat zijn
brieven aan huis werden bezorgd. Daarom
gaf hij het adres van een hotel.
Koorens schreef naar zijn vriendin in Indië: „Over zes maanden ben ik vrij." Dat
wijst op een scheiding en niet op een gewelddaad. Uit niets blijkt dan ook, aldus de verdediger de voorbedachte rade en het rustig
overleg."

Vervolgens besprak mr. Kokosky de kwestie van de toerekeningsvatbaarheid van den
verdachte.
Naar pl.'s oordeel hebben de psychiaters
zich te veel laten leiden door het dossier.
De verdediger beschreef dan de psyche
van Koorens, zooals hij die ziet uit de
feiten, uit de brieven en dagboeken van
Koorens. Naar zijn oordeel is hier sprake van een lustmoord, een motief dus,
gelegen in een abnormalen aanleg. Met
die omstandigheden hebben de deskundigen niet voldoende rekening gehouden.
Ik verzoek de rechtbank, aldus pi., een
nieuw psychiatrisch onderzoek te bevelen, om
uit te maken of verdachte wel geheel toerekeningsvatbaar is.
Overigens is pi. van oordeel, dat verd. van
moord moet worden vrijgesproken, hoogstens
zal hij kunnen worden veroordeeld wegens

pleidooi aan met een woord van waardeering
en hulde tot den president, mr. Dons, voor doodslag.
Bij de bespreking van de strafmaat merkte
zijn uitstekende en absoluut onpartijdige leiding in deze zaak. Ook den officier van justi- mr. Kokosky op: „Mijn taak was moeilijk,
tie bracht mr. Kokosky hulde voor de wijze, maar moeilijker is die van de rechtbank."
waarop hij deze zaak behandelde: „gij, meClementie pleiten is, door alles wat gebeurd

neer de officier, hebt trachten aan te toonen,
dat verdachte gehandeld heeft, gemoord
heeft, uit dolle liefde voor een andere vrouw.
Maar dan past toch zeker niet een eisch, zooals deze door het O. M. is gesteld: levenslange
gevangenisstraf.
Waarom is de eisch opgevoerd tot 't maxi-

mum? Omdat de officier onder den indruk
is, van wat Koorens na het feit heeft gedaan.
Maar voor de rechtbank mag slechts de
vraag bestaan: heeft Koorens zich schuldig
gemaakt aan moord, doodslag, of zware mishandeling; is Koorens toerekeningsvatbaar
en zoo ja, welke straf moet worden opgelegd.
Verder niet. Bovendien is K. het verbergen
van een lijk ten laste gelegd. Daarop staat
een maximum van zes maanden, f 300 boete
maximaal.
Dit geringe onderdeel der dagvaarding zal
ik
aldus pi.
onbesproken laten. Van een
kalm beraad en rustig overleg is naar mijn
meening, aldus de verdediger, niets, maar
dan ook niets, gebleken.
Ik wil toegeven, dat de vrouw leefde, toen
de verminking begon. Al het andere is hypothese waarvan, wij totaal niets met zekerheid weten.
Vóór hij thuiskwam, dronk hij twee borrels,
in zijn huiskamer schonk hij zich weer een
hartversterking in. Dat is alles.
De lezing van verdachte, dat hij de vrouw
een duw gaf, dat zij viel en bewusteloos raakte, zoodat hij meende, dat zij dood was, kunnen wij niet als onaannemelijk verwerpen.
Wij hebben immers de schedel niet. Wij kunnen onmogelijk nagaan, wat er precies gebeurd is.
Er is toch het bekende geval van de vrouw
met de eierschaalschedel. Haar man gooide
haar met een pantoffel tegen het hoofd en
tengevolge daarvan overleed zij korten tijd
later.
Koorens zegt overtuigd, te zijn, dat zijn
vrouw na den val dood was. Hij heeft
nagelaten een dieper gaand onderzoek in
te stellen. Misschien had hij de gedachte:
„Gelukkig, ze is dood, ik ben van haar
af". Toen heeft hij dus gepleegd dood door
schuld. Bij spoedig ingrijpen had hij
haar misschien kunnen redden, hij heeft

—

—

is, moeilijk. En toch heb ik nedelijden met
hem. De officier van justitie schrijft 't misdrijf toe aan verd.'s liefde voor een andere
vrouw. Maar dan is het een „crime passionnel" en zou men voor een misdaad uit liefde
levenslange gevangenisstraf opleggen? Nooit.
Daarop vertrouw ik volkomen
besloot mr.

—

Kokosky zijn pleidooi.
Na een dupliek kreeg Koorens nog eens 't

woord: „Ik zweer u, dat het precies gegaan
is zooals ik vertelde. Ik heb het riet met
voorbedachten rade gedaan."
De rechtbank zal op Donderdag 9 Mei in
deze zaak vonnis wijzen.

ONGUNSTIGE POSITIE VAN DE
VEEHOUDERIJ.

minister
De drie Centrale landbouworganisaties en

Zij vraagt verderen steun aan den

de drie landelijke Landarbeidersorganisaties hebben gezamenlijk aan den minister
van Economische Zaken een brief gericht,
waarin zij nogmaals de ongunstige positie,
waarin de veehouderij verkeert, onder diens
aandacht brengen. Vele bedrijven hebben
gebrek aan voeder. Voorts is het voederstroo
zoo duur, dat veehouders het vaak niet kunnen betalen. Bij tal van veehouders bestaat
er ook een nijpend gebrek aan contant geld,
zoodat de toegewezen hoeveelheden krachtvoeder en kunstmest op crediet moeten worden gekocht; de achterstand in betalingen
aan leveranciers en ambachtslieden is dan
ook in het laatste jaar op onrustbarende
wijze gestegen. In veel gevallen wordt de
aankoop van krachtvoeder zoodanig beperkt, dat de verzorging van veestapel en
grasland in het gedrang kcmt, wat zich wreken moet op de productie.
Er zal ongetwijfeld eenige verlichting in
den toestand komen door de in de ministerieele radiorede in uitzicht gestelde maatregelen, maar toch zullen deze geen afdoende
hulp brengen, zoo wordt in het adres gezegd.
De organisaties verzoeken den Minister dan
ook dringend, verder gaande maatregelen
tot steun aan de veehouderij te treffen.

Te Meerveldhoven vierde de Zeereerw. Pater F. van Wetten O. Pream, die vele
,'aren werkzaam was als missionaris, zijn gouden Priesterfeest, Namens de inwoners, verwanten en vrienden werden den jubilaris een kruis langs den weg aangeboden, dat door hem zelf op plechtige wijze werd ingezegend

Liturgische Kalender.
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WOENSDAG 1 MEI.

HILVERSUM I.

——

1875 M en 414.4 M.

—

6.25—6.55 OnderwijsNCRV-uitzending.
fonds voor de Scheepvaart.
8.00 Berichten ANP
8.05 Schriftlezing,
meditatie — 8.20 Gramofoonmuziek (9.30—
9.45 Gelukwenschen)
10.30 Morgendienst
11.00 Gramofoonmuziek — 11.15 Viool,
piano en gramofoonmuziek; — 12.00 Gramofoonmuziek (Om 12.30 Berichten ANP) 12.45
Orgelspel en gramofoonmuziek
1.30 Ensemble van der Horst en gramofoonmuziek.
2.30 Voor postzegelverzamelaars
3.00 Ensemble van der Horst
3 45 Gramofoonmuziek
4.00 Zang, piano en gramofoonmuziek
4.45 Felicitaties
5.00 Voor de jeugd
5.45 Gramofoonmuziek
6.25—6.55 Taalles
en technisch onderricht
7.00 Berichten
7,15 Causerie: Voetbalsport in eigen kring"
7.30 Gramofoonmuziek
8.00 Berichten
ANP, internationaal overzicht, herhaling
SOS-berichten
8.25 Reportage
9.00 Gramofoonmuziek
9.15 Causerie „Onze aangifte voor de Inkomstenbelasting"
9.45
Spaarne sextet
10.00 Berichten ANP actueel halfuur
11.15
10.30 Spaarne sextet
Gramofoonmuziek
Ca. 11.50—12.00 Schrift
lezing.

—

— —

——
——

—
—

—
—

—
——
—
—

—
——

—

—

—
—
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HILVERSUM 11, 301.5 M
VARA uitzending
10.00—10.20 en 7.30—8.00 VPRO.
8.00 Gramofoonmuziek en toespraak „Ondanks alles!"
8.15 Berichten ANP — 8.25
10.00 MorLitterair muzikaal programma
genwij ding
10.20 Voor de vrouw
11.20
Gramofoonmuziek
12.00 Rosian orkest
12.45 Berichten ANP, gramofoonmuziek
1.00 „Onwankelbaar blij ri on^e overtuiging",
toespraak
1.20 VARA orkest
2.00 Radiotooneel
2.20 Residentie orkest en solist
3.20 Voor de kinderen
3.45 Residentie or5.30—6.10
kest
4.25 Gramofoonmuziek
Orfsel en zang 6.15 Rosian orkest en spreker
7.00 VARA Kalender
7.05 Felicitaties
7.10 „Wij roepen U", 1 Mei-toespraak
7.30 VARA Meisjeskoor „De Krekels"
8.00 Herhaling SOS-berichten
8.03 Berichten ANP
8.20 Uit België R.i.dio orkest Nationaal orkest van België koren en solisten
(In de pauze: Toesnraak „1 Mei-groet")
9.20 VARA Maandrevue
10.05 Utrechtsen
11.00 Berichten
Stedelijk orkest en solisten
ANP
11.10 Gramofoonmuziek en toespraak
11.55—12.00
„Eens"
11.30 De Ramblers
Gramofoonmuziek.

—

—
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—
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—
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—
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Na 10.20
ENGELAND, 391 en 449 M.
11.20 Lichte muziek uit Nederook 342 M.
12.20 Beland
11.50 Solistenvoordracht
12.50—1.20 Va12.35 Causerie
richten
riété
2.50
2.20 BBC Harmonie orkest
Billy Cotton en zijn Band
3 20 BËC Nor4.20
thern orkest
3.55 Radio tooneel
Berichten (Wels)
4.25 Welsche Kerkdienst
5.35
5.20 Berichten
4.40 Kinderuurtje
6.20
Variété
5.50 Actueele uitzending
Mededeeling
6.40 BBC koor en het ver720 BBC orkest
sterkte Revue orkest
8.20 Berichten
8.40 Actueele causerie
8.55 Radiobewerking van de operette
9.50 Greedie kleinen Veilchen blüh'n"
10.20 Het Grosvenor
nock Schotsch koor
House Dansorkest
10.55 De BBC Zangers
en soliste
11.20 Berichten.

11.10 VioolvoorRADIO PARIS, 1648 M.
dracht
11.20 Félix Raugel-koor en solist
1.05
12.35 Zang
12.05 Pianovoordracht
2.50
Viool en piano
2.20 Piano en cello
Radiotooneel
3.50 Zang
4.20 Chansons
4.35 Het Parijsche Instrumentaal kwintet
6.50
en soliste
5.35 Piano, viool en cello
Radiotooneel
8.05 Muzikale causerie
9.05 Concert
soliste
10.20 Zang met
11.20—11.50 Moyse trio.
toelichting
4.20 Omroeporkest en
KEULEN, 456 M.
Otto Fricke's orkest
6.20 Volksliederen
7.50
7.00 Omroepkoor en orkest en solist
Omroeporkest en solisten 8.20 Omroepklein11.05 Faorkest
9.20 Mei-programma
12.50
brieksorkest
11.20 Omroeporkest
Populair concert
1.45—1.50 Muzikaal tus3.30
schenspel
2.20 Leo Eysoldt's orkest
Solistenconcert
4.20 Joachim Bund's kwar7.45—
tet
6.35 Zie Deutschiandsender
7.50 Muzikaal tusschenspel
8.50—9.20 Zie
Deutschiandsender.

——

BRUSSEL, 322 en 484 M.
322 M.:
5.50—8.20 Mei-uitzending
9.20
1 Mei-reportage
Ca. i 1.30 Gramofoonmu-

—

FEUILLETON.

OM EEN ERFENIS
Buiten vernam men voor de deur een zwak
gerucht, bijna onhoorbaar. Het' was Enid,
die scherp toeluistcrde. Ze had spoedig ontdekt wat er gaande was. Nu eenmaal de
groote^ troef was uitgespeeld en niets was
ontdekt, had zij Frank Littimer naar boven
gevolgd. Toen ze voorbij Hensons kamer
was gegaan, was zij getroffen door het
geluid van stemmen binnen, en wa 3zij bij
de deur blijven staan. Daar luisterde zij
nu zoo goed als haar maar mogelijk was.
Ze had wel alles willen geven indien dit
niet gebeurd was, maar alles in dit droevige
huis liep immers tegen.
Doch de laatste woorden van Henson, die
zij had opgevangen, waren voldoende voor
haar. Ze nam haar rokken bijeen en snelde
naar beneden. In de hal stond Williams, een
glimlach van genoegen op zijn met rimpels
doorploegd gelaat, en streek zich met de
hand over de kin.
Wat is er nu weer aan de hand, juffrouw,
riep hij.
Geen vragen, antwoordde Enid. Haal me
onmiddellijk de isoleertang uit den gereedschapsbak. De isoleertang of den nijptang,
ook al goed. Kom dan mee, zoo snel als de
wind naar het balkon van de badkamer. Het
gaat om leven en dood.
Een vondst.
David Steel scheen niet in het minst verwonderd.

Dus u heeft zelf dien sigarenkoker gekocht? vroeg hij.
Inderdaad heb ik dat, antwoordde Ruth
op levendigen toon. Ik ken u natuurlijk
reeds lang van naam, en heb bijna al uw
ik hield zoo veel
boeken srelezen. En ik
werk,
van uw
David was gestreeld. De bewondering van
het meisje in de oogen van Ruth trof hem
aangenaam.
En ik was gelukkig u te ontmoeten, ging
Ruth voort, U moet weten dat wü allen van

—

WOENSDAG, 1 Mei. Denk allereerst

aan

TOM EN LOEKIE OP AVONTUUR

klngf. Ook dé gemeenteveldwachters en het
geraeen l«p
Het lid Joosen neemt mede namens zijn
collega's Kriellaars en Jacobs afscheid en
71.
bood een kaart van de beide Baarle's aan.
Namens de bewoners van Ulicoten en Castelré sprak het lid v. d. Brand Ook de burge- TITIJ vertoonde ook nog de aardig
meester van Baarle-Hertog dr. Govaerts voer
heid om van verschillende mor
de het woord. Hij dankte mevr. Hofland voor
de goede werken, die zij heeft verricht.
sters den muil te openen, zoodat d<
Wethouder Verheijen spreekt namens den
raad. Tot slot feliciteert wethouder de Vet witte tandpunten in de bleekrood
den burgemeester. Met een korte toespraak tong geheel zichtbaar waren. In iedc
dankt Burgemeester Hofland voor de hartegeval blijkt er wel uit, hoe d<
lijke woorden tot hem gericht.

's Pau~en oproep!
H.H. Philippus en Jacobus. 2e Geb. en L.
Evang. v. d. Vigilie v. Hemelvaart. 3e v. d.
Kruisdasen Credo. Pref. v. d. Apostelen.
Philippus was, volgens oude schrijvers, gehuwd, toen hij als Apoïtel wend geroepen.
Zijne drie dochters blonken uit in heiligheid;
een harer wierp schitterglans op de Kerk
van Ephese. Hij evangeliseerde Scythië en
Phrygië; het eerste bekeef de hij bijna geheel.
In Hieropolis in Phrygië werd hij gekruisigd.
Jacobus was van moeder :zij de verwant aan
schijnbaar zoo stompzinnige krokr
de H. Maap-d (langs een zuster van de H.
Anna) en was daarom „broeder" des Heeren
Nieuws
dil toch wel te dresseeren is.
genoemd en was bijgenaamd „Rechtvaardige".
hebben.
Maar zullen wij nu niet wat ver
Hij zal reeds als kind streng geleefd
Hij was de eer-te Bisschop van Jeruzalem
Benoeming.
der landwaarts in trekken,, om t
en be-tuurde het 30 jaren. 96 jaar oud, werd
Z.H. Exc. de Bisschop van Breda heeft be- zien, of wij hier morgen ook
hij op den tempel gevoerd en naar beneden
geworpen. Met gebroken beenen bad hij voor noemd tot kerkmeester der St. ' Jan's parozullen maken.
zijn beulen, tot een volder hem met zijn chie te Oosterhout den heer Christoffel natuuropnamen
stamper den schedel insloeg. Hij is de schrij- Kramer Lathouwers.
Maar het landschap was overa
ver van een Brief, die tot de H. Schrift betamelijk eentonig en leverde niet
hoort.
T.S.C.—E.K.C. 4—1.
op, dat voor hen van belang was.
Beide elftallen presenteeren zich met enkeToen ze een half uur later wee
invallers. Er werd ruim een half uur ge11.50 en 12.30 Omroep- le
ziek en declamatie
door een der teams ge- terugkwamen, zagen ze tot hu*
12.50—1.20, 4.20 5.50 speeld, zonder dat
dansorkest en soliste
krijgt Ernst de kansu om
scoord
wordt.
Dan
de
7.20 Voor
en 6.20 Gramofoonmuziek
een goal te maken en via de lat geeft hij TSC schrik, dat de krokodillen in. groo'
7.50 Radiotooneel met muziek
soldaten
de leiding I—o. Door een fout der TSC-achter
op de leege sloep losgingen.
9.30—10.20 Gramofoonmuziek.
hoede, die door EKC onmiddellijk afgestraft aantal
I—l.
„Vooruit jongens, laat ze de sloer
11.50 wordt, komt de gelijkmaker
434 M.: 11.20 Gramofoonmuziek.
TSC-voorhoede
meer
is
de
acNa de thee
12.50—1.20, 6.05 en
en 12.30 Radio orkest
tief. Uit een scrimmage voor het EKC-doe) niet bederven!"
solde
7.20
Voor
6.35 Gramofoonmuziek
weet van Wanrooy TSC de leiding te geven,
Vader rende vooruit. Torn er
7.50 en 8.30 Radio orkest en solisten 2—l. Een keurig door van Wanrooy aangegedaten
— 9.50—i0.20 Gramofoonmuziek.
ven bal brengt door Ernst den stand op 3—l. Loekie hem achterna. Vader hegor
brengt hij den stand op 4—l. Tegen dadelijk met flinke steenen te gooier
6.35 Daarna
1571 M.
het
einde
wordt het EKC-doel nog een keer
" DEUTSCHLANDSENDER,
7.35 Otto in groot gevaar gebracht.
Omroeporkest, koren en solist
waarmee het strand bezaaid lag.
hoorbeBerichten,
8.20
Dobrindt's orkest
Torn en Loekie volgden dit voor10.20 Berich8.50 Omroeporkest
richten
jen paar van de grootste krokodilS.C.O.—W.V.S. 10—0.
beeld. Nadat deze strijd ongeveer
ten. Hierna: Omroepkoor en -orkest en so11.20—12.15 Berichten.
len er van door.
listen
Een partijtje voetbal, dat in alle kalmte een kwartier had geduurd, gingen
speeldoor SCO werd gewonnen. De WVS-ers
den van het begin af aan een verloren partij.
Met de rust was de stand voor SCO alreeds
Gouden bruiloft H. v. Turnhout-de Boer.
van dien aard, dat er van verliezen bijna
geen sprake meer kon zrjn. Na rust had SCO
Zaterdag werd door de echtelieden H. van
't spel geheel in handen en zelfs de linkshalf Turnhout-de Boer het feest gevierd hunner
Nieuws
G. Snoeren wist te doelpunten. De beide Cor- 50 jarige echtvereeniging. ledereen kent den
JHR. ROB. GRAAFLAND
nelissen leverden keurig werk, ook Kops en krassen jubilaris bij zijn vroegeren voerKorhuis. Om het in korte woorden te zeg- mansnaam „Bart je Krrjnen". Het is dan ook
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GEMEENTERAADSVERGADERING.
en
Trui'
Bartje
geen
tegenstand
meer.
gen,
jubilarissen,
na
de
rust
was
er
voor
de
beide
Heerlen in den ouderdom van 65 jaar
te
Afscheid Burgemeester Hofland,
geweldige
duidebekampioenschap
geworden.
Het
voor S.C.O. komt
Onder
een gloriedag
overleden de bekende kunstschilder Jhr. Rob.
In principe tot aansluiting bij de waterlijk in zicht.
het gouden paar 's morgens Graafland.
langstelling
werd
leiding besloten.
voorafgegaan door een muziekcorps uit de
De overledene, die de laatste jaren te
Baar
kwam
bruidjes
van
Ie
Nassau
en
gemeenteraad
begeleid
en
door
Vught
woonachtig was, verwierf in 1914 de
De
buurtbewoners
Dongen.
dezer dagen in openbare vergadering bijeen
een groot aantal auto's met comitéleden en bronzen medaille op de vierj aarlijksche tenonder voorzitterschap van den heer H. Hoffamilie naar de St. Laurentiuskerk gereden, toonstelling te Amsterdam met zijn schilland, die mededeeling deed van zijn benoealwaar door Deken Batenburg een H. Mis derij „Lezend meisje". In 1916 verwierf hij
I. V. C. B.
ming tot burgemeester in Oud-Gastel.
van
dankbaarheid werd opgedragen, waarna de gouden medaille op een tentoonstelling
Een adres inzake verzoek tot verharding
door een kleinzoontje van het gouden paar te 's-Hertogenbosch „Kinderen der zon."
D.S.V.— M.O.C. 1—1.
Hoogeindschestraat te Ulicoten werd ter fina
een lofzang werd ten gehoore gebracht. VerIn de latere jaren heeft Graafland zich
D.S.V. verschijnt zonder haar aanvoerder volgens werd op dezelfde wijze huiswaarts weinig meer in het kunstleven bewogen, al
van advies in handen van B en W gesteld.
Gunstig beschikt werd op het verzoek van Jos van Dongen, wiens plaats door Peeters getrokken, waarna de huldiging door de hield hij een paar jaar geleden nog een tenveldwachter de Wit om de rijks-kinderbijslag wordt ingenomen. Het spel is nog maar en- bruidjes plaats vond. In de middaguren vond toonstelling, waarop zrjn talent duidelijk
regeling in te voeren, 'n Verzoek om de ver- kele minuten oud, wanneer Oomens voorzet een drukke receptie plaats Er werd een zang
bleek.
harding van den weg Veldbraak door te trek- en Voskuil den MOC-keeper het nakijken hulde gebracht door de kinderen uit de buurt
Het overlijden van dezen kunstenaar zal
geeft I—o. In de tweede helft moet van Son die 0.1. v. den heerA. Eikhout een lied zon- in breede kringen in het Zuiden met ontroeken besloot de raad ook in te willigen.
Nogal wat stof wierp de vergoeding van al aanstonds optreden tegen een paar schuigen, hetwelk door een der Eerw. Zusters ring worden vernomen.
f 23.50 aan Baks op, waartoe in de vorige ver- vers van de Bergensche linkerwing. Wanneer Franciscanessen was gemaakt. De heer A.
gadering besloten was. Het eind van 't liedje de Dongen-achterhoede
even te laat
Snels bood namens de buurt twee mooie fauMEINDER BUTTER OVERLEDEN
was dat een voorstel van Krielaars om het buitenspel wil plaatsen, breekt de linksbin- teuils aan. In de avonduren kwamen de beide
In 63-jarigen ouderdom is te 's-Gravenbesluit in te trekken met acht tegen drie nen snel door en scoort den gelijkmaker I—l harmoniën, alsmede de zangver Wilhelmina
hage
stemden
Krie
overleden de kunstschilder Meindert
verworpen
stemmen
werd. Voor
D.S.V. tracht de overwinning te forceeren, serenades brengen. De woning van het gouButter.
laars, Joosen en Jacobs.
prachtschoten,
doch
van Boesschoten en v.d.
was prachtig versierd en in verAmpele besprekingen ook vonden plaats Veeken brengen geen resultaat. Een kopbal den paar
De heer Butter, die lid van den Nederl.
schillende
kleuren.
Kunstkring was, genoot vooral als figuurover de aansluiting op de Waterleiding Oost- van Oomens kan nog juist door een der backs
Brabant. Besloten werd de houding van Al- uit het doel worden gehaald. Wederom vliegt
schilder groote bekendheid.
Verloren en gevonden voorwerpen.
phen en Riel alsmede van Baarle Hertog af te een hard schot van Ansems tegen de lat, en
wachten alvorens een definitieve beslissing te dan is het tenslotte de linksback van MOC,
LUISA TETRAZZINI
Gevonden: Een rijwielplaatje. Verloren:
nemen. In principe spreekt men zich echter die een goed geplaatst schot van v.d. Veeken Een rijwielplaatje in bruin lederen étui, een
Tetrazzini is in een zieoperazangeres
De
voor aansluiting uit.
,
uit het verlaten doel kan koppen. Het einde bril in zwarte doos, een gulden.
overleden.
kenhuis
te
Milaan
Nadat de agenda was afgewerkt, nam bur- komt met een gelijk spel ofschoon een 3—l
"Mevrouw Tetrazzini is 79 jaar oud geworgemeester Hofland het woord, om afscheid overwinning
een betere verhouGeslaagd,
van
D.S.V.
den. Op haar 16e jaar debuteerde zij. Groote
van den raad te nemen. Spr. zegt dat hij ding was geweest.
heeft zij gevierd in Amerika, Rustriumfen
verheugd is over zijn benoeming tot burgeIn het St. Ignatius ziekenhuis te Breda land, Berlijn, Weenen, Londen (Covent-GarNieuw-Gastel,
maar
meester van Oud- en
slaagden op de aldaar gehouden examens den) en Manhattan (New-York).
Handboogsport.
toch spijt het hem en zijn gezin, dat zij B.voor de aanteekening Kraamverpleging onze
Gedurende haar succesrijke carrière is zij
Nassau moeten verlaten. Hij was hier zeer
W.
v.
d.
J.
M.
dorpsgenooten
de
dames
Zr.
van
vergadering
gehouden
In de alhier
64 maal den Atlantischen Oceaan overgegaarne, ofschoon de verstandhouding niet
Broek en Zr. G. Heijs.
in
jaar,
handboogschutters
werd
Desloten
dit
stoken.
onder alle omstandigheden prettig is geweest.
vorige jaren, geen koppeltegenstelling
met
hoopt,
Spr.
dat zijn opvolger erin zal slaBenoemd.
gen de moeilijkheden op te lossen. Hij dankt competitie te houden, doch in plaats daarvan
competitie.
Een
zevental
der
persoonlijke
een
den aanwezigen burgemeester van BaarleDe heer J. Klerkx, directeur aan de Vak- R. K. BARONIESCHE TUINBOUWVEREEN.
Hertog voor de medewerking. Spr. somt op, beste schutters gaf zich hiervoor op. Dit be- school voor Schoenmakers voor Dongen en
Aanvoer en prijzen op de veiling van 29-4wat onder zijn bestuur is geschied en tot looft een spannende competitie te worden, omstreken, is benoemd tot examinator van
titel
van
vijf
hiervan
reeds
den
daar
door
-1940
waren als volgt:
Hij
bijzonder
stand zal komen.
dankte in het
de Middelbare Nrjverheidsacte N.P. te 's GraWitlof I aanv. 19.000 kg, prijs 7—ll et.
de oud-wethouders Kriellaars en Joosen en kampioen in diverse wedstrijden werd be- venhage.
Witlof II aanv. 5500 kg., prijs 5—6 et.
den gemeente-secretaris voor de medewer- haald.

uit Oosterhout.

eenif
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Provinciale Berichten.

Kunst.

uit Baarle-Nassau.

Nieuws uit

—

uw romans hielden. En we kenden een paar
menschen die u al eens hadden ontmoet —
en zoo werd gij ook reeds een soort vriend
Enid, Chris en mij, begrijpt u.
van ons
Toen kwam ik een week of twee geleden
met mijn oom hierheen om te spreken over
onze vestiging hier in dit huis. En het was
zeer toevallig, dat ik juist in den winkel
der firma Loekhart stond, toen u informeerde naar den prijs van een voor het
raam liggenden sigarenkoker. Ik Lende u
van uwe portretten in periodieken en stelde
belang in uw handelwijze. Natuurlijk dacht
ik er geruimen tijd niet meer aan, totdat
Enid op zekeren dag naar Londen kwam en
me alles omtrent het plan vertelde, omdat
het gegeven der bedreigde vrouw er in, zoo
geheel op haar toestand geleek. Enid was
belangstellend te vernemen hoe u er in zoudt
slagen het probleem tot een goede oplossing
te brengen en voor de grap zei ik haar
dat ze dat het heeste aau u zelf vragen kon.
Doch zij nam opeens in vollen ernst
mijn idee over en zei dat indien u werkelijk een goeden uitweg wist te vinden uit
de moeilijkheid, zij door u inderdaad uitstekend zou kunnen worden geholpen. En
zoo groeide langzamerhand ons plan. U
moest door niemand herkend kunnen worden,

—

omdat daarin een groot persoonlijk gevaar

schuilde.

Natuurlijk van den kant van Reginald

Henson? vroeg ik.
U zegt het. Het maken van ons plan vorderde geruimen tijd. We besloten onze toevlucht te nemen tot de telefoon, omdat we
dachten, dat niemand ons zoodoende ooit
zou kunnen ontdekken, en er niet het minste
vermoeden bij ons heerschte, dat u ooit op
het idee zou komen of dat het ook maar
mogelijk zou zijn, naar ons telefoonnummer
kwam dus hierheen, en
ie informeeren. Enid
sprak door de telefoon, Chris bevond zich
op nummer 218 en ik zelf bracht het geld.
Gij hebt dus met eigen handen den sigarenkoker op mijn drempel gelegd?
Ja, ik was bereid tot alles. Ik was het ook
die gij op de fiets voor u uit zaagt rijden,
langs Tld Steine; ik was het, die de kaart
met de aanwijzingen liet vallen. Het is miswu* «agenschien wat
laat ik zeggen

—

—

—

— — —

Wel, daar staat hetzelfde meubilair in dat
Ga verder....
huis, boven op een ' zolderkamer opgebor- van Lockhart bezichtigde.
zag ik je met belangizeide,
ik
Ja,
zooals
gen.
stelling daarmee bezig. Ten slotte zijt ge
Maar de zaakwaarnemer vertelde me dat heengegaan
mét de mededeeling, dat ge niet
het was weggehaald.
aankoop
kondt besluiten, en ik dacht
tot
Daarin vergiste hij zich; ge kunt van een
zaak
niet meer, tot voor eenigen
over
die
zaakwaarnemer toch niet verlangen dat hü
alles te weten, omalles onthoudt. Het huis behoorde aan de tijd. Toen kwamen we
uw particuliere
dame, die we mevrouw Margaret Henson trent den. toestand van
bijna, om verder
me
zullen noemen. Toen haar huishouden in zaken. 0, ik schaam
bewonderd als op het oogenblik.
gaan."
te
duigen viel heeft ze één der beide panden
Ruth lachte en keek vóór zich op den
Maar we waren den aankoop nabij. En ten
In het
grond. Er was iets in David Steei's blik dat laten verkoopen zóó als het was. zetten. slotte deden we er niemand kwaad mee, niethet meubilair laten
eenhaar doordrong en haar dat aangename, andere heeft zenatuurlijk
allemaal. Ze zorg- waar, eer voordeel. Toen dacht ik opwisten
Enid
Dit
wist
zij
moeilijk
gelukkige gevoel gaf, waarvan
sigarenkoker.
We
sleutel van nummer 218 in maal weer aan den
een nadere omschrijving zou hebben kunnen de er voor een krijgen en zij zelf en een dat, indien we u er toe zouden kunnen
haar bezit te
geven, doch dat er niettemin was.
nemen bet uwersjouwer deden de rest. Ze wilde je zooveel overhalen, dat geld aan te leening zou worveracht,
mij
niet
blij,
ben
zoo
dat
u
Ik
zijds
een
toch
slechts
als
figuurlijk
mogelijk in 't duister laten, zoowel
mijn idee
fluisterde zij.
in werkelijkheid. Na het antwoord werd den beschouwd. Toen bracht ik aan
sigarenkoker
TJ verachten? riep David Steel uit. U ver- als
toe te
sprake
ter
er den
meubilair weer op zijn oude bergplaats voegen
gelegenherinnering
achten? Waarom? Als u eens wist, hoe ik... het
aan
de
als
een
alles.
hoe ik u liefhad. Wees niet boos op mü'. Ik gezet en dat isongetwijfeld, en zeer vernuf- heid, waarbij gij een drietal wanhopige meisDiplomatiek,
meen elk woord dat ik zeg: mijn gevoelens
koer
tig en prigineel van vinding inderdaad, om jes behulpzaam waart. Ik kocht den
voor u zijn even zuiver en rein als uw niet te zeggen echt vrouwelijk. In het licht *an mijn eigen geld, en legde hem met den
eigen hart. Indien u voor mij evenveel zoudt
van uw woning.
ontdekt inhoud op den drempel tijd
ik nadien hebbegrijpen
kunnen voelen als voor dio anderen, wel j bezien van hetgeen
naar blijven
Hebt
dien
ge
er al
goed
me
kan
ik
zeer
en
vernomen
mogen
geluk
van
|
dan zou ik inderdaad
verlangden haar kijken?
spreken, zulk een goede vriendin te hebben : waarom uwe vriendinnen
Neen, dat deed ik niet. Maar ik was reeds
geneim te bewaren. Maar al die voorzorgsgevonden.
blij
dat er niemand voorbijkwam en ik was
mij
niet
tegenover
maatregelen hadden ze
Ik stel ook uw vriendschap op hoogen behoeven
in de nabijheid om te hooren
te nemen. Indien zij geschreven dichtgegenoeg
prijs, mijnheer Steel... fluisterde Ruth.
op het aangegeven oogende
deur
dat
Natuurlijk
Noem mij David... Hoe heerlijk klinkt hadden
open
hadden we "het
deed.
bang
dat blik
Dat durfden ze niet. Ze waren
zoodat
mijn voornaam van uwe lippen, Ruth en
gerepeteerd,
duchtig
telefoongesprek
zou bereiken.
haar
nooit
het
antwoord
ik
oogenblik
moet
mij
Maar
voor
het
stond.
David.
te doen
wat
Doch ze hadden me ook een bezoek kun- ik precies wisteenige
nog te veel over me zelf waken en over
oogenblikken staarde
Gedurende
brengen.
degenen, ter wier bescherming ik mij heb nen komen
voor zich uit.
Dat durfden ze niet, ik herhaal het, om David Steel in gedachten
zijn", sprak
gesteld. Maar, ik ben_ toch gelukkig, te
doos
moet
toch
verwisseld
David,
„De
uwentwil. Ge weet een groot deel
weten, dat ge van mij houdt.
overtuigenden
toon. Het is
dat te slecht en te hij ten slotte op
Ach, gij zrjt zoo goed en vriendelijk voor maar er is nog genoegom er u over in te moeilijk te zeggen hoe, maar esn andere lomij geweest. We hebben u in een uiterst laag en te somber is niet.
is niet mogelijk.
En ge zijt nog gische oplossing van de zaakop
moeilijk parket gebracht door ons toedoen lichten. Dat durf ik
dien gedenktwaalf
ongeveer
half
toch al be- Om
heeft
gevaar.
Henson
in
afkeuring
van
steeds
en ge hebt nooit een woord
waardigen nacht hebt gij op den drempel
hij kan?
wezen
wat
geuit.
daarover
ontstemming
of
hij nog niet alles, van mrjn huis een metalen sigarenkoker neerweet
Maar
toch
kunnen
Best.
onze
zaken
beter
we
niet
bezet, dien ge bij
Zouden
hij nooit alles weten ook. Dan moest gelegd, met diamanten
sprak
en
zal
oogenblik....?
voor
het
gekocht
had?
afhandelen
Bell en. mij te doen hebben, de firma Lockhart
koker,
nu opeens Ruth vastberaden, doch met een hij niet met Hij
waarvoor ge
Ja, en 't was dezelfde
mag me in den rug gelachte Steel.
speelschen glimlach.
gestaan.
Daar ben
bewondering
hadt
hebben, maar hij kent toch het ad- zoo in
'Misschien wel. Er is nog een puntje, dat troffen
van.
zeker
gaf
om ik absoluut
dat ik aan Enid Henson
ge me op moet helderen voor we verder vies nietmoeilijkheden
dat
En
geraken.
te
uit
de
gespeeld
gaan. Hoe hebt ge het toch klaar
iWordt vervolgd),
brengt me weer terug tot den sigarenkoker.
om die twee kamers precies eender te meu- [
Ge hebt dus gezien dat ik hem in de zaak

ach, laat ik
maar ik
aardig van me,
het ronduit bekennen
ik vond het een
gezellig werkje. En ik deed het voor mijn
vriendinnen. Zie ik er dan ook uit als iemand die gewoon is 's nachts op straat te
slenteren, mijnheer Steel?
U heeft een-gezicht dat open en eerlijk is
als goud, riep hij geestdriftig uit, en ik geloof niet dat ik u nog ooit zoozeer heb

_

_

Hbileeren?

Provinciale Berichten.

Sport.

ST. SEBASTIAANGILDE

DE ZUIDELIJKE K.N.V.B.TWEEDE KLASSERS.

St. Sebastiaangilde te Goirle hield Zater-

dag j.l. de traditioneele gilde-dag. 's Morgens
werd in de Parochiekerk eene H. Mis opgedragen voor levende en overleden gildebroeders. 's Middags om drie uur kwamen de
gildebroeders met hunne dames in 't gebouw
van „De Twem" bijeen voor het feestbal. Als
van ouds werd gedanst op hoornmuziek onder leiding van den heer v. Hest. Om 6 uur
vereenigden zich allen aan een weivoorziene
koffietafel. Hier werd, nadat hoofdman W.
Verhagen, de algemeene leiding aan den volijverigen secretaris, den heer P. Smits had
opgedragen, door laatstgenoemde 't woord
gevoerd. Spr. bracht dank aan de gildebroeders voor de schitterende opkcmst bij de
H. Mis en hoopte dat eenzelfde geest bij * 't
gilde mag blijven heerschen.
De aanzittenden lieten zich daarna de
heerlijke gerechten goed smaken. Toen begon de pret pas voorgoed. Afwisselend werden oude en nieuwe dansen aangekondigd,
zoodat er voor elk wat wils was.
Om 8 uur werd even gepauzeerd om den
heer L. v. Diessen, een der oudste leden, te
huldigen als aanvoerder (koning) van het
tweede zestal. De heer Jac. Verhoeven zette
L. v. Diessen en met hem „Keeke" zijn echtgenoote volop in de bloemetjes terwijl de
aanvoerder na 't kernachtig speechje van
„Koob", een prachtige tabakspijp ontving als
blijvende herinnering aan deze gebeurtenis.
De muziek zette daarop 't „lang zal hij leven"
in, dat door allen spontaan werd meegezongen.
Tot half elf werd gedanst en toen de muziek zweeg, werd 't verdere deel van den
avond met zang en voordrachten in prettige
stemming doorgebracht.
Aan het slot van den avond werd door den
heer P. J. Smits dank gebracht aan allen
die tot 't welslagen van den gildedag hadden
bijgedragen.

FEDERATIE VAN V.V.V.'S IN NOORDBRABANT.
Vergadering

te Eindhoven.

Onder voorzitterschap van den heer H.
Gerritse uit 's-Hertogenbosch hield Zaterdag
j.l. de Federatieve Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in Noord-Brabant hare
Voorjaarsvergadering in Hotel du Commerce
te Eindhoven.
De plv. secr., de heer Jac. Schutjes uit
Eindhoven brengt het jaarverslag 1939 uit,
waaruit wij aanstippen, dat de Federatie
thans bestaat uit 18 V.V.V.-leden en uit 8
Gemeenten-leden, uit 8 Begunstigers-gemeenten en uit 2 Begunstigers-Rechtspersonen, terwijl van 6 officieele instanties subsidie wordt ontvangen.
De Voorzitter deed mededeeling van de
werkzaamheden, die maandelijks door de
vertegenwoordigers van alle provinciale vereenigingen in samenwerking met de A.N.V.V.
te 'sGravenhage worden verricht.
Als propaganda voor dit jaar zullen door
de Federatie aan alle stations der Nederlandsche Spoorwegen affiches met den tekst
„Bezoekt mooi Noordbrabant" worden aangebracht, die gedurende de maanden Mei en
Juni een goede reclame zullen vormen.
Daarnaast worden in een tiental dag- en
weekbladen onder speciale rubrieken kleine
advertenties geplaatst, die een bezoek aan
onze provincie zullen animeeren.
Ten aanzien van een voorstel der afd.
's-Hertogenbosch, aangaande het organiseeren van méérdaagsche autotochten door de
provincie, wordt besloten, dat de reisbureaux
zullen worden aangezocht, dergelijke tochten te deen samenstellen. De medewerking
van de diverse afdeelingen werd toegezegd.
Een tweede voorstel der afd. 's-Bosch werd
ter nadere bestudeering naar het Bestuur
gerenvoyeerd.

Inde vacature van wijlen den heer J. v.
d. Marck werd met algemeene stemmen tot
bestuurslid gekozen de afgevaardigde van
Breda, de heer A. L. C. A. van Nrjnanten, die
later in het Bestuur als penningmeester
werd gekozen; de heer Jac. Schutjes uit
Eindhoven had zich namelijk bereid verklaard het secretariaat blijvend te aanvaarden.
De heer M. Vissers uit Helmond bracht
verslag uit over de werkzaamheden in verband met samenstelling van een rij wiel
padermet over de provincie, waarmede Helmond een begin zou maken. Naar aanleiding
van gemeentelijke annexatie-plannen kunnen deze werkzaamheden evenwel vooralsnog
geen doorgang vinden.

-

Nieuws uit Chaara.
Duivensport.

De Gevleugelde Vrienden hielden Zondag

een wedvlucht vanuit Amersfoort. In con-

cours 122 duiven gelost 1.30 uur. Eerste 3.14.43
laatste 4.21.27. Ie Overduif J. Adams. Uitslag
G. Paulussen 1 38, J. Adams 2 23 24, C. van
Opstal 3 20 34, P. Hamels 4 29 30, A. Reijn■tjes 5, 6, C. Hendriks 7 14 26, P. Verheijen
8 15 27 37 40 41, Adr. v.d. Ouweland 9 11 35
W, Willemse 10, J. v. Opsta 112 13 17 33, Adr.
Pijpers 16 18 25 28, C. v. Boxei 19 21 32, H.
de Bruin 22, Jos Adams 31 39, W. v. Engelen
36. Serie van II: P. Verheijen 1, Adr. Reijntjes
2 en P. Hamels 3. Serie III: P. Verheijen 1,
P. Hamels 2.

Nieuws uit Oosterhout.
Trainingsritten D.J.R. op het Parcours

„De Warande".
Het regenachtige weer ten spijt, werd besloten de trainingsritt ente doen houden over
80 K.M. klasse A B en C. alhoewel er slechts
32 renners waren opgekomen. De uitslag was
Klasse A: 1 F. Bindels en M. v.d. Beemt, die
beiden als een man over de eindstreep vlogen
2 J. Gijzen, 3 H. Xafflaire. De overigen niet
geplaatst. Klasse B: Als no. 1 uit een felle
eindspurt komt H. Joosen, op 1/4 wiel gevolgd
door H. Oerlemans als no. 2. 3 J. Berbers die
pech had en C. de Koning, die met kramp
te kampen had als no 4. Klasse C afst. 35
K.M. Met een voorsprong van 3/4 K.M. kwam
als Ie H. Voesenek, 2 P. Kemps, 3 H. Scherlaken. Overigen wegens achterstand niet geplaatst.

Boxtel—GUDOK, A. Eikenaar
L. PSV 3—Picus 3, L. C. Peeters
"Helmondsche Boys—ESV 2, T. P. Vermeulen

Voetbal.

Gildedag

Afdeeling B. (Zeeland).
Daar

Middelburg verliest van Goes.
die groen-witte M&ddsïbuirgers met

3—2 onverwacht van Goes verloren hebben
ze thans één punt achterstand op RCS. De
leïcteïstroon der oud-eerste-klassers wankelt
dus.
Afdeeling C (West-Brabant).
Geen bijzondere gebeurtenissen
ging
Hier
alles als van oud®, dat wil dus
zeggen dat de leidende ploegen weer flink
wonnen. RBC deed dit met 9—2, Alliance met
3—6, en TSC met 4—l. De stand werd hier
nu:
RBC
15 10 3 2 74—18 23
Alliance
14 10 0 4 49—24 20
15 9 1 5 47—26 19
TSC
Hero
14 8 2 4 51—31 18
Dosko
14 7 3 4 44—36 17
De Baronie
15 7 1 7 47—36 15
15 5 3 7 35—49 13
WVO
NAC II
14 4 3 7 26—56 11
EKC
14 4 2 8 21—42 10
Breda
14 3 3 8 23—63
9
5
15 2 1 12 26—68
Boeimeer
Afdeelin D. (Oost-Brabant).
Groote 7—o zege van VW op TOP.
Het was hier gisteren een goeden dag van
de thuisspelende clubs. Zij wonnen allen. Het
beste deed het VW dat in Venlo TOP ontving' en met 7—o Inmaakte. Nevelo hield zich
heel goed bij de Valk en verloor op het
kantje af met 4—2. Na gisteren is hier de
Sti3.Tl>d.'

17 15
16 13
15 11
14 7
15 6
17 5
15 4
16 2
15 3
15 3
Afdeeling E.

VVV
Helmondia
De Valk
Picus
WSC
Nevelo
Tegelen
Wilhelmina
TOP
ESV

1
2
1
2
3
1
2
4
1
1

Kruisboog.

Baartfwijk—RWß, W. J. Blom

1
1
3
5
6
11
9
10
11
11

68—22
44—19
45—22
37—22
33—36
42—48
39—53
24—49
27—49
20—49

31
28
23

16

15
11
10
8

Eindhoven 3—Tivoli 2, G. Zennemers
M. TEC—GW
Zaltbommel—BW 2, B. Verhoef
Haaften—Leerdam, C. J. Raamsdonk
LSV—ZBW
O. Tivoli—Tongelre
WVVZ—TSV 2
Eindhoven 2—De Valk 2
Picus 2—Vienna
Afdeeling V
A. GVAV—HSC, Veendam—Sneek.

-

KRUISBOOGSCHUTTERS GEZELSCHAP
„OEFENING IN DEN WIJNGAARD"
Einde van het Nationaal Concours

'

Het op Zondag 21 dezer begonnen groot
nationaal jubileumconcours, dat Oefening in
den Wijngaard organiseerde bij gelegenheid
van het 45-jarig bestaan, is Zondag onder
enorme belangstelling geëindigd.
.', De totaal-uitslag luidt als volgt:
[
i

Korpswedstrijd.

er waren een tweetal getuigen, <E»
hem de ruit hadden zien intrappen.
Hierna nam de Off. v. Just. requisitoir,
in deze zaak. Spr. gaf verdachte den goeden raad "zijn leven te verbeteren, want als
hij zoo door gaat ziet het O. M. het mk
loopen met hem. De vernieling bewezen

want

achtend, vorderde de Off. tegen verdachts
vervolgens f4O boete subs. 40 dagen hecbtenis, welke straf de Politierechter bij zijn
vonnis verminderde tot f 30, subs. 30 dagen
hechtenis.

Dure

Vermonth

Op 26 Februari j.l. waren een paar Tilburgers op stap n.l. de 25-jarige arbeider
1
83
A. de 8., en de 36-jarige los arbeider C.
81
2
v. M. Dien avond bracht het tweetal ook
'78
3
een bezoek aan het café van de B. aan
76
4
de Koestraat te Tilburg,
waar laatstge76
5
noemde van een korte afwezigheid van de
6
75
caféhoudster misbruik' maakte om
een ,
70
7
flesch Vermouth weg te pakken. Beiden
dronken ze eens uit de flesch, waarna deze
1 Nooit Gedacht, Goirle
75
onder tafel wem gezet.
2 Geen Schot Verloren, Tilburg
73
Toen de caféhoudster weer terug kwam,
71
3 Vriendschap Onder Ons O'wijk
werd 'haar door een paar in haar café aan73
4 Arb. Vriendenkring Veldhoven
wezig zijnde militairen, het voormelde ver69
5 Willem Teil, Kaatsheuvel
teld. Toen men in de gaten kreeg, dat de
65
6 De Liefhebbers, Tilburg
politie gewaarschuwd werd, nam verdachte de B. de flesch onder de tafel weg,
Afdeeling C.
stopte deze onder zijn jas en verwijderde
75
Schijndel
1 Heidebloem 1,
zich.
Kort daarop kwam hij terug en bleek
Schijndel
71
Genoegen
2,
2 Onderl.
de flesch verdwenen te zijn, zoodat hij deze
3 Rozenplant in 't Woud 2, Tilburg 71
Koningskruis: H. van Erp, lid van De verstopt, althans weggemaakt had.
Verdachte de 8., die zoodoende wegens
Heidebloem, Schijndel 15 pt.
Engelen,
van
terecht stond, ontkende alle schuld.
heling
lid
RozenEere-kruis: L. van
Ook verdachte v. M. beweerde onschuldig
plant in 't Woud, Tilburg 15 pt.
te zijn. Wel gaf hij toe dat hi) mogelijk
Kampioens-prij zen:
*
een
flesch verzet kon hebben ,doch de be1 Rozenplant in 't Woud, Tilburg 54
iets te stelen zou hij niet gehad
doeling
52
2 Rozen jacht, Tilburg
hebben.
52
Schijndel
3 De Heidebloem,
Behalve de caféhoudster werden ook de
Personeele Zestallen. A.
beide militairen als getuigen gehoord en
1 Rozenjacht, Tilburg
81
nadat deze uitvoerig verteld hadden wat
2 Rozenplant in 't Woud Tilburg 81
ze hadden waargenomen, eischte de Off. v,
77
8 Onderl» Genoegen, Goirle
Just. tegen ieder der verdachten, die beiden al herhaaldelijk veroordeeld werden,
Afdeeling B.
1 maand gevangenisstraf. De uitspraak van
Tilburg'
78
1 Geen Schot Verloren,
den
Politierechter luidde voor ieder 3 weTilburg
76
Liefhebbers,
2 De
gevangenisstraf.
75
ken
Vriendschap
O'wijk
Ons
3
Onder
Afd. A.
Rozenplant in 't Woud, Tilburg
De Heidebloem, Schijndel
Rozen jacht, Tilburg
Onderling Genoegen, Goirle
De Spruit wordt een Boom O'wijk
De Grensjagers, Reusel
O. Vriendschap St. Joaehimsmoer
Afdeeling B.

VOETBAL IN ENGELAND.
CUP-WEDSTRIJDEN
Zaterdag werden de volgende wedstrijden ge-

speeld:

Zuid A: Brentford—F.ulham I—2, Chelsea—
Wets Ham United o—2,0—2, Clapton Oriënt—Leieester City 2—o, Charlton Athletic—Nottingham
Forest I—3, Notts County—Arsenal I—s, Millwall—Norwich City I—l, Tottenham Hotspur—
Crystal Palace 2—l, Watford—Southend United
I—3.
Zuid B: Birniingham—Newport County 5—2,
Bournemouth Boscombe Athletic-—Plymouth
Argyle 4—l, Bristol Rovers—Southampton 3—l.
Luton Town—Coventry City 3—l, Portsmouth—
West Bromwich Albion 3—2, Reading—Torguay United 3—o (na verlenging), Walsall—
Swansea Town 2—l.
Noord A: Bury—Rochdale I—l, Burnley—
Chester 3—o, Bolton Wanderers—Blackburn
Rovers I—3, Manchester City—Manchester—
United o—2, Liverpool—Barrow I—2, Southport
—Blackpool 2—4, Preston North End—Everton
2—2, Stoke City—New, Brigton 2—l, Wolverhampton Wanderer—Wrexham 3—o.
Noord B: Darlington—Sunderland 2—3, Grimsby
Town—Middlesbro 3 —l, Hartlepols United—
Barnsley I—l,1—1, Hudderfield Town—Chesterfield
2—o, Huil City—Vork City I—o, Newcastele
Breadford 3—o, Rotherham United—Sheffield
o—3, Sheffield
Wednesday—Leeds
United
United 3—2.
Zuid D: Aldershot—Brighton Hove Albions
4—l.
Noord Westen: Carlisle United—Accrengton
Stanley 6—l.

—

SCHOTSCHE VOETBAL
7 Westen: Albion Rovers —Hamilton AcademiI»—
■»»»—.—»»»»»»»i
Afdeeling C.
eals I—2, Ayr United—Celtic I—o, Rangers
(Limburg).
78
1 Rozenjacht 2, Tilburg
of the South s—l, St. Mirren—Patrick
Tilburg 74
Bleijerheide loopt verder uit. —Queen
Woud,
2
't
Rozenplant
in
483e
Thistle 3—l.
(Niet officieel)
De oud-eerste klassers die gisteren weer : Kilmarnock won met 2—l, Third Lamark verloor
Personeele Banen.
wonnen hebben hun voorsprong weer iets1 met o—3,0—3, Queens Park speelde gelijk (3—3)'.
Maandag 29 April 1940
van
Trekking
I P. Ansems, lid van 'Rozenplant in *t
kunnen vergrooten dank zij Standaards ge- Oosten en noorden: Alloa—Arbroath I—l.
klasse,
4de
lste lijst
Woud, Tilburg 25 pt.
lijk spel.
Dundee United—Falkirk I—3, East Fife—StenHooge
Prijzen
Rozenjacht
pt.
25
2 A. de Wit, lid van
De oud-eerste-klassers gaan recht op den ■ housemuir 3—o, Hibernian—Dunfermline Athlef 5000.— 14342
Onderling
Antwerpen,
J.
lid
van
3
v.
eere-titel af.
—3,
—Kïng's
Park 2—3, St. Lertic 2
Aberdeen
f 2000.— 6931
pnt.
Genoegen,
Goirle 25
nards—Raith Rovers I—o, St. Johnstone—
f 1500.- 6250
Vriendenkring
Veldhoven
Aan
Arbeiders
Heart of Midlothian 2—2.
t 400.— 14264 20588
K. N. V. B.
werd een prijs toegekend als verst komend
f 200.— 15571
gezelschap.
i 100.— 2823 5345 7674 8547 8732 10286 13937
Zondagavond onu 7 uur was het goed geWEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR
Prijzen van
65—
1
waarna
einde,
jubileumconoours
slaagde
'ten
10/3 1093 1103 1142 1158 1162 1240 1250
DONDERDAG 2 MEI (HEMELVAARTSDAG) HEI VERLOOP DER WEDVLUCHTEN de prijzen door den heer Aug. van Dongen
1254 1255 1324 1350 1355 1408 1412 1431
Amersfoort (afst. 71 K.M.) order toepasselijke woorden werden uitgeAfdeeling I
1484 1538 1584 1592 1609 1633 1641 1653
1669 1696 1960 1967 1972 2004 2033 2068
A. Haarlem—KFC; Blauw-Wit—ADO, 't Gooi
reikt.
.Met een 150-tal manden met postduiven Oefening in *en Wijngaard kan met veel
2111 2120 2125 2134 2143 2187 2188 2190
—Ajax; Stormvogels—DWS.
Zaterdag onze convoyeur naar
vertrok
2234 2243 2310 2314 2317 2323 2329 2375
jubileum-concours terugAfdeeling II
yAmersfoort om daar gezamenlijk met den genoegen op haar
2399 2400 2416 2472 2546 2561 2571 2598
A. HBS—RFC; Feijenoord—Sparta; VUC2659 2668 2712 2816 2852 2923 2958 2977
Zuiderbond, W. Br. Bond en Oost Nederl. zien»
DHC, Hermes-DVS—DFC.
2985 3016 3022 3036 3037 3052 3055 3057
te
9
uur
te
Zondagmorgen
Bond
lossen.
3088 3132 3194 3207 3217 3268 3305 3306
Afdeeling 111
's Morgens werden, de vogels nog voorzien
KRUISBOOGSCHUTTERS-GEZELSCHAP
3308 3321 3322 3329 3331 3333 3360 3415
A. AGOVV—Hengelo; NEC—Quick.
van drinkwater en alles was op tijd klaar.
3485 3489 3530 3613 3628 3633 3642 3646
IN
'T
WOUD"
„ROZENPLANT
Edoch de circa dertigduizend duiven mochAfdeeling IV
3671 3679 3691 3720 3744 3787 3790 3823
A. Helmond—Juliana, M. de Vet
ten op het aangegeven uur het luchtruimi
Onder leiding van den waarn. voorzitter
3827 3892 3895 3896 3905 3944 3951 3997
4011 4018 4027 4047 4054 4057 4112 4113
PSV—MVV, F. Peijnenbourgh
niet in. Er hing in ons land een vrij dichte! den heer L. van Engelen, hield het kruis4141 4148 4159 4205 4207 4234 4297 4309
NAC—Willem 11, A. J. Vervoort
mist, en telkens kondigde de Radio aan;: boogschuttersgezelschap „Rozenplant in 't
4319 4320 4382 4411 4425 4477 4516 4520
LONGA—Eindhoven, Ridder van Rappard
nog niet los, wachten. Dat onze convoyeur" Woud" ledenvergadering in de zaal van den
4522 4528 4619 4626 4631 4712 4718 4750
166,
Brekel-Schellekens,
Hoefstr.
heer
v.
d.
H.
Limburgia—NOAD, L. Tonnard
de wijste partij koos bewees wel het feit,
4770 4800 4838 4846 4923 4953 5090 5162
bezocht,
vergadering
matig
slechts
B. De Zeeuwen—Goes, J. Gilissen
De
was
dat de duiven die Zondagmorgen te 9 uur,
5171 5232 5373 5379 5386 5393 5400 6413
te
oefenen
geen
invloed
Walcheren—RCS, A. Ie Duc
hier in onze stad gelost waren, maar niet! doch dit behoefde
5435 5462 5471 5478 6512 5519 5545 5552
Vlissingen—Zeelandia, M. van Luijk
't afwerken van de agenda. Bij afwezig5559 5621 5653 5655 5680 5710 5712 6723
weg konden komen, en telkens weer naar '; op
secretaris-penningmeester
werd
van den
C. Alliance—Hero, H. Zielstra
de plaats van lossing terugkeerde. Naar heid
6731 5767 5771 6830 5833 5924 6931 5952
diens werk overgenomen door den heer J.
WVO—RBC, W. B. Ausum
5963 5978 6067 6152 6215 6235 6246 6250
avonds de! v. d. Broek.
wij
des
's
vernamen,
later
was
EKC—DOSKO, Th. van Mook
6262 6326 6379 6385 6416 6442 6480 6514
helft van de circa 1000 geloste duiven, nog! De waarn. voorzitter dankte de schutters
Boeimeer—NAC 2, G. Dijkland Jr.
6517 6569 6694 6754 6816 6830 6880 6385
■
niet op de plaats van bestemming terug- die op het concours van „Oefening in den
Breda —TSC, J. H. C. van Nispen
6911 6923 7026 7049 7077 7206 7222 723Ï
gekeerd.
Wijngaard" zoon prachtig resultaat hebben
7238 7260 7310 7344 7395 7415 7425 7450
D. Tegelen—Picus, G. J. de Haart
7491 7531 7543 7613 7647 7710 7761 7796
Eindelijk na lang wachten kwam er eeni weten te bereiken.
Wilhelmina—VVV, H. Nuijten
7803 7850 7872 7877 7929 7931 8002 8083
TOP—WSC, B. Voltijn
telefonisch bericht: „Tilburgsche duiven omi Mededeeling werd gedaan dat aan het
8114 8124 8186 8268 8349 8400 8595 8611
I. RBC 2—Alliance 2, J. J. Becks
half 2 los. Nu was het een klein kunstje uit; secretariaat van de Federatie van Kruisboog8684 8747 8788 8845 8857 8880 8952 8953
Noord-Brabant
schutters-gezelschappen
in
NAC 3—NOAD 3, A. W M. de Wilde
te rekenen hoe laat de eerste duiven zouden
8963,9012 9015 9099 9118 9132 9143 9232
om
het
voorbereigericht
een
is
in
verzeek
DOSKO 2—Hero 2, A. J. Nieuwlaat
arriveeren. Maar mis, de liefhebbers hadden
9234 9293 9295 9395 9427 9469 9628 9615
programma
van
ding
zijnde
concours in 't
K. NOAD 2—Boxtel, A. H. J. Lazet
niet gerekend op het slechte vertrek, want
9«86 9703 9739 9749 9760 9778 9829 9896
op
de
Federatie
te
willen
nemen.
2,
Cornet
"
J.
RWB—LONGA
het
was al drie uur gepasseerd, toen wij
9981 10016 10022 10026 10069 10075 10087 10101
op
Zondag
Besloten werd om
a.s.
de heeren
Baardwijk—Willem II 2, P. J. van Drongelen
de L. v. Engelen en P. Ansems in 't strijdperk
10124 10134 10195 10317 10351 10365 10368 1'J339
bi]
den
bekenden
liefhebber
uit
„Huub"
PAZO—SET, W. Boere
10443 10505 10506 10512 10573 10603 10672
Borneostraat de eerste duiven in snellevaart : te brengen ter verkrijging van een beslissing 10419
GUDOK—Wilhelmina 2, D. Joosse.
10732 10735 10752 10761 10821 10886 10890 10894
op
zijn
zagen
hok
Deze
bevogels
afsteven.
"
keizerschap.
om het
L. Picus 3—Tivoli 2, C. J. Raamsdonk
1U964 10977 11029 11054 11166 11172 11190 11211
haalde ca. 50 K.M. per uur. Het concours
De heer L. van Engelen is pl.m. zeven en
PSV 4—Helmond 2, Ch. Soesman
11222 11230 11240 11272 11299 11370 11388
de eerste duiven kwamen traag binneni twintig jaar keizer van „Rozenplant in 't
11411 11469 11550 11552 11568 11572 11661 11741
ESV 2—Helmondsche Boys, A. Eikenaar
duurde ongeveer drie kwartier, 's Avonds) Woud" terwijl de heer P. Ansems reeds veerM. BW 2—TEC, J. A. Stabel
11750 11754 11770 11787 11821 11851 11858 11870
bij
de
11883 11919 12012 12144 12158 12180 12187 12221
hokcontrole,
ontbrak er bij j tien maal (in totaal) 't koningschap verZBW—LSV, M. Kwaks
12244 12294 12298 12351 12368 12483 12540 12552
vele liefhebbers nog menig duifje op 't wierf. Negen jaar onafgebroken zwaait P.
Haaften—DAW, Th. Gloudemans
12603 12607 12647 12664 12724 12734 12789 12797
Ansems de scepter bij Rozenplant en doet dit
appèl.
Leerdam —Theole, A. Toonen.
12804 12827 12890 12931 12962 13021 13039 13064
met zeer veel tact en clubliefde. Hij heeft te
N. GW 2—TEC 2, W. J. Blom
13122 13163 13220 13222 13240 13289 13300 13308
zorgen dat pijl en boeg uitstekend in orde !
O. Tivoli—De Valk 2, K. A. Hijstek
13339 13345 13359 13380 13469 13477 13535 13559
om
zijn
bij
wedstrijden
de
de
beste
resultaBurgt
2—ZGC,
Eindhoven
H. J. v. d.
'
1360413605
13614 13619 13660 13707 13731 13753
telkens na drie
ten te bereiken. Tweemaal
Valencia—Vienna, L. C. Peeters
13771 13792 13807 13814 13846 13855 13915 13916
gemeten
kracht
jaar
koning
zijn
heeft
de
Picus 2—PSV2, Th. M. J. van Heesch
OLYMPIA-BAAN
14006 14071 14130 14147 14161 14196 14282 14305
met den keizer, maar telkens bleef de situatie
Tongelre—Traplust, Th. Loijkens.
14322 14338 14352 14410 14438 14528 14533 14546
voor Derksen en Faanhof
Successen
ongewijzigd. Met gering verschil (één of twee
14579 14590 14624 14673 14758 14766 14826 14869
Afdeeling V
punten) trad de heer v. Engelen zegevierend
14899 15001 15044 15102 15104 15108 15153 15205
A. Velocitas—Heerenveen; Achilles—LeeuOp de Olympiade-wielerbaan te Badhoeve- ' uit den strijd. Zondag ontmoeten deze riva15234 15328 15329 15364 15405 15411 15442 15443
warden; WVV—Be Quick.
dorp werden gisteren wedstrijden verreden-1 len zich op de banen hunner eigen vereeni15447 15461 15465 15498 15501 15534 15549 15602
ender auspiciën van de Federatie van wie- ' ging om in 40 of 50 pijlen het pleit te be15635 15655 15689 15712 15727 15753 15757 15775
WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG lerclubs in Noord-Holland.
slechten.
IÖOO9 16068 16085 16123 16179 16181 16251 16329
Derksen
won
het
wereldkampioen
De
Jan
Medegedeeld werd nog dat de dag waarop >
5 MEI.
16353 16367 16462 16476 16496 16498 16520 16538
sprintnummer en de verrassing in dit num- ' 't koningschieten zal plaats hebben op de l
16610 16617 16751 16754 16795 16805 16821
16575
Afdeeling I
mer was wel, dat C. Bijster in de demi-finale; volgende vergadering wordt vastgesteld.
16865
16958 17007 17108 17289 17301 17351 17361
DWS—VSV;
A.
KFC—DOS, ADO—Haarlem;! won van H. Faanhof en M. van Gelder.
17365
17370
17500 17570 17621 17742 17772 17802
sluiting
Hierna
onder
dank.
Blauw-Wit—Ajax.
De uurwedstrijd voor amateurs en onaf17862 17866 17898 17901 17905 17918 17922 17948
hankelijken, waarin niet minder dan 42 K.M
17976 17981 18131 18134 18140 18148 18154 18185
Afdeeling II
18213 18239 18242 18243 18295 18380 18470 18472
A. DFC—RFC;CVV—HBS; Sparta-Xerxes; ; werd afgelegd, leverde een fraaie overwin18477 18548 18552 18620 18623 18684 18722 18753
ning op voor Faanhof, die in de eindspurt
DHC—Feijenoord; Hermes-D VS—VUC.
18772 18785 18810 18813 18822 18828 18848 18850
Best,
klopte.
wedstrijd
Simonis
e.a.
Een
De
Afdeeling 111
18870 19006 19007 19032 19121 19198 19212
voor nieuwelingen over 10 K.M. werd ge19215
A. Heracles—Go Ahead; Tubantio—Enschede- wonnen door H. Lakeman. De resultaten
19250 19276 19285 19306 19326 19327 19398 19406
sche Boys; Enschede—Hengelo; AQOVV— waren:
19439 19468 19499 19501 19506 19585 19591 19696
ZITTING VAN DEN POLITIERECHTER
Wageningen.
19738 19739 19760 19813 19884 19886 19889 19909
Sprintwedstrrjden voor amateurs en on19949 19957 20029 20063 20108 20116 20164 20186
TE
BREDA
Afdeeling IV
hankelrjken
over
600
meter:
Ie
demi-fiaf
20249 20256 20279 20317 20325 20386 20430 20504
A. NOAD—Roermond, H. Nuijten
nale: 1 C. Bijster, 13 sec; 2 H. Faanhof; 3 M.
20645 20673 20711 20725 20735 20761 20767 20779
van Maandag 29 April 1940
Willem ll—Limburgia, H. Zielstra
van Gelder, 2e demi-finale: 1 J. Derksen.
20781 20853 20900 20927 20967 21007 21033 21087
Juliana—PSV, Ridder van Rappard
13 sec; 2W. v. d. Vliet; 3 J. Bos. 3e demi- "
11135 21154 21231 21260 21341 21393 21491
Ruitenvernieling
finale: 1 C. de Best, 13.2 sec; 2 F. Duyns; 3
21494 2151 J21548 21597 21602 21661 21682
MVV—Eindhoven, J. Qeenen
21692
In den laten avond van 25 Februari j.l.
BW—LONGA, H. J. C. Colen
21702 21706 21747 21789 21845 21887 21895 21924=
F. Siebeling.
vrouwspersonen
het café !
H961 21973 22012 22016 22019 22020 22077 22179
Kleine finale: 1 H. Faanhof, 13.4 sec; 2 W. '. kwamen een paar
Helmond—NAC, B. Voltijn.
B. Middelburg—Walcheren, C. v. Nimwegen ï v. d. Vliet; 3P. Duyns.
van v. I. aan de Koningstraat te Tilburg
2207 22242 22256 22326 22340 22372 22399 22403
12407 22495 22505 22519 22524 22525 22527 22550
RCS—Goes, P. Mesu
Groote finale: 1 J. Derksen, 12.4 sec; 2 C. binnen,
drankdoch daar beiden onder
:2560 22580 22597 22604 22607 22617
De Zeeuwen—Vlissingen. A. Ie Duc
de Best; 3 C. Bijster.
^u hen niet meer getapt.
22672 22705
invloed waren
2723 22818 22819 22856 22892 22893 22920 22949
C. Hero— WVO, M. de Vet
Wedstrijd voer nieuwelingen over 10 K.M.: : Ze vertrokken toen met de boodschap hulp
2950 22968 22970 22977 23010 23012 23077
De Baronie—RßC, W. B. Ausum
23079
1 H. Lakeman, tijd. 15 min. 58 sec; 2 F. Con- " te gaan halen, omdat ze zouden geschopt
3112 23127 23128 23137 23138 23140 23143 23160
TSC—Boeimeer, J. Breugelmans
telaar; 3 C. Somers; 4N. Ballangee; 5 H. zijn. Later kwamen ze terug o.a. in gezel3173 23238 23255 23279 23301 23322
23405 23406
NAC 2—Alliance, W. C. J. Wilbrords
Pelser.
3470 23499 23512 23533 23558 23563 23582
;
v
.dden
S
uit
schap
koopman
23-jarigen
A
23595
Achtervolgingswedstrijd voor
amateurs
EKC—Breda, A. W. M. de Wilde
:3606 23627 23640 23694 23773 23804 23807 23879
ongenoegen
voorzag
die
omdat
men
Tilburg,
zijn
tegenD. ESV—TOP, Th. Gloudemans
over 4 K.M.: L. Verdonk haalt
!3922 23926 24038 24103 24175 24208 24230 24255
buiten de deur werd gezet. Hij trapte hier
Picus—De,Valk, D. Joosse
stander W. C. Visser na 12 ronden in.
24278 24279 24299 24376 24417 24467 24487
24497
op een ruit van het café ter waarde van
Uurwedstrijd voor amateurs en onafhan24533 24550 24574 24616 24643 24646 24674 24737
NEVELO—WSC, C. W. van Soelen
f
64
ook
een
stuk,
ongeveer
hij
nog
waarna
24764
24801
Pijnenborgh
kelijken:
24829
VVV—Helmondia, F.
1 H. Faanhof, afgelegd 42 K.M.; 2C. de 2 rijwiel door de ruit wierp.
I. DOSKO 2—Willem II 4, A. Govaers
Verdachte die verschenen was ontkende
Best; 3. W. Simonis; 4 J. Middelink; 5 F. SieNAC 3—RBC 2, I. Degenaars
de vernieling, doch zulks baatte hem niet
K, Wilhelmina 2—Oisterwijk, D. SparrW&anssj beling;. 6 A. Kuyper.
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FOTONIEUWS NIEUWE TILBURGSCHE COURANT.
FEEST VOOR DE RIDDERS DER MILITAIRE WILLEMSORDE.

Maandagavond door het herdenkingsZ. K. H. Prins Bernhard zat aan bij den gemeenschappelijken maaltijd, welke
aangeboden Links: oud-minister dr. H. Colijn
comité aan de ridders der Militaire Willemsorde in den Haag werd

-

hl. K. H. r-rmses Juliana heeft Maandag voor de Nirom het woord gericht tot de
luisteraars in Nederlandsch-lndië als voorzitster van het Nederlandsen Roode Kruis
De Prinses betreedt
in verband met de aanstaande Roode Kruis-week in Indië.
het hoofdgebouw der P.T.T. te den Haag

-

_^

zijn er toe overgegaan, om hun
Groenten uit eigen tuin. Vele families in de Londensche voorsteden
verbruiksartikelen. (*root en
nuttige
tijd
van
in
dezen
den
.verbouw"
tuintjes productief te maken voor

-

klein aan aan het werk

Oud-minister dr. H. Colijn verlaat het
paleis Noordeinde te den Haag na de

ontvangst van de ridders der Militaire

Willemsorde door H. M. de Koningin

-

Hollands jeugd met Hollands
trots in het bloembollenland

door H. M. de Koningin
Tweehonderd ridders der Militaire Willemsorde zijn Maandagmiddag
ontvangen
en toegesproken
grootmeesteres der orde. ten paleize Noordeinde te den Haag
paleis
De ridders verlaten het

de Duitsche troepen In
Door dikwijls moeilijk begaanbare streken moeten
een
Noorwegen zich bij hun opmarsch een weg banen. _- Infantene bezet
bergpas

-

Aan boord van een transportschip begeven
Ergens in een Fransche haven.
zich de nieuwe troepenafdeelingen, die naar Noorwegen zullen worden overgebracht ter versterking van de geallieerde strijdkrachten

Een Duitsche legerafdeeling bij aankomst met volledige
Nieuwe troepenvoorraden voor Noorwegen.
uitrusting op Noorsehen bodem

DERDE BLAD

Dinsdag 30 April 1940

NIEUWE TILBURGS£r"T COURANT

„NOORWEGEN WAS NEUTRAAL"
„Britten eerst na negen
dagen geland
„Afwezigheid van Britsche oorlogsschepen noodlottig bewijs, dat
Engeland onvoorbereid was,"

verklaart Storting-voorzitter
De voorzitter van het Noorsche Storting,
Hambrö, heeft in een onderhoud met
United Press geantwoord op de rede van
den Duitschen minister van "Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop. Hij ontkende, dat Noorwegen niet neutraal geweest was of een landing van Britsche
troepen begunstig had.
„Wij hebben de onweerlegbare bewijzen"
aldus Hambrö, „dat Duitschland maanden
geleden al gedetailleerde plannen voor den
inval voorbereid heeft. Wij zouden er thans
beter voor staan, indien de Britten werkelijk landingsmanschappen gereed hadden
gehad en zelfs, indien de geallieerde inlichtingendienst, die van de Duitsche voorbereidinp-en op de hoogte was, ons gewaarschuwti. had.
Een week voor de aanval begon, had onze
legatie te Berlijn vernomen, dat het vertrek van Duitsche troepen uit Duit-whe havens voorbereid werd. Wij zijn thans in het
bezit van verklaringen van 'de leden onzer
legatie, dat zij al eenige weken wisten, dat
Duitsche troepen voor verscheping gereed
waren, doch op grond van hun verstrekte
inlichtingen, geloofden zij niet, dat die troepen voor een aanval op Noorwegen bestemd

Waren»
"De geallieerden waren ook van die voorbereidingen op de hoogte en, hadden zij ons
gewaarschuwd, dan hadden wij ons kunnen
voorbereiden en zouden wü niet verrast geweest zijn. Het feit, dat de geallieerden de
Noorsche regeering niet tijdig verwittigd
hebben van de Duitsche plannen, is een
bewijs, dat zij Noorwegen als volkomen neutraal en niet als hun bondgenoot beschouw-

den.

Wij

hebben een massa verklaringen van
loodsen, havenmeesters en andere bij de
scheepvaart betrokken personen, waaruit

"

blijkt, dat de Duitsche schepen, die soldaten aan boord hadden, die in onze
voornaamste havens aan land gegaan zijn
ruim een week vóór 9 April uit Duitschland vertrokken waren. Het is voorgekomen, dat volledig bewapende en uitgeruste Duitsche soldaten uit
schepen
gekomen zijn, die al vier of vijf dagen
vóór den inval in de Noorsche havens
lagen.

Het geval van den 11.000 ton grooten walvischvaarder, die te Narvik de meeste troe-

pen en wapens aangevoerd heeft, is de duidelijkste aanwijzing van de zorgvuldige voorbereiding van den met voorbedachten rade
uitgevoerden inval", aldus Hambrö. „Dat
schip, de Jan Wellem geheeten, is op 8
April des morgens bij den vuurtoren van
Anderies, ten Noorden van Harstad, de Noorsche territoriale wateren binnengekomen. De
Noorsche loods heeft gemeld, dat het schip
minstens een week noodig gehad moet hebben, om daar aan te komen. Deze loods,
die uit Narvik gevlucht is, was verbaasd,
dat het schip, dat van een walvisch-expeÖitie in dePoolzee scheen te komen, soldaten
en munitie loste. Dagen te voren zijn ook
Duitsche schepen aangekomen te Drontheim,
Bergen, Stavanger en Oslo.
De Noorsche marine-autoriteiten verklaren
dat een torpedobootjager, die fu.ll speed
Vaart, minstens vier dagen noo'dig heeft,
om uit Duitschland te Narvik aan te

BEGROOTING VAN

een der Duitsche deskundigen in de ontwapeningscommissie van den Volkenbond» Toen

Waarom de Tilburgsche hoogeschool
geen subsidie krijgt

ging geuit, dat de „Paris" in brand gestoken
was, om de „Normandie" in de haven te

blokkceren", aldus Hambrö.

De Eerste Kamer heeft gistermiddag de

Ribbentrop's documenten

Spoedig daarna werd de grond Nolda te
heet onder de voeten en keerde hij naar

Duitschland terug. Hij kwam daarna als
consul naar Drontheim en later kreeg hij
Narvik als standplaats. Daar heeft hij lang
te voren, aldus Hambrö, voorbereidingen getroffen voor den inval. Ik z»u er mij niet.
over verwonderen, indien Nolda tot de 600
arme Duitsche zeelieden behoorde, die verleden week verlof kregen via Zweden naar
Duitschland terug te keeren.
Later zal dat misschien ontdekt worden. Het
is mogelijk, dat hij Duitsch consul wordt in
de een of andere belangrijke haven, die nog
steeds neutraal is.
De documenten waarover von Ribbentrop
gesproken heeft, dateeren van begin Januari
Wij en iedereen weten uit de openlijke verklaringen, dat de geallieerden van plan waren en aangeboden hadden troepen en materieel naar Finland te zenden. Het is ook algemeen bekend, dat de Britten duat slechts
konden doen via de Noorsche havens en dat
wij geweigerd hebben dat toe te staan. Wij
weten ook, dat de geallieerden zich verbonden hadden niet de neutraliteit van Noorwegen en Zweden te senenden, indien deze
beide landen geen verlof wilden geven voor
het vervoer door hun landen van die troepen
Als strikt neutralen nebben wij die vergunning nooit gegeven.
Rapporten, zooals de Duitschers publiceeren, bewijzen niets, wat niet reeds
lang bekend is. Jammer genoeg voor onze
integriteit levert de afwezigheid van Britsche oorlogsschepen, toen de Duitschers
de Noorsche havens bezetten, ons het
noodlottigste bewijs, dat Engeland volkomen onvoorbereid was op het aan land
zetten van troepen in Noorwegen, toen
de Duitschers ons aanvielen en dat het
er zelfs niet op voorbereid was, ons even
vlug hulp te verleencn, als wij aangevallen waren. Dat wordt ook daardoor bewezen, dat de eerste Britsche landingstroepen pas negen dagen, nadat de Duitsche troepen zich stevig op Noorsch gebied verschanst hadden, aankwamen.
Noorwegen had helaas zulk een ernstige
situatie niet verwacht en geenerlei voorbereiding getroffen. Minister Koht had groot
vertrouwen in den Duitschen gezant Braver,
die particulier en officieel uitdrukking gegeven had aan zijn sympathie voor Noorwegen en aan den wensch, het te helpen neutraal te blijven.
Ik heb een onder eede afgelegde verklaring
van den Noorsehen loods van de „Jan Wellem", die het schip den avond voor den aanval Narvik binnenbracht, waaruit blijkt, dat
het de Amerikaansche vlag voerde en dat op
de zijde de Amerikaansche onderscheidingsteekenen aangebracht waren, om de ware
nationaliteit te verbergen. De „Jan Wellem"
was oorspronkelijk de Noorsche walvischvaarder „Finnwahl" en werd in 1921 gebouwd en verleden jaar aan de Henkei
scheepvaartmaatschappij te Wesermunde
verkocht.
De Duitschers hadden in het gebied van
Narvik twaalf torpedobootjagers, waarvan
slechts twee ontsnapt zijn en in Noordoostelijke richting gevlucht zijn, de andere zijn
door de Britten tot zinken gebracht". ,
Tenslotte zeide Hambrö, dat de Noorsche
regêering een witboek voorbereidt met documenten, die de Duitsche lezing van de bezetting zullen weerleggen en die zullen bewijzen, dat de Duitsche voorbereidingen een
maand te voren begonnen zijn. Door de
slechte verbindingen kan de publicatie echter
vertraagd worden. (United Press).

INBESLAGNEMING VAN BRITSCH
NIEUWS-BULLETIN
Zal geen verdere gevolgen hebben

Men gelooft niet, dat naar aanleiding van
de inbeslagneming van het nieuwsbulletin
der Britsche legatie te Stockholm door de
Zweedsche regeering, ernstige moeilijkheden
tusschen Engeland en Zweden zullen rijzen,
aldus Havas.
Het nieuwsbulletin, door het legatiepersoneel in het Zweedsch opgesteld, vertolkte het
Britsche standpunt in internationale aangelegenheden.

ONDERWIJS

Minister Bolkestein over
zijn beleid

Duitschland den Volkenbond verliet, werd
hij Duitsch consul te Le Havre, waar hij
nog vertoefde, toen het Fransche passagiersschip „Paris" door een geheimzinnigen brand
vernield werd. Er werd toen de beschuldi-

komen."

Consul beschuldigd.
beschuldigde
Hambrö
den 'Duit=ohen consul te Narvik, Nolda, er van, dat hij de
voornaamste Duitsche spion was, die den
inval moest voorbereiden. „Toen Nolda benoemd was tot Duitsch consul te Narvik",
aldus Hambrö, die ook voorzitter is van
de buitenlandsche commissie der Kamer,
„waarschuwde ik de Noorsche regeering zoor
voorzichtig te ziin met de goedkeuring van
die benoeming. Mijn bezwaren werden in den
wind geslagen. Nolda, die in den vorigen
oorlog duikbootcommandant, geweest is, was

EERSTE KAMER AANVAARDT

bsgrooting van onderwijs, kunsten en wetenschappen voor 1940 zonder hoofdelijke stemming aangenomen, nadat minister Bolkesteif.

de sprekers, die Vrijdag het woord hadden
gevoerd, had beantwoord. De minister ving
zijn rede aan met enkele woorden van dank
aan den voorzitter, voor de vriendelijke woorden van welkom, die deze Vrijdag gesproken
had. De minister wees er op, dat verschillende onderwijsverbeteringen niet zonder groote
uitgaven te verkrijgen zijn en dat het defensieve vermogen van de economische kracht
van ons land thans voor alles gaat en zware
Vanuit het Noorsche binnenland worden ernstig gewonde Duitsche soldaten per
offers ercht. In die offers moet het onderwijs deelen, doch men bedenke, dat de vervliegtuig vervoerd naar een veld in de nabijheid van Oslo, waar zij worden overdediging van de zelfstandigheid van ons land
geladen in ambulance-auto's.
mede is verdediging van ons onderwijs. Voorta
wees de minister er op, dat ons onderwijs
nog steeds op hoog peil staat; het zou onjuist zijn, hervormingen voor te stellen,
waarvan men weet, dat zij geen weerklank
zullen vinden bij het onderwijzend personeel;
voor dergelijke hervormingen is een lange
tijd van assimilatie noodig.
/
Ook de heer Bolkestein zeide den langzamen gang van het spellingontwerp te betreuren, doch betoogde, dat de te volgen weg,
mede door het overleg met de overzeesche
gebiedsdeelen, wel ingewikkeld moest worden. Naar contact met België zal gestreefd
worden, aldus de minister, die de berichten
soonlijk dergelijke daden van geweld gade- bevestigde, dat hij deze week bij gelegenheid
de opening van een tentoonstelling van
geslagen en weten dus, dat het feiten zijn, van
moderne Nederlandsche kunst te Brussel een
welke niet kunnen worden ontkend.
bespreking zal hebben met zijn Belgischen
De Noorsche regeering is er door eigen er- ambtgenoot over het spellingvraagstuk. Wat
varing van overtuigd, dat indien de Duitsche de onderwijsvernieuwinig betreft, zeide de miregeering thans verklaart, in oorlog te zijn nister, dat hierbij de hulp noodig is van buimet Noorwegen, Duitschland om die reden ten de school staande wetenschappelijke pae„De Noorsche natie zal zich niet laten den oorlog mi?!; zal voeren in overeenstem- dagogen en psychologen. Verschillende onderming met het volkenrecht. Noorwegen moet werpen wenschte de minister voorts uit te
ter neerslaan door bombardemenontwerp
steeds voorbereid zijn op hetgeen de Duitsche stellen tot de behandeling van het
en
hooger
regeling
van
het
voorbereidend
regeering in haar memorandum van 9 April
ten en andere vormen van
het algemeen vormend' middelbaar onderwijs
verschrikkelijkste
oorlogszelf noemde: „de
Wat het verschil in behandeling
daden."
verwoesting"
tusschen
de economische hoogeschool
De Noorsche natie z»l zich niet laten ter
en de R.K. economische
te
Rotterdam
hoogeschool te Tilburg betreft, ten
De Noorsche regeering heeft Zondag uit neerslaan door bombardementen en andere
vormen van verwoesting. Zij beschouwt de
aanzien van de sutosiddeering, verhaar onbekende verblijfplaats „ergens in vrijheid als een zóó kostbaar goed, dat zij de
klaarde de heer Bolkestein, dat het
Noorwegen" een verklaring uitgegeven, voorkeur geeft aan het lijden van den oorhier geen principieele kwestie betrof,
buigen voor de Duitsche
log
boven
een
doch dat de Tilburgsche hoogeschool
volgt
welke als
luidt:
tyrannic.
is opgericht zonder ' toezegging van
subsidie. Van de instelling van een
Het is het Duitsche rijk, dat Noorwegen
„De Noorsche regeering heeft per radio
staatscommissie voor de subsidieevernomen; dat de Duitsche regeering op 20 den oorlog heeft verklaard. Noorwegen heeft
ring
van. het bijzonder hooger onderaangegewild
en niemand
April heeft verklaard, in oorlog te zijn met den oorlog niet
wijs
zeide de minister niet veel te
oorlog
Noorwegen. De Noorsche regeering is zich vallen. De Noorsche natie treedt den
verwachten,
weshalve zij buiten besinds den nacht van 8 op 9 April, toen het evenwel tegemoet met een vastberadenheid,
schouwing
blijven.
kan
Duitsche rijk, zonder oorlogsverklaring, zijn te vechten voor de vrijheid en het is de
Met den waarborg van een minimum-aanwoesten aanval tegen ons inzette, van dezen plicht der Noorsche regeering, den strijd tal«oollege-uren
voor bijzondere hoogleeraren
oorlogstoestand bewust. Deze aanval moot voor 'het volk te voeren.
verklaarde
de
minister
zich aceoord. De miNoorweT)e
oorlogsverklaring
maakt voor
langen tijd zijn voorbereid, omdat de Duitvoorts,
in antwoord op den
betoogde
nister
sche strijdkrachten Noorwegen van Oslo tot gen geen verschil. De oorlog gaat thans heer de Jong, dat het onderwijs eisoht, dat
Narvik tegelijkertijd op vele punten binnen- voort gelijk tevoren en zal duren totdat de ds directeur van een groote ambachtsschool
vielen. Onze aanvallers hebbon gehandeld in overweldigers uit het land zullen zijn ge- niet tevens raadslid zij. Zonder ontheffing
strijd met het volkenrecht en ondanks hot worpen on Noorwegen opnieuw vrij is.
mag een dergelijke betrekking door personen
De Noorsche regeering dankt de regeerin- van het nijverheidsonderwijs niet aanvaard
feit, dat Noorwegen niet de geringste daad
had gepleegd, welke als verontschuldiging gen van Gfoot-Brittannië, Frankrijk en Po- worden.
Wat de leerlingenschaal betreft, zeide de
zou kunnen dienen voor een gewelddaad. len voor haar hulp in dezen strijd. Tezamen
Op dezelfde wijze heeft de Duitsche oor- strijden deze regeeringen tegen de tyrannie, minister, dat de regeering is opgetreden met
logsmachinerie in Noorwegen oorlog gevoerd welke het volkenrecht schendt en er naar het verlangen om hierin verbetering te brengen;
oorlog deed dit voornemen uitstelen,
zonder eenig respect voor de algemeene streeft, de kleine naties te onderwerpen. doch de
minister hoopt nog altijd iets te beregelen van volkenrecht» In het bijzonder
De Noorsche regeering he^ft het vertrou- reiken.de Het
medetellen van den tijd, als
hebben Duitsche bommenwerpers onverde- wen, dat het recht en de vrijheid tenslotte zelfstandige kweekeling met akte doorgeZij
we^t, dat
digde Noorsche dorpen en steden, welke zon- de overwinning zullen behalen.
bracht." bij de berekening van het aantal
der militaire uitrusting waren en om geen schendingen van het volkenrecht en dat ge- dienstjaren voor het pensioen noemde de
enkele reden zouden kunnen zijn beschouwd welddaden het land niet veel schade kunnen minister practisch onmogelijk; wel zou penals wettige militaire doelen, verwoest.
doen.' Zij weet echter, dat het Noorsche volk sioeneering op lateren leeftijd mogelijk zijn.
regeering
tegengesprode vrijheid, welke bij de grondwet van 1814 De adviescommissie voor de zaken van muDe Duitsche
heoft
ziek is gereorganiseerd en zal dezer dagen
ken, dat zij haar militairen strijdkrachten werd gevestigd, niet zal opgeven.
De Noorsche regeering. zegt niets nieuws, worden geïnstalleerd; een van haar eerste
zou hebben opgedragen te vuren op burgers,
zal zijn het bestudeeren van de subsidie geen deel nemen aan den strijd. De leden wanneer zij verklaart: „de strijd voor de taken
dieering van orkesten; hierbij zal zeker het
gaat
voort."
vrijheid
onafhankelijkhe'd
en
der Noorsche regeering hebben evenwel perRotterdamsche philharmonische orkest niet
worden vergeten. Het rapport over het godsdienstonderwijs van een der groote partijen
IN
OSLO
STOPGEZET
AUTOVERKEER
is
naar den onderwijsraad gezonden cm adITALIAANSCHE GEZANTEN BIJ VATICAAN
vies; in de moraal van het christendom zeide
EN TE BERLIJN RUILEN
Groot gebrek aan benzine
minister Bo'.kestein de eenige rem te zien in
deze verwarde wereld.
Alfieri,
amwerd,
is Dino
Gelijk verwacht
STOCKHOLM, 29 April. (Eigen tel.) Van
Na repliek van den heer de Jong (R.K.)
bassadeur van Italië, bij den Heiligen Stoel,
dat
Oslo
de begroeting zonder stemming aanvernomen,
wcrdt
uit
werd
zijde
officieele
benoemd tot ambassadeur van Italië te
Evenzoo werd aangenomen, nadat de
Berlijn.
van heden af, Maandag, op last van de be- vaard.
Woltjer (A.R.) het woord had gsvserd,
heer
Bernardo Attolico, de ambassadeur te Berhet geheele particuliere het wetsontwerp tijdelijk afwijking van enlijn is benoemd tot ambassadeur bij den Hei- zettingsautoriteiten
autoverkeer moet worden stopgezet. Deze kele bepalingen der hooger-onderwijswet.
ligen Stoel.
Zonder debat en zonder hoofdelijke stemmaatregel is het gevolg van een volkomen ming werd aanvaard een lange reeks wetsDEFENSIELEENING IN ZWEDEN
gebrek aan benzine, die nog slechts voor de ontwerpen, w.o. enkele naturalisatie-ontwerpen en de ontwerpen herziening van de wet*
Koning Gustaaf teekent in voor
meest dringende gevallen voor artsen ver- houdende
instelling van de Militaire Willems250.000 kronen
krijgbaar is. De verordening geldt voor het orde en wijziging en verhooging van de begrooting van onderwijs, kunsten en wetende Duitschers beGisteren is de inschrijving voor de Zweed- geheele gebied, dat door
schappen voor 1939 (uitgaven ten behoeve
zet is.
sche defensie-leening geopend.
van de kunstbescherming tegen oorlogsgeDe leening bedraagt 500 millioen kronen
varen).
en de rente is vastgesteld op 4 procent.
De eerste inschrijver was koning Gustaaf
voor 250.00 kronen. De kroonprins en zijn
broer, prins Wilhelm, scshreven ieder in voor
250.00 kronen.
De leening bleek van den aanvang af een
groot succes en tegen den middag reeds was
voor een bedrag van 25 tot 30 millioen kronen ingeschreven. Eén enkele Zweedsche
maatschappij teekende o.a. in voor een bedrag van een millioen kronen.

OORLOGVOERING ZONDER RESPECT
VOOR DE BEPALINGEN VAN
HET VOLKENRECHT
De Noorsche regeering
klaagt aan

SPIONNEN TE PARUS TER DOOD
VEROORDEELD

Zwitsersche journaliste en Duitsch cineast

In het woeste Noorsche bergland, waar thans nog veel sneeuw ligt, moeten bij
den Duitschen opmarsch pantserauto's den spits afbijten.

De tweede militaire rechtbank te Parijs
heeft, na vier zittingen met gesloten deuren
te hebben gehouden, twee spionnen ter dood
veroordeeld. Het zijn Fritz Erder, cineast
van beroep, geboren te Berlijn in 1908 en
Carmen Mory, geboren te Bern en journaliste te Berlijn. De twee verdachten waren
in October 1938 te Parijs gearresteerd, waar
zij sedert eenigen tijd verblijf hielden.
Een derde verdachte, Hans Peters, geboren
in 1916 te Hamburg, tooneelspeler van beroep, was eveneens in dezelfde zaak van
spionnage beschuldigd. Het proces tegen de
drie spionnen was reeds in Februari voorgekomen, doch de tweede militaire rechtbank
had toen een nader onderzoek gelast. In
dien tusschentijd is Hans Peters in de
Santé-gevangenis overleden.

Troepen en materiaal arriveeren nog steeds vanuit Duitschland te Oslo. Het uitladen van tanks in de Noorsche hoofdstedelijke haven.

SOCIALE NOODEN DER
OPGROEIENDE JEUGD
H. K. H. PRINSES JULIANA

WOONT VERGADERING BIJ

Werkloosheid

dreiging daarvan
belangrijkste probleem
en

Leerplichttijdverlenging

arbeidstijd beperking bepleit
en

In het jaarbeursrestaurant te Utrecht
werd Zaterdag onder auspiciën van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en
Weldadigheid, een congres gehouden, waar
op beraadslaagd is over maatschappelijke
vraagstukken, betrekking hebbende op dr

opgroeiende jeugd. De;'.e beraadslaging werd
gevoerd aan de hana van een aantal praeadviezen, welke wij reeds meldden.
De leiding van de bijeenkomst vas in
handen van mr. A. J. A. A. baron van
Heemstra, voorzitter der vereeniging, dio
allereerst een welkom sprak tot H. K. H.
Prinses Juliana, die voor de derde maal
als beschermvrouwe der vereeniging, een
bijeenkomst van deze vereeniging bijwoonde
Gelukkig is het land, aldus spr., dat een
Vorstenhuis bezit, dat zoo meeleeft met de
nooden van zijn volk.
De wenschelijkheid werd uitgesproken
door den heer Peters (A.J.C.), iedere jongere lichamelijk te keuren, voor hij deelneemt aan het werk in de jeugdkampen,
dat vaak te zwaar blijkt te zijn voor degenen, die pas van school afkomen.
Ter zake de jeugd en de arbeid voerde
de heer W. F. Detiger, directeur van de
arbeidsbeurs te Amsterdam, het woord.
Hij vroeg zich af wat erger is: de werkloosheio in die jaren der ontvankelijkheid of de
voortdurende dreiging der werkloosheid.
We hebben hier te imaken met het sociaaleconomische probleem, dat vooral in de
groote steden aandacht vraagt. De zorg
voor de ongeschoolde werkloozen moet zoo
zijn, dat aangevuld en goedgemaakt wordt
wat het bedrijfsleven ongewild heeft nage'aten en bedorven.
De hoer Nbordhof, die reeds eerder het
woord voerde, stelde aan de orde de vraag
wat gebeuren moet met de jongeren, als zij
straks na de demobilisatie weer in
de
maatschappij komen.
Zal het moderne bedrijfsleven momenteel
in staat zijn,
300.000 aan hun lot over

gelaten jongeren weer op te nemen?
Te lang wordt gewacht met werken, die
reeds langen tiid noodzakelijk zijn. LeerpliehttijdveT-lens'ing en arb°idstijdbeperking
mo°ten overwogen worden.
De heer Schipper hoopte, dat 't bedrijfsleven de vorming van jonge arbeiders- beter
gant verzorgen.
Sociale opvoeding van de arbeiders moet
door de vak-organisaties beschouwd worden
als een roeping tegenover de arbeiders, die
een taak te vervullen hebben in de gemeenschap.

De heer Rozenmond waarschuwde fesren
een te groot optimisme inzake scholing der

jeugdige arbeiders, omdat velen daartoe o.a,
door gebrek aan middelen der ouders, niet
in staat zijn.
Hierop werd gepauzeerd, waarna H. K.
H. Prinses Juliana, bij het verlaten van

het Jaarbeursgebouw door een buiten wachtende menigte luide werd toegejuicht.
Na de pauze beantwoordde prae adviseur
G. W. J. van Sierenberg de Boer, hoofdinspecteur van den arbeid te Den Haag
de sprekers, daarbij o.a. opmerkende dat
de Nederlandsche industrie in haar totaliteit de concurrentie met de buitenlandsche zal kunnen volhouden als de vakopleiding op juiste wijze ter hand genomen

wordt.

Verkorting van arbeidsduur kan de werkloosheid bestrijden, maar deze is slechts
mogelijk bij ***rgrooting en betere outillage
van de bedrijven, waarvoor weer groote
kapitalen noodig zijn, hetgeen nog niet
mogelijk is na zooveel jaren van financieelo moeilijkheden
en achteruitgang van
zaken.
Spr. hao nochtans, ondanks ongunstige
symptomen, vertrouwen in de ontwikkeling
van ons bedrijfsleven, dank zij het feit,
dat bij verschillende werkgevers wel een
juist inzicht bestaat in de verhouding tusschen werkgevers en werknemers. In verband met de groote moeilijkheden zal onze
industrie echter grooten steun moeten ontvangen uit alle lagen onzer bevolking.
Vrouwelijke jeugd.,

Mej. G. Smit, inspectrice van het Nijverheidsonderwijs te Den Haag, had de aandacht gevestigd on de vrouwelijke jeugd en
den arbeid. In verband hiermede snrak mej.
Miehels over het tekort aan hulp in de
huishouding, als een gevolg van de salariskwestie. De hoer Meijer de Vries, vertegen-

den minister
Voor het algemeen vormend middelbaar onderwijs worden eveneens
wijzigingen voorgesteld
Bij de Tweede Kamer is ingediend een nota van
wijzigingen in het wetsontwerp regeling van het
voorbereidend hooger en het algemeen vormend
middelbaar onderwijs.
Aan de Memorie van Toelichting is het volgen-

de ontleend:

Vrij algemeen is het verzet tegen de overlading
op intellectueel gebied, die bij het voorbereidend
hooger en'middelbaar onderwijs gevonden wordt,
onder meer zich openbarend in het groote aantal

.vakken, dat

op de scholen onderwezen wordt,
waardoor andere deelen van een harmonische
vorming der leerlingen, de psysieke, de asthetische, de religieuze in het gedrang komen en het
schoolleven bovendien te sterk het geheele leven
der leerlingen overheerscht.
De minister stelt in plaats van de b-afdeeling
van het gymnasium en de H.8.5.-b een ander
schooltype voor: een met de wiskundige en
natuurwetenschappelijke vakken als onderwijskern, maar met Latijn als één der andere voorname vakken.
Den minister heeft mede voor het oog gestaan
een bijdrage te leveren tot het versterken van
het echt klassieke onderwijs. Daartoe denkt hij
Zich één ongesplitste school: splitsing in twee
afdeelingen aan het einde werkt altijd in nadeeligen zin terug op een integraal karakter der
geheele school.
Dit echt-klassieke onderwijs zal zich niet
mogen bepalen tot taal en litteratuur. Kunstwijsbegeerte, wetenschap en godsdienst der
oudheid behooren daarin betrokken te worden,
voor zoover leeftijd en ontwikkeling der leerlingen dit mogelijk maken. Zulk een humanistische vorming is vooral in de gematerialiseerde
en gemechaniseerde maatschappij van heden van
onschatbare waarde.
De minister wenschte ook de H.8.5.-a, 't derde
school-type, in het kader van het voorbereidend hooger onderwijs zesjarig.
De minister stelt voor voor elk der drie typen
van voorbereidend hooger onderwijs den naam

lyceum te gebruiken.
Het lyceum-A of gymnasium, met een alzijdig
klassiek onderwijs, toegang gevend tot de examens van alle hooger onderwijs (gemiddeld aantal lesuren per klasse 32 per week).
Het lyceum-B, met latijn, toegang gevende tot

de examens in de B-faculteiten, de economische
en de vereenigde faculteiten der universiteiten,

195 mm. x 124mm»
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Deze blauw-verpakte mesjes zyn het symbool van
volmaakt scheren. In deze mesjes vindt U nu letterlijk
voordcelen vereeniqd, welke de moderne techniek
U kan verschaffen. Ze zijn van zuiver staal, met fijn
geslepen snijkanten, welke zeer lang scherp blijven.
Koopt eens een pakje en ook gij behoort dan tot
de millioenen, die een mesje van super kwaliteit
gebruiken.
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v-oordiger van hot Departement van Sociale
Zaken. dooMo mede, dat van de 5000 meisjes, die de laatste laren voor vrouwelijk
werk werden ongoWd. reeds 3500 meisjes
geplaatst konden worden.

Vrije tijd.
In verband met de jeugd en den vrijen tijd
sprak de heer A. de Ruijter (vakbondjeugdleider) over de taak, om op het terrein
van de vrije-tijd-besteding aan de jeugd
voorlichting te verstrekken.
Mr. René Höppener, wethouder van sociale zaken en hoofdcommissaris van de Katholieke Verkenners, besprak de belangen
van de schoolvrije jeugd, die in het geheel
geen onderwijs geniet. De vorming van de
jeugd in haar vrijen tijd moot gezien worden in haar verhouding tot de volkomen

jeusrdvorming.
Hierna sprak prof. J. Niekel, directeur
van het R. K. Philosophicum te Warmond,
over de nooden van de jeugd naar God.
Alle denkbeelden van menschelijke wijsheid zullen onvoldoende blijken, als er geen
Godsdienstige overtuiging bij komt.
Als men bouwt, terwijl men God vergeet,
kan men geen resultaat verwachten.
Ten slotte lichtte mr. H. de Bic, voorzitter van den Bond tot Kinderbescherming te
Kotterdam zijn eindconclussie nader toe,
daarbij nog eens den nadruk leggend op
het belang van nationale eenheid.
Voorts drong spr. aan op eencoördinatie
van de verschillende takken van jeugdzorg.
„Spr. hoonte, dat door het bestuur van
„Armenzorg" het initiatief zal worden genomen
tot vorming van een Centralen
Jeugdraad, die belast is met den jeugdzorg in het algemeen."
Hierna werd de bijeenkomst gesloten.

REGELING VAN HET VOORBEREIDEND
HOOGER ONDERWIJS

Reorganisatieplan van

INGEZONDEN MEDEDEELING.

en tot die der hoogescholen.
Het lyceum-C, toegang gevend tot de examens
in de economische, de vereenigde faculteiten dei
universiteiten echter niet die in de psysische
aardrijkskunde en tot die der economische

hbogescholen.
Deze lycea kunnen een één- of meerjarigen
onderbouw gelijk hebben en dragen dan den
naam van „vereenigd lyceum" (AB, AC, BC,

ABC).
Het is de bedoeling, dat het gemiddeld aantal
lesuren per klasse per week bij de lycea B en C
30 zal bedragen.
Veel nadruk wenscht de minister te leggen op
het voorstel, aan de eerste klasse van de genoemde schooltype — en aan die van de hierbeneden te behandelen scholen van algemeen
vormend middelbaar onderwijs
-het karakter
te geven van brug- of voorbereidende klasse,
die daardoor kan aansluiten aan de zesde klasse
eener school van gewoon lager onderwijs.
De minister meent in het ontwerp althans een
basis te moeten leggen voor het zgn. „Avondiyceum". Hij verstaat daaronder een inrichting
van voorbereidend hooger onderwijs, bestemd
voor hen, die op den gewonen schoolleeftijd niet
in de gelegenheid waren voorbereidend hooger
onderwijs, te ontvangen, maar die op lateren
leeftijd daarvoor lust en aanleg toonen. Deze
onderwijsinstelling kan een groote sociale beteekenis hebben. Zulk een avondlyceum zaL een

—

afzonderlijk leerplan vragen.
Wat de vakken van onderwijs der drie ontworden lycea, betreft, bepaalt de minister zich
tot enkele losse opmerkingen. Bedoeling bij het

vaststellen der vakken was, hun aantal zooveel
mogelijk te beperken.
De minister hoopt hiermede een eerste stap
te zetten op den weg van het „Non Multa sed
multum", dien hij voor verbetering van het
onderwijs een gebiedende eisch acht. Voor een
afwijkende meening is eenige plaats door het
in art. 19 van het wetsontwerp bepaalde omtrent het algemeene en het bijzondere leerplan.
Algemeen vormend middelbaar onderwijs.
Tot het algemeen vormend middelbaar dagonderwijs behooren heden 0.m.: de hoogere
burgerschool met driejarigen.cursus, de handelsdagscholen met drie-, vier- en vijfjarigen cursus en de middelbare school voor meisjes.
De hoogere burgerschool met driejarigen
cursus komt nog slechts in kleinen getale voor,
andere schooltypen kunnen het onderwijs dezer
school gemakkelijk opvangen.
Zij, voor wie deze school als yoorbereiding
dient voor verder onderwijs, bv. de middelbaar
technische school, zullen hun plaats vinden in
de eerste drie krasse van het lyceum-B.
De bestaande handelsdagscliolen met 4-iarigen
cursus hebben haar voortreffelijke beteekenis
bewezen, de minister denkt zich deze gaarne
in grooten getale over het land verspreid, ook
ten bate van die leerlingen der tegenwoordige
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ENGELSCHE MISSIECONGREGATIE
IN NEDERLAND
EEN HALVE EEUW GELEDEN
WERD MILL HILL HIER

GEVESTIGD
Het eerste huis in ons land werd in
Roosendaal gesticht
Dit jaar gedenken de Missionarissen van
Mill Hill den dag, 50 jaren terug, dat onze
stadgenoot Father J. Aelen (in 1929 te Madras overleden als rustend Aartsbisschop van
die stad) te Roosendaal een begin maakte
met de stichting van een Missiehuis in Nederland; het Gouden Jubilé dus van Mill
Hill in Nederland.
De St. Joseph's Congregatie van Mill Hill
die ook te Tilburg een klooster heeft n.l. het
St. Jozef-Studiehuis („Rooi-Pannen"), werd
gesticht in 1866 door Herbert Vaughan (1872
Bisschop van Salford, 1893 Kardinaal-Aartsbisschop van West-minster) onder zeer moeilijke omstandigheden. De herleving van de
Kath. Kerk in Engeland was nog maar pas
aangevangen, het was nog niet lang geleden
dat de zwaarste anti-Katholieke wetten waren afgeschaft, het was slechts korten tijd
na het herstel der kerkelijke hiërarchie. Er
heerschte groot gebrek aan Priesters om de
wijd en zijd' verspreide kudde bij te staan,
de Kath. pers bestond uit slechts één Weekblad, het Katholieke schoolwezen was van
zeer beperkten omvang en igenoot niet de
minste steun van regeeringswege, werd
slechts amper getolereerd. De Kath. Kathedralen geleken meer op onbelangrijke schuilkerken, de Katholieken zelf, schoon sterk in
het Geloof, schuwden het daglicht vanwege
eeuwenlange verdrukking en uitbuiting), en
het meerendeel hunner was zeer arm.
De stichting.
Herbert Vaughan stamde uit een adelijke
familie, die gedurende de vervolgingen aan
het Geloof trouw gebleven was, en als prijs
daarvan veel van hun rijkdommen en landelijke bezittingen hadden moeten inboeten. Als
H.B.S. met 5-jarigen cursus, voor wie het te
sterk theoretisch onderwijs dezer school te
zwaar blijkt: deze vierjarige school kan een
vaste basis geven aan de voorbereiding voor de
prijctijk van het leven, maar ook aan die
levenspraktijk nog een deel van de vorming der
leerlingen overlaten.
Als naam dier school acht hij daarom niet
handelsdagschool, maar algemeene middelbare
school met vier-jarigen cursus te verkiezen. Voor
den minister staat het vast, dat de middelbare
school voor meisjes de school behoort te zijn
voor alle meisje, die naar een verdere ontwikkeling streven, maar die niet zeer bepaald later
hooger onderwijs wenschen te volgen.
Het algemeen vormend middelbaar dagonderwijs wenscht de minister dus tot slechts twee
schooltypen te beperken: de algemeene middelbare school met 4-jarigen cursus en de middelbare school voor meisjes met vijfjarigen cursus.
Ook hier heeft de eerste klasse het karakter
van brug-, voorbereidings en waarnemingsklasse
van waaruit overgang naar andere schoolsoorten mogelijk is, doordat de omvang van het
onderwijs gelijksoortig is aan dien in de eerste
klasse der lycea.
Kosten voor 's Rijks schatkist zijn aan de
voorgestelde wijzigingen niet verbonden, behalve
in den tijd van overgang.
Het Rijk zal echter aan zijn in lycea om te zetten hoogere burgerscholen een jaar meer schoolgeld innen.
De vier bijzondere handelsscholen met driejarigen cursus, die thans nog bestaan (openbare
scholen van dat type zijn er niet), zullen in algemeene middelbare scholen met vierjarigen
cursus kunnen worden omgezet.

priester had hij hst ideaal opgevat te gaan
arbeiden onder zijn Protestante land'genooten
van het mooie Wales. Maar God verruimde
zijn blik, hoe meer hij dacht aan zijn dwalende landgenooten, des te beter stond hem
voor den geest het duistere heidendom der
honderden millioenen menschen, aan Hngeland als koloniale macht onderworpen,
menschen tegenover wien EngelancL vooral
Kath. Engeland, zware verplichtiirftrT had.
Hoe arm en noodlijdend ook, moest Kath.
Engeland- niet iets doen voor de bekeering
van die heidenen. Herbert kon de kaart van
het pas ontdekte Midden-Afrika niet aanschouwen, dat land zoo onbekend nog en
geheimzinniig, zander dat zijn oogen zich
vulden met tranen. Hij vatte het plan op een
missie-Congregatie te stichten, vanwaar een
geregelde stroom van missionarissen zou uitgaan naar die heidenlanden. Zoo zou zijn
werk ook na zijn dood nog worden voortgezet. Van vele zijden echter werd het hem
sterk afgeraden. Moest op de eerste plaats
in Engeland zelf niet al het mogelijke worden
gedaan opdat de Kerk weer erkend zou worden als een belangrijke factor in de maatschappij; was het juist om personen en hulpmiddelen, krachten die Engeland zelf zoozeer
behoefde, te gaan verspreiden over uitgestrekte missielanden, stond dat niet met versnippering gelijk? Maar Herbert gaf het 'niet
op,, hij bad, weerlegde, overried. Zijn Bisschop, Kardinaal Wiseman, bemoedigde hem,
en gaf hem toestemminig om het eerste benoodigde geld, in Engeland niet te vinden
te gaan bedelen in Zuid Amerika en Californië, en wist meerdere vooraanstaande personen in zijn plannen te interesseeren. Twee
jaar duurde die moeizame bedeltocht. Toen
kwam hij terug naar Engeland, zijn beschermheer Kard. Wiseman was echter overleden, doch ook Kardinaal Manning, diens
opvolger, zegende zijn werk. Op 19 Maart
1866 werd het St Joseph's College te Mill
Hill in een bescheiden verblijfplaats geopend.
Langzaam nam het studentental toe. De verschillende aanvragen om priesters dwongen
hem alles in het werk te stellen dat aantal
te vermeerderen. Vol bewondering was hij
voor de Lage Laaiden, die zoovele hunner zonen naar Rome zonden om als Zouaaf de
Pauselijke Staten te verdedigen. Zouden zij
nog niet veel meer bereid zijn het Rijk van
Christus te gaan uitbreiden? Zou Nederland',
dat zijn bekeering dankte aan Engelsche geloofsverkondigers niet bereid zijn Engeland
te helpen in het bekeeringswerk der koloniale gebieden. Vanaf 1870 maakte Herbert
Vaughan meerdere reizen naar Nederland,
om verschillende Seminaries en Colleges te
bezoeken, en daar te spreken over de nooden
der missies. Aldus won hij menig jonge man
voor het missiewerk. Het was bij een van
die bezoeken dat de latere Missionaris en
Missie-Bis"chop J. Aelen het plan vatte zijn
leven toe te wijden aan het bekeeringswerk
der heidenen. Reeds toen dacht Herbert Vaughan er aan. een missiehuis in Nederland
zelf op te richten, om de recruteering tic
vergemakkelijken. Maar dat vereischte tijd
en gelegenheid. In den loop der jaren gaven
zijn Nederlandsche Mis-i<marissen voldoende
blijk van hun energie en missiegeest, zpodat
zijn plan tot rijpheid kwam in 1890, want hij
had in Father J. Aelen de juiste man gevonden voor die taak.
Father 3. Aelen
geboren,
Father J. Aelen, in 1853
sloot zich
bij Mill Hill aan in 1875 toen hij de Philosophie in het Groot Seminarie te Haaren had
voleindigd. In 1878, 21 December, priester gewijd, werd hij benoemd tot aalmoezenier in
den Engelschen veldtocht tegen Afghanistan,
daar Mill Hill van dé kerkelijke en wereldlijke
overheid de opdracht had gekregen om 4
Priesters beschikbaar te stellen als aalmoezeniers van dat expeditieleger. Immers, het
bijstaan van den soldaat, gewond en stervend
in een totaal heidensche omgeving, was zielen

.

arbeid van het' eerste soort. In 1879 scheept»
hij zich in voor deze huiveringwekkende onderneming. Vol moed' en durf was hij zelf,
maar vol vree' en angst zijn vrienden en familie. Want zij wisten nog te vertellen van
de groote nederlaag, schoon 40 jaar voordien,
in de Khybsrpas van het Himalaya gebergte,
waar een Engelsch leger van 4500 Europeanen
en 12000 Britsch Indien door^de Afghanen
in de pan was gehakt. Door de beroemde
overwinning van Lord Roberts te Ahmed Keyl
werd in deze veldtocht van 1879-80 de rust
van Britsch Indië verzekerd tegen de voorheen zoo talrijke Afghan-stokerijen. In deze
veldtocht gedroeg hij zich z:o moedig en verdien-telijk dat hij door het militaire gezag
met decoraties mocht worden beloond. Toen
werd hij benoemd voor de nrssie van Madras
waar sinds 1876 eenige van zijn medebroeders
werkzaam waren. Gedurende bijna tien jaar
arboid'de hij daar. Het zieleheil van vele Katholieken en nog talrijker heidenen was hem
toevertrouwd. Om een oplossing te vinden van
het groote vraagstuk der Katholieke opvoeding, vooral der msi-jes, stichtte Father
Aelen in Madras een inlandsche Zuster-Congregatie en voorzag hen van een mooi klooster, weeshuis en scholen. Tot herstel van zijn
krachten keerde hij in 1889 naar Nederland
terug. Het was juist in die dagen dat Herbert Vaughan zijn plan ten uitvoer wilde
brengen in Nederland een Mill Hill Missiehuis te openen. Father Aelen, vol energie,
missie-ijver, wilskracht en godsvrucht, kwam
hem voor als de geschikte persoon daartoe.
Het Nederlandsch Episcopaat zegde haai
steun toe. Mgr. Leyten, Bisschop van Breda,
gaf gaarne zijn toestemming tot oprichting
van een huis te Roosendaal. Father Aelen
ontving zijn benoemingsbrief, die wel verdient hier te worden aangehaald:
„Reeds van het begin van ons werk voor
„de Vreemde Missiën hebben in alle opzichten aanbevelenswaardige jongelingen uit de
„verschillende Colleges in Nederland zich bij
„onze Sociëteit aangesloten om zich in ons
„Seminarie te Mill Hi.ll voor te bereiden voor
„het Apostolaat. Zij gaan zoo broederlijk om
„met onze Engelsche studenten, zoowel in het
„Seminarie als later in de missie, dat men
„zou meenen dat zij één vaderland hebben.....
„Opdat die apostolische eenheid, die vanaf
„het begin van onze Sociëteit heeft bestaan
„tusschen Nederland en Engeland, krachtiger
„moge worden, hebben wij besloten, na den
„zegen van de Hoogwaardige Bisischoppen
„van Nederland verkregen te hebben, in Nederland op te richten een Seminarie, waardeen jongelingen die de humaniora voï„bracht hebben, en tot het Apostolaat dooi
„God geroepen worden, gemakkelijk kunnen
„igaan, zonder gedwongen te worden reeds
„vanaf het eerste jaar hun vaderland te vergaten. Daar zouden zij zich kunnen toeleg-„gen op de studie der Wijsbegeerte, en op da
„versterking van hun" roeping door het ge„bed, om daarna hun studiën in de Godgete Mill Hill.
leerdheid--voort te zetten
„Daarom, Eerwaarde Father, benoemen wij
„U als eerste Rector van ons nieuw Seminarie,
„daar gij U reeds vele jaren aan het heil der
„zielen gegeven hebt in onze vreemde miszien en daar gij met ondervindlnigi, voorzichtigheid en ijver, de jongelingen die aan
„Uwe zorgen zullen worden toevertrouwd,
„zult kunnen leiden. Wij bevelen U daarom
„ten zeerste aan in de welwillendheid, niet
„alleen van het Doorluchtig Episcopaat, maai
„ook, en vooral bij 'de Z. Eerw. Heeren Be„stuurd'ers en Professoren van de Colleges in
„Nederland, opdat gij hun raad zoudt kun„nen volgen, en vrijelijk met hen zoudt kun„nen handelen met betrekking tot de roepingen die aan Uwe vaderlijke zong zullen

„worden toevertrouwd."

w.g. Herbertus
Bisschop van Salford,
Algemeen Overste.

Het zou ons te ver voeren, de stichting van
het Missiehuis enz. in bijzonderheden te verhalen, en we moeten volstaan met de opmerking, hier neergeschreven met gevoelens
van innige dankbaarheid, dat Katholiek Nederland de grooft. verwachtingen van Herbert
Vauiïhan niet het't beschaamd. Op 31 Jan.
1890 begon het rr-Assieh-uis in een gehuurd
verblijf op de Mar^irt te Roosendaal, m öept.
kwamen de eerste studenten 8 in getal. In
Febr. had Father Aelen een oproep gericht
tot Nederland in 22 Kath. bladen, een loterij
werd georganiseerd, een maandblad in het
leven geroepen met zooveel succes dat reeds
in Sept. 1890 met den bouw van een definitief
huis kon worden begonnen. In Sept. een jaar
later, 1891, werd' het nieuwe huis in gebruik
genomen, in 1894 werd een fraaie kapel door
Mgr Leyten ingezegend, op 25 Dee. van dab
jaar' droeg de eerste priester-oud-student
(Father W. Rombouts uit Breda) van het
missiehuis in die kapel zijn eerste PI. H. Mis
op. In 1895 werd de Rector Father Aelen van
zijn huis voor eenigen tijd weggeroepen om
namens den Alg. Overste een Visitatie-reis te
ondernemen naar de missiegebieden van Br.
Indië en Borneo.
Na zijn terugkeer in 1896 kon hij nog enkele j-aren wijden aan de verdere ontwikkeling
van het Missiehuis, dat onder God's zegen
zijn taak voortzette, cm aan de Kerk en aan
de Missie elk jaar een igirooter aantal priesters te geven. Totdat in 1901 er ontstellende
en toch verblijdende geruchten de rondte deden, eerst vage, doch dra definitieve. Hij
moest Bisschop worden. Hij was ontsteld,
want zijn last werd onnoemelijk groot, verblijd', want hij *zou naar zijn geliefde missie
kunnen wederkeeren. Zijn vroegere Bisschop
in Madras, Mgr. Joseph Colgan, sinds 1844,
dus bijna 60 jaren in de missie werkzaam,
gevoelde maar al te zeer de lasten van zijn
zware taak en hooge leeftijd. Hij zag in Father Aelen een geschikt medewerker, om hem
als Coadjutor Bisschop bij te staan in het
bestuur van het missiegebied.
Op 2 Febr. 1902 had de groote plechtigheid
plaats, de Bisschopswijding van Father Aelen
in de St. Jan te Roo-endaal. Met voldoening
kon hij op zijn werk terugzien 48 zijner oudstu-denten waren reeds als priester in de missie werkzaam. Met moed en vertrouwen op
God aanvaardde hij zijn nieuwe taak, en vertrok weldra naar Br. Indië. Daar werkte hij,
als Coadjutor Bisschop, en sinds 1911 als
Aartsbisschop. Bouwde, bekeerde, gaf leiding,
totdat zijn levensideaal was bereikt, de oprichting van inlandsche Seminarie":, te Phirangipuram en Nellore, in het huidige Bisdom van Mter. W. Bouter, Nellore.
Op 11 Febr. 1929 werd hij door God geroepen om zijn loon te ontvangen. Een groote
schare Christenen, een militaire eerewacht
stond rond zijn laatste rustplaats toen zijn
versleten lichaam aan het graf werd toevertrouwd. Daar rust hij onder een eenvoudige steen, met het veelzeggende opschrift,
zijn bisschoppelijk motto, zijn levensmotto:
Spe-s non confundit. De hoop op God wordt
nooit beschaamd.
Moge Tilburg nog vele missionarissen van
zulke verdiensten geven aan de Missie.
ST. JOSEPH STUDIEHUIS, TILBURG.

HET 125-JARIG BESTAAN VAN DE
MILITAIRE WILLEMSORDE
H.M, de Koningin ontvangt de
ridders ten paleize
Ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de Militaire Willemsorde'
heeft H. M. de Koningin, Grootmeesteresse van de orde, de ridders in Nederland gisterenmiddag om half vijf
op het paleis Noordeinde ontvangen
en hiermede is de herdenking van deze
belangrijke gebeurtenis begonnen.
Er zijn in Nederland 221 ridders in de
Militaire Willemsorde, van wie er 108 officier en 113 beueven den rang van officier
zijn. In Neder1.-Indië telt de orde 140 leden, samengesteld uit 13 officieren en 127
beneden dien rang.
Ongeveer 200 ridders begaven zich gistermiddag naar het paleis Noordeinde.
F. M. L. baron van Geen, kanselier der
M.W.O. heeft namens de ridders het woord
gevoerd en aan de Koningin eerbiedigen
dank betuigd voor het feit, dat Hare Majesteit, in haar hoedanigheid van Grootmeesteresse van de Militaire Willemsorde,
de samenkomst van de ridders heeft willen
bekronen door hun herdenking in te zetten
met het in ontvangst nemen van hun ge-

voelens van trouw en verknochtheid.
Tenslotte bood baron van Geen de Koningin aan een exemplaar van het in opdracht
en op kosten der regeering samengestelde
gedenkboek der M.W.0., dat zoowel, aan alle
ridders in Nederland als in Nederland overzee wordt aangeboden.
Nadat baron van Geen het gedenkboek
had aangeboden zijn aan de Koningin nog
drie andere bosken aangeboden, n.l. een
boek, bevattende de dagorders met betrekking tot de M. W. O. en twee albums,
bevattende de portretten van de officierenridders M.W.O.
Na aanbieding van deze werken heeft
H. M. de Koningin de ridders toegesproken.
Hare Majesteit sprak als vo'gt:
„Op den dag, waarop vóór 125 jaar
Se Militaire Willemsorde werd ingesteld, door Neerland's eersten koning,
gevoel Ik Mij, als Uw Grootmeesteresse
gedrongen om een persoonlijk woord te
richten tot TT allen, Ridders, naamverbonden door denzelfden eed, die op dezen gedenkdag zijt bijeengekomen zoo-

wel in Nederland als in Nederland
over zee.

Gedurende de reeks van jaren, volgende op hare oprichting, heeft de
Militaire Willemsorde uitnemend voldaan aan het doel, met de instelling
beoogd: het opwekken en aankweeken
van krijgsmansdeugden door de belooning van hen, die zich d°°r het bedrijven van uitstekende daden hebben
onderscheiden. Ook op de toekomst is
Mijn volle vertrouwen gevestigd.
Moogt ge, ridders, daarbij voor allen
een lichtend voorbeeld blijven voor
Moed, Beleid en Trouw."

Feestmaaltijd

Het comité ter herdenking van het 125-jarig bestaan, der Militaire Willemsorde
heeft des avonds in hotel Wittebrug de
ridders aan een maaltijd vereenigd. Prins
Bernhard, beschermheer van de herdenkingsplechtigheden, zat mede aan.
Een 200-tal ridders namen aan den maaljtijd deel. Tafel-president was de voorzitter
van het herdenkingscomité, gep. generaalmajoor, K. E. Oudendijk, tevens voorzitter
van de Koninklijke Nederlandsche Vereeni-

ging „Ons Leger."

In een tafelrede zeide generaal Ouden-
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veilig en vlug als geen ander helpen uierbij

altijd een poeder ot cachet van Mrjnhardt.
Mijnhardt's Poeders per stuk 8 et. Doos 45 et.
Cacnets, genaamd „Mijnhardtjes" DooslU enöOct

HET CONFLICT INZAKE DE
LUCHTBESCHERMING
en.

N. V.

bestuur der

Algemeene vergadering besluit de
kwestie niet te bespreken
De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming heeft Zaterdag te Utrecht de
wegens het conflict uitgestelde buitengewone

algemeene ledenvergadering gehouden.
De voorzitter de heer J. W. Klein, opende
even voor half twaalf de drukbezochte bijeen

komst en zeide: „Alvorens verder te gaan
wordt uw ernstige aandacht gevraagd voor
het feit, dat ons land in zeer bijzondere moei
lijke omstandigheden verkeert. Voor het algemeen bestuur is dit aanleiding zich ten
eenenmale te onthouden van het hier bespreken van gerezen moeilijkheden. Het zal wel
overbodig zijn U te verzoeken dezelfde gedragslijn te volgen in het belang van ons vaderland.
Het wil ons voorkomen, dat het thans
noodzakelijk is in overleg met de regeering te overwegen, hoe volgens vaste lijnen voortgewerkt kan worden aan de gezins- en bedrij f sbescherming. Om dit te
bespoedigen en te vergemakkelijken heeft
het algemeen bestuur besloten af te treden, wel begrijpende, dat het niet eerder
van zijn verpachtingen ontheven kan
worden, alvorens tegenover de vergadering verantwoording afgelegd te hebben
van het financieel beheer en voorzieningen zijn getroffen in het verder bestuur van de N. V. L.
Spreker droeg hierop de technische leiding
over aan den heer W. v. Rees, burgemeester
van Papendrecht en lid van het hoofdbestuur
der vereeniging.
De heer Van Re;s zeide, dat het hoofdbestuur geen oogenblik de bedoeling heeft gehad de moeilijkheden te vergrooten (appl.)
Voorop staat dan ook, dat deze moeilijkheden met de regeering met geen korrel mogen worden vergroot. Het Nederlandsche volk
moet leven in het diep besef van de geweldige verantwoordelijkheid, welke op de regeering en op ieder onzer rust.
Allen hebben 'n taakb van groote waarde
in de tegenwoordige omstandigheden en
het is daarom gewenscht, het conflict
hier niet meer in bespreking te brengen.
Op de vraag van spreker of de vergadering hiermede aceoord ging, volgde een
algemeen Inslemend applaus.
Onder

nieuwe

„ledereen begrijpt, dat onze dankbaarheid voortkomt uit de vaste overtuiging,
dat het 125-jarig bestaan van onze hoogste
orde moest worden herdacht en, juist in
dezen tijd
nu leger en vloot wederom
gereed 'staan, hier en in onze ovorzeesche
gewesten, om naar alle zijden, als het moet,
onze rechten te beschermen
juist in dezen
tijd op een wijze, di"»
om het zoo eens
uit te drukken — klinkt als een klok, of
nog beter: klinkt als een klaroenstoot, die
overal, ook buiten onze grenzen, duidelijk
wedt gehoord.
Dezo openlijke, karaktervolle herr'e'Iki''g,
die heden op verheven wijze is in<rf>zet door
de Grootmeesteresse der Orde, H. M. de
Koningin, zal aan rle wereld moeten zegden,
dat in het groote Nederlandsche rijk, waar
in de zon nooit ondergaat, een volk woont
dat eerbied hééft voor den krijgsman, die
zijn leven veil heeft voor Vorstin en Vaderland "en rotsvast er od vertrouwt, dat de
weermacht met moed heleid en trouw zal

—

—

stand houden, van'welke zijde ook het gevaar zou dreigen. Dat wij hierop, als op 'n
rots kunnen vertrouwen, dat rcwiisï- ons de
roemrijke geschiedenis der Militaire Willemsorde, dat bewijzen ons de heldendaden
der Nederlandsche kriigslierlen, die in den
lorm der iaren het ridderkrm'q verdienden."
Spr. dronk tenslotte on r 1« onvergankfliikp rrlorie, oi den onstf>rfelijken roem van

de Militaire Willemsorde.

„In deze tijden van veel en
groot leed moeten wij ons sterken om ook elkanders leed te
kunnen dragen"

PRINSES JULIANA SPREEKT TOT
DE INDISCHE LUISTERAARS

Opwekking tot steun aan
het Roode Kruis

Ir. treedt af

leiding.

Met algemeene stemmen heeft dg vergadering van de Ned. Vereeniging voor Luchtbe-

scherming Zaterdagmiddag besloten, door de
aanneming van de motie der afdeeling Den
Haag, een commissie te benoemen, die het
contact met den minister zal herstellen, de
loopende zaken met het demissionnaire bestuur zal afwikkelen en de overneming in de
werkzaamheden door het nieuwe bestuur zal
voorberriden.
Erkentelijkheid werd uitgesproken over het
geen het afgetreden bestuur ter bevordering
der zelfbescherming heeft verricht.
De. commissie zal zelf haar voorzitter kiezen; van verschillende zijden werd er op aangedrongen hiertoe mr. P. J. Oud, burgemeester van Rotterdam, uit te noodigen
De waarnemend voorzitter deelde mede,
dat de commissie volledig bevoegd zal zijn
naar bevind van zaken te handelen. Het bestuur zal alle medewerking verleenen om de
taak der commissie te verlichten.
De overige agendapunten (waaronder de
statutenwijziging) werden aangehouden tot
een volgende algemeene vergadering.
Ten slotte werd op voorstel van het bestuur
besloten een telegram van hulde en trouw
aan de Koningin te zenden. De vergadering
ging na het zingen van het Wilhelmus en een
driewerf „Leve de Koningin" uiteen.

.

dijk om.: Prins Bernhard gedankt, dat
Zijne Koninklijke Hoogheid bi] deze maaltijd aanwezig heeft willen zijn. Hij wijdde
een dronk aan het vtelzijn van Prinses Juliana, den Prins en de beide Prinsessen.
Spr. uitte zijn dankbaarheid jegens de
regeering voor den steun, dien zij aan deze
herdenking verleent. Verder dankte hij den
opperbevelhebber, de vele andere militaire
autoriteiten en het gemeentebestuur van
Den Haag voor de geboden medewerking
en ook toonde spr. zich dankbaar voor het
feit, dat. verschillende ministers en andere
FAILLISSEMENTEN
hooge burgerlijke en militaire autoriteiten
in het eere-comité zitting hebben willen
Opgegeven door de afd. Handelsinformaties
nemen. Spr. betrok ook de talrijke personen, v. d. Graaf en Co. N.V. Amsterdam.
firma's en maatschappijen in Idit dankwoord
Surséance van betaling:
voor den financieelen steun ter herdenking
23 April 1940 is aan P. Visser fabriek van
van
het 125-jarig bestaan der M.W.O. pharm.
artikelen
verleend.

j

' H. J<- H- Prinses Juliana heeft gistermiddag te
13 uur voor de N.1.R.0.M. een rede uitgesproken van den volgenden inhoud:
„Aan den vooravond van de Roode Kruis-week
in Nederlandsch-Indië wil ik, als voorzitster van
het Nederlandsche Roode Kruis, gaarne een
woord van opwekking richten tot de Europeesche zoowel als tot de inheemsche bevolking in
deze gewesten om haar te herinneren aan het
schoone, menschlievende streven van het Roode
Kruis in Nederlandsch-Indië, dat aanspraak mag
maken op uw aller sympatljie en steun.
Immers, het Roode Kruis stelt zich ten doel
lijden in allerlei vorm te voorkomen of te verzachten en heeft, ten einde deze taaka te kunnen vervullen, eene organisatie in het leven geroepen, die ten allen tijden in staat wil zijn,
onmiddellijke hulp te verleenen wanneer deze
gevraagd wordt.
Wil deze organisatie aan hare veel-omvattende doelstelling bean*woorden, dan is eene
ernstige voorbereiding een eerste vereischte.
Want op elk gebied, waar het Roode Kruis hulp
wil verleenen, hetzij bij natuurrampen of wel
in tijd van oorlog, slechts eene degelijke voorbereiding kan onmiddellijke en doeltreffende
hulp mogelijk maken.
Het spreekt vanzelf, dat in deze ernstige tijden
aan de oorlogstaak van het Roode Kruis ook rn
Nederlandsch-Indië bijzondere aandacht geschonken wordt. Er kan geen twijfel over bestaan, dat ons streven er onwrikbaar op gericht
blijft ons buiten den strijd te houden en onze
neutraliteit aan alle kanten krachtdadig te handhaven. Maar zouden wij, desondanks in vijandelijkheden worden betrokken, dan zullen, zoowél
voor militaire als voor civiele doeleinden in
Indië aan de Roode Kruis-organisatie hooge
eischen worden gesteld. Wil zij daaraan kunnen
beantwoorden, dan moeten bijtijds de voorbereidende maatregelen worden getroffen. Gewonde en zieke militairen zullen niet .alleen
onder leiding van het Roode Kruis vaak over
groote afstanden moeten worden vervoerd, voor
een deel zal hunne verpleging in ziekeninrichtingen buiten het operatiegebied aan Roode
Kruis-personeel moeten worden toevertrouwd.
In Nederland heeft het Roode Kruis in vele
plaatsen vrouwen en meisjes opgeleid tot helpster: zij vormen thans een leger van 14000 helpsters, dat door doktoren in de elementaire verpleegkunst onderwezen, in tijd van nood berekend is voor zijne taak. Ook in Indië zal
vrouwelijke hulp niet gemist kunnen worden:
ook daar zal hulp gevraagd worden door zieken
en gewonden in de verschillende ziekeninrichtingen, die binnen of buiten de eigen woonplaats
gelegen zijn. De opleidingscursussen bieden
allen vrouwen en meisjes de gelegenheid zich
voor deze taak voor te bereiden.
In Nederland zijn ongeveer 4000 helpsters,
leden van transportcolonnes in 90 plaatsen van
ons land opgeleid en goed geoefend in het verleenen van eerste hulp aan en het transporteeren van zieken en gewonden. Ook in Indië bestaat gelegenheid tot opleiding van mannelijke
hulpkrachten, die leiding geven bij het vervoer,
dat door de ziekendragers plaats vindt.
Ik doe een beroep op alle mannelijke en vrouwelijke luisteraars in Nederlandsch-Indië om het
streven van het Nederlandsch-Indische Roode
Kruis met de daad te steunen, en zich aan te
melden voor opleidingscursussen of voor mobiele
en plaatselijke transportcolonnes opdat ook het
Nederlandsch-Indische, Roode Kruis paraat zij
voor zijn menschlievenden arbeid. Moge de
Roode Kruisweek in Nederlandsch-Indië er toe
bijdragen de Europeesche zoowel als de Inheemsche bevolking er nog meer van te doordringen, hoe buitengewoon belangrijk het Roode
Kruis-werk vooral in een tijd als deze is en
hoezeer het Indische Roode Kruis daarbij den
daadwerkelijken steun van allen in deze gewesten behoeft.
Ten slotte dit:
In deze tijden van veel en groot leed, moeten
wij ons sterken om óók elkanders leed te kunnen dragen. Het Roode Kruis, geboren op hel
slagveld, te midden van zwaren strijd en onmetelijk leed, bindt hen die leed willen verzachten met een machtigen band nl. de barmhartigheid.
Machtig omdat zij alle menschen, die van
goeden wil zijn, bereid en vaardig maakt offers
te brengen ver boven hun bewuste krachten.
Dit is haar geheim.
Want zij weet dat in ieder mensch bronnen
van naastenliefde sluimeren, die aangeboord, in
staat zijn bergen van leed te verzetten en te
verzachten.
Daarom gord u aan en weest sterk om te
kunnen dienen de lijdende menschheid."
Ik heb gezegd.

wonende te Emmer-Erfscheidenveen surséance van betaling verleend voor den tijd van anderhalf jaar. Bewindvoerder is mr. A. Jonker te Emmen.
Uitgesproken:
25 April: H. Bemelen, koopman, wonende
te Bleijerheide-Kerkrade, Dr. Ackensplein 18
RC: mr. van Döornick, Cur> mr. P. Ballieux R. K. VEREENIGING VAN LEERAREN TOT
BEVORDERING VAN HET HANDELSHeerlen.
G. Jengmans, handelende onder den naam
ONDERWIJS
Meubelfabriek „Spoorzicht" te Apeldoorn,;
RC: mr. H. Wilkens; Cur: mr. G. Haselager
De R. K. vereeniging van leeraren tot beApeldoorn.
vordering van het handelsonderwijs hield
S. Schaper, Tilburg, Sint Antoniusstraat dezer dagen in Den Bosch haar zesde lus32; RC: Mr. H. Andreae; Cur: mr. G. Budtrumvergadering. In zijn openingswoord medemeijer, Tilburg, Nieuwlsndstraat 6.
moreerde de voorzitter der vereeniging, de
A. Dreese' juwelier Den Haag, vroeger woheer J. H. Schrijvers, wat gedurende de dertig
jaar van het bestaan der vereeniging, en
32;
nende Korte Poten
thans Laan van
Meerdervoort 699; RC: jhr. mr. P. v. Meeu- meer bijzonder sedrt dè vorige lustrumvergadering in het belang van het handelsonwen; Cur: mr. C. de Vries Den Haag.
derwijs werd bereikt. Spr. wees voorts op het
Groen,
bouwkundige,
T.
Groningen, Noorderstationstr. no. 21; RC: jhr. mr. W. Feith, feit, dat voor de bezitters van een einddiploma der handelsavcndscholen nog steeds
Cur: mr. O Weyd Broerstraat Groningen.
April
In de week van 22 t.m. 27
1940 wer- geen vrijstelling kon worden verkregen voor
middenstandsexamen
„vestigingswet
den in Nederland 34 faillissementen uitge- het
kleinbedrijf". Deze gang van zaken gaf het
sproken.
bestuur aanleiding een motie aan de vergaOpgeheven wegens gebrek aan actief:
dering voor te leggen, waarin op bespoedir
16 April: J. Gijsbrechts, schilder. Ginneken. ging wordt aangedrongen.
24 April: H. Uittenbogerd, Polsbroek.
De heeren Jos. Meyring en drs. Jansen
W. H. van der Wilt, garagehouder, R'dam. werden voorts tot eereleden benoemd. De beM. van Delft, vroeger Den Bosch, thans te stuursverkiezing had tot resultaat, dat de
An.werpen.
aftredende hoofdbestuursleden Fr. Innocen25 April: K. Wentzel, Amsterdam.
tius en de heer A. J. Spierings werden herG. A. Brok, Amsterdam.
kozen, terwijl in de plaats van den heer KopN. M. Warmerdam, stalmeester-rrjknecht, penhagen uit Rotterdam de heer Gilissen uit
Aarle-Rixtei
Maastricht werd gekozen.

yjpvaiïend mooi $sm^
Mevrouw, elk Swift-schoentje ziet
er
en veel duurder uit dan 't in werkelijkheid kost. Vandaar dat Swift altijd
een streepje vóór heeft.
Er besta? t van elke Swift-schoen maar
beperkt
een
eaital paren. Swift brengt zooveel moois, dat iedere schoenwinkelier weer
een andere keus heeft uit de groote Swiftserie, zoodat Swift altijd apart blijft. Kijkt
U maar in de schoen-etalages.
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Schoenmagazijn

SMIOSPAD 69 HEUVELSTRAAT 39

ADVERTENTIES.
uitsluitend bij vooruitbetaling 75 cent per plaats-ng
Hetzelfde „Kleintje' 3 maal
van ten hoogste 20 woorden
plaatsen kost f 1.65.
brengen steeds iets nieuws
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in dit artikel. Glacé en
zijden Handschoenen in de
nieuwste zomerkleuren.
Ziet geregeld Etalage. Fa.
TOOS MEELIS, Koestr. 38
0983
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Motorrijwieldeelen. Accu's
kettingen,

Ej3 STADSDIENST

W TILBURG

KLEINE

HANDSCHOENEN. Wij

wSP^S^.

vIÉSI

passen

.g^

N.V.

OP HEMELVAARTSDAG (DONDERDAG 2 MEI)
organiseeren wij een prachtige

TOURINGCAR-RIT NAAR DE
BLOEMBOLLENVELDEN

R.T.-deelen,

kleppen, zuigers. Frictledeelen. Lucas, Bosch, Millerdeelen, Motorrij wielgrossier
MERKS Motors, Boschstr.
0200
134, Breda.
DIVANS. 15 veeren f 13.50
20 veeren f 17.50, 24 veeren
f 21.50. Ruime keuze en
prima binnenwerk.
Dus
voor een Divan naar Meubelindustrie „TIMEUFA",
Hoefstraat 190a.
0193

—

KOOPT U CONTANT ? Dan
bent U onze klant. Wij alleen verkoopen rechtstreeks
Een tocht vol afwisseling, waarbij vijf provinciën worden aan fabrieksprijzen. CHR.
doorkruist !!
J. DE BEER, Kinderwagenfabriek, Noordstraat 65.
Vertrek 's morgens 9 uur; terugkeer 's avonds 9 uur.
0191
Vanaf heden reisbeschrijvingen en biljetten verkrijgbaar
ten kantore
PLYMOUTH COACH 1935,
GROENSTRAAT 33 b (TEL. 7232),
in prima staat Absoluut
bij de chauffeurs in de bussen en bovendien aan de vol- zonder eenig gebrek, van
gende adressen:
particulier te koop. Adres
RINGBAAN OOST 139 (TEL. 7806) en
bureau dezer.
0211
ZUID OOSTERSTRAAT 81 (TEL. 8991).
Speciaal aanbieding HeeDE DIPW2TIE. renstoffen, zware kwaliteit,
nieuwste dessins en kleuren
4. el f 16.50 Zie Etalage.
CHR. DE ROOY, bij Zwembad.
0190

WIE ADVERTEERT, BLIJFT!

wlT'

MLijjLj"'Tt||||||ij|||j||

Onderwijs.

Vlokken, bedden wolmatras

: sen malen wij op als nieuw

Reparatie bedden, matrassen, 's Morgens halen, 'savonds thuis. Ruime keuze
Damasttijk en bedvulling
M. BROUWERS. Meelstr. 74
Telef. 7663.
0205
Gebruikte Motorrijwielen
Inkoop, verkoop van alle
motoren. Steeds prachtMotoren voorradig. Brabants meest gesorteerde
Motorspeciaalzaak MERKS
MOTORS, Boschstraat 134,
BREDA.
0199

VEÉRENDE KAPOKMATRAS
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Firma O. WIJZENBEEK
leidjcneweg 18, Utrecht
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de combinatie
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van

lichaam door
spiraalveeren en Java
kapok. Licht te hanteeren en bovendien een hall menschenleven garantie.
nm9

Ook in WERKMANSKLEDING, Kinderbroekjes,
Jekkertjes en Kinder-Overalls zijn wij goed gesorConfectiemagazijn
i teerd.
JAN VAN TRIER. Veldhovenplein 15. Tilburg. 0987

Wanneer U geen

Java-Kapokafdekking eischt. vraag
Uw winkelier dan eens naar da populair geprijsde

DWU ROBINSON ROYALE

Met 10 jaar garantie op het binnenwerk.
„Een buitengewoon ooede en sterke matras".

BERICHT,
Brieven,
circulaires enz., die volgens ons oordeel niet bona
fide op den inhoud der betreffende advertentie reapeeren, in welke rubriefc
ook, onder letter, nummet
of pseudoniem, worden ver-

nietigd.

DIRECTIE N. T. G

HIJ ZIET ER TIP-TOP
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Handschoenen
in e//<>n slip-on,
fantasie en geper-
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Een aangename en
practische dracht.
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SLIP-ON MODEL

met

op-

gestikte naden en perforatie
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25

095

SLIP-ON MODEL
met perforane
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zoon rakker
kan heel wat pakjes aan. En toch
ziet U hem graag netjes. Geen
bezwaar I Bij ons vindt U wat hij
noodig heeft. Vlotte jongenskleeding; pakken, die tegen een
stootje kunnen en waarvan U en
hij plezier zullen hebben.

'tl

KRIJSTUW GOED ZO
«w/m».w> wit.
K SKOOT HOE OOIT U DAT
toch',
"
[
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NETTE LOOPJONGEN!
GEVRAAGD, niet beneden 16 jaar

Drukkerij Henri Bergmans N.V.
Langestraat 35.

0 De Cenirale Yleeschhal

■

TELEFOON 5202

MOLENSTRAAT 13

MORGEN WOENSDAG

"

Vanwege Hemelvaartsdag GROOTE RECLAMEVERKOOP
met speciaal goedkoop genoteerde RECLAME prijzen.
EEN pond
pond

lEEN

Schenk rosbief. en
gehakt .11C
1»1«'
Samen
EEN pond
fijn,
Poulet,
rib
v. worst
1 Irt

11U

_

Biefstuk soepvl.

._ ,
gehakt

i OP

25 I I

!"*"«* I

EEN pond

Fll6l- haché
poulet

1 Ifl
A«IU

|

m

Wij brengen voordeel ook aan U

I

PRIJZEN PER POND:
Soepvleesch
40 I
Bief
60
35, B
Hachévleesch
Haas
65
55
Borst
35 I
Filet
33 H
Gehakt
30
Schenk
Poulet
28 1
Rosbief
50
45
40
Lappen
Rollade
Varkensvleesch aan de bekende lage prijzen.
Voor U 'n dure schadelijke week 2 Zondagen.

j

GEEN ZORG
WIJ BRENGEN U VOORDEEL.
J. C. v. ESCH, Molenstraat 13, Tel. 5202

ONZE .KLEINTJES'

________

helpen U steeds
aan alles wat U
noodig hebt

of aanbiedt
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin

Provinciale Berichten.
Nieuws uit Goirle.
RAADSVERGADERING.
Verhooging der gastarieven.

Kermis kan doorgaan.
Gisteren kwam de gemeenteraad in vergadering bijeen onder voorzitterschap van den
Ed.achtb. heer H. v. Ginneken, burgemeester.
Aanwezig waren alle leden, behalve de heer

Peijnenborch. Secr. A. Smits. Na goedkeuring
der notulen van 23 Januari werden achtereen volgens verschillende ingekomen stukken
voor kennisgeving aangenomen. Met algemeene stemmen werd goedgekeurd het voorstel aan A.V.O. te Tilburg een subsidie van
f 75 per jaar te verleenen, zoolang leerlingen
uit Goirle de school bezoeken.
Door Ged. Staten is beslist, dat de uitgaven per leerling aan de 0.L.-school bedraagt
f 6.69 per leerling. Aan de bijzondere scholen
zal dit derhalve met inbegrip v. administratie
bedragen f 7.—. Daar dit bedrag tot heden
reeds werd betaald, komt daarin geen verandering. Ingekomen is een bericht van den
militairen commandant, dat de kermis kan
doorgaan. Als leden van de commissie tot
wering van schoolverzuim werden met alg.
stemmen herbenoemd: de Eerw. Frater Lambert en de heeren J. Dirksen, A. v. Erven, A.
v. Loon en C. de Volder.
De begrooting 1939 van het Burgerlijk Arm-

,

WILT U 100 PROCENT
waar voor uw geld? Neem
dan uw permanent-wave
bij ons. Chique nieuwe coiffures. Maison Artistique,
Tel. 6872, Willem H-str. 92
0237
(trappenhuis)
GEVRAAGD flinke R. K.
voor dag en
nacht. Hoog loon. Noord0241
straat 85.
';enstbode
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BAD 9-. 0139

VERKOOP VAN STEENKOLEN enz.

medebrengen.
Slijters en depothouders behoeven zich niet tot den
distributiedienst te wenden, aangezien zij door de han-

GEVRAAGD net meisje
voor heele of halve dagen,
gezin 2 kinderen, Zondags
vrij. Adres Slagerij Timmermans-v. Casteren, Herstalschestr. 14, Tel. 4607.
0239

NOCAL.)

van het Departement van Economische Zaken.

TE KOOP wegens vertrek,
stalen wringer, pracht wit-

te cuisinière, 4 stoelen, 2
armstoelen, 2 clubs, mooi
haardje, eiken dressoir,
Wilgenstraat 21 bij kerkhof
Bredascheweg.
0238

M COIV > MOION IS

XscmV.HIET? j^-—J

foOKMAAKTRADIONHET \

OFFICIEELE PUBLICATIE

TE KOOP een sterk vrijf staand hondenhok. Adres:
0235
Suysstraat 58.

GEVRAAGD in deftig gezin
een R. K. keukenmeisje en
tweede meisje. Adres: Bosscheweg 456.
0235

—x

*vij weten er alles van;

In verband met het vervallen op 1 Mei a.s. van algemeene dispensatie van het verbod tot het verkoopen
en afleveren van vaste brandstoffen, vervat in de brandstoffenbeschikking 1939, No. 1, wordt aan handelaren in
vaste brandstoffen, die steenkool, steenkoolbriketten,
cokes, bruinkoolbriketten of petroleumcokes verkoopen,
aangeraden zich in verbinding te stellen met de kantoren van den plaatselijken distributiediehst, binnen
het gebied waarvan zij zijn gevestigd. Zij zullen aldaar
gratis ontvangen een circulaire van het Rijkskolenbureau, waarin zijn omschreven de voorwaarden, waartegen hun met ingang van 1 Mei a.s. en tot een nader te
bepalen tijdstip, dispensatie wordt verleend van het verbod tot verkoopen en afleveren van bovenbedoelde
brandstoffen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het
niet nakomen van deze voorwaarden voor de betreffende
handelaren het vervallen van de dispensatie en eventueel
ook van de inschrijving bij het Rijkskolenbureau kan

W. DIRKS, Wilhelminapark
38, vraagt een nette LOOP0236
JONGEN.

—
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KLEINE ADVERTENTIES.
uitsluitend orj vooruitbetaling 75 cent per plaats ng
8023 Hetzelfde
„Kleintje' 3 maal
van ten hoogste 20 woorden
plaatsen kost f 1.65.
Voor leder woord meer
wordt 3 cent In rekening
gebracht. Maximum aautaj
woorden per kleine aiveri-entie 40.

—

l—

\
I

In een gezin met 3 kleine
kinderen wordt gevraagd te15 MEI of eerder een net
nen
eenvoudig R. K. MEISJE voor
verzorging van de kinderen
en tevens ook voor hulp in de
huishouding. Leeftijd niet beneden 20 jaar. Goed loon en
verval. Dienstbode aanwezig.
Br. onder no: 8011 bur. van
dit blad.

Waleen
\

een behoud voor meubels en

*=£=^3IL

8026
vloeren.
Keeml U eens proef I Eigen fabrikaat
40 cent
Flinke bus voor

..

bij

Tel. 5461

VERSCH

SPOORWEG-^ NIEUWS

RUNDVLEESCH

vanaf 20 et. p. pond

Soepvleesch z. been

35 et. per pond

en Rib en Rosbief 45 et p. p.
Groote voorraad.
H. MES.

8031

\MVo««

s
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Nooit heb ik kunnen
denken, dat die

NAAIMACHINE

die mij zoo warm werd aanbevolen,
mij zooveel VREUGDE en
BESPARING zou geven!

P. HELDENS

Heuvelstraat 21

*Jxr/

pPpi

ONZE BOEN WAS

delaren, van wie zij hun brandstoffen betrekken, in kennis zullen worden gesteld van de bepalingen. Het RijksVrijbankvleesch.
kolenbureau zal de groothandelaren inlichten omtrent
WOENSDAG 1 MET
de geldende voorschriften.
aan de Gem. Slachtplaats
8010
April
27
1940.
verkrijgbaar van B'/_—ll uur |

PINKSTERRETOURS EN VACANTIEKAARTEN.
In verband met Pinksteren hebben de Nederlandsche Spoorwegen Pinksterretours ingevoerd, die geldig
zijn van Vrijdag 10 Mei tot en met Maandag 20 Mei a.s.,
terwijl de geldigheid der gezinsretours daaraan gelijk is
gesteld.
Dit beteekent een besparing van bijna 30 pCt.,
vergeleken met den prijs van twee enkele reis-biljetten, die men anders zou hebben moeten koopen en
voor gezinsretours nog eens B—l 4pCt. extra. In het
tijdvak van 10 t.m. 20 Mei zullen bovendien enkelereis vacantiekaarten verkrijgbaar zijn tegen den prijs
van f 4.— (3e klasse) f 5.75 (2e klasse) en f 7.50 (Ie
7997
klasse), ongeacht den afstand.
SPOORWEGEN,
DIRECTIE NEDERLANDSCHE
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WIJ VRAGEN

VOOR DE AFDEELINGEN
DAMES-COHFECTIE, HOEDEN, KOUSEN
EN TRICOTAGE'S, PARFUMERIëN
eenige neiie beschaafde Dames als

HULPVERKOOPSTER
Zaterdagmiddag.

voor de Woensdag en
RIJDT VEILIG met uw
kinderen en koopt uw Soll. moeten met een dezer afdeelingen bekend zijn, en ala
Verkoopster zijn werkzaam geweest. Persoonlijke aanbieFiefsstoeltje bij dingen Dinsdag en Woensdag tusschen 7 en 8 uur zich
8017
aanmelden bij den Portier Tuinstraat.

J. KUYSTERSDREESMANN,
v.d. LINDE VROOM &

j

NOORDSTRAAT 64,
TELEFOON 4694.
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een op en neergaanden gelukkig te vallen, dat hij met een hersenbestuur moest verhoogd worden met f 2063. werd de verhooging goedgekeurd, welke zal vertoonde hierna
overwicht was geen spra- schudding per auto naar zijn woning moest
eenig
strijd
en van
Hierin zat een post van f 600' achterstand bij bedragen over het algemeen 1 ets. per kustrafschop te nemen, worden vervoerd. Dr. Brok* verleende dt
een
krijgt
minimum-prijzen
de
alle
ke.
De
Valk
terwijl
meter,
het klooster voor betaling van meer dan vijf bieke
doelpunt
in
een
wordt omgezet 2—o. eerste geneeskundige hulp. De gemeenteworden
tot
6
ets.
welke
verhoogd
gratis verpleegden. Vastgesteld werden de
gemeente
De instructie ambtenaren der
De Nevelo'ers komen hierna energiek opzet- politie heeft de zaak in onderzoek.
bedragen als voorschot van de vergoeding
omstandigheden
werd
buitengewone
voor
ten en het is Zieltjens welke den stand op
1940 ingevolge art. 101 LO wet Die voorschotbehandeld.
gesloten
deuren
2—l brengt. Na de thee krijgt Nevelo al direct
met
leerling
tegen
gerekend
per
f 7
ten bedragen,
Het a.s. feest van den Arbeid.
wijziging
de
van
goedgekeurd
werden
Nog
een penalty te nemen. Deze wordt door v.d.
St. Jozefschool f 2037, St. Tarcisiusschool
en arbeidsovereen- Boomen genomen en ingeschoten 2—2. De
In het J.W.-huis had een gecombineerde
f 1241.33, St. Thomassohool f 2161.66 St. The- het ambtenarenreglement
betaling der salarissen Valken zetten na dit doelpunt een offensief vergadering plaats van de besturen va»
komst
betreffende
de
resiaschool f 1106.
aan ambtenaren, die in 's rijks dienst zijn op in en door den zwaren druk moet de Nevelo- K.A.J.V., J.W. en R.K.W V., staande 0.1. v. de»
De wijziging der begrooting 1939 bevattende geroepen,
alsmede de wijziging der politie- doelman tweemaal achtereen zwichten 4—2. Geest. Adv. Kapelaan v. Eekelen ten eind»
krankzinniverschillende groote posten o.a.
verordening
inzake het tapverbod.
Nevelo werkt echter onvermoeid verder en uit het Feest van den Arbeid te regelen. Beslogenverpleging f 1409; afrekening met Tilvroeg
de
de
Brouwer
rondvraag
Bij
de
heer
een der aanvallen weet Engel no. 3 in te ten werd dit feest te combineeren met een
burg betreffende onderwijs f 1108, Armbelangs de Van Haestrechtstraat. schieten waarna er geen verandering meer bedevaart naar de Hasseltsche Kapel. Het
fietspad
een
stuur f 2063.
De voorzitter meende, dat die weg te smal komt in den stand.
programma luidt als volgt: Zaterdag 18 Mei
Voor 1940 werd als wijziging voorgesteld was voor rijweg en fietspad. De heer de
openingslof in de St. Jozefkerk, des avonds
een post voor cadeau aan de Eerw. Fraters Brouwer geloofde, dat de boeren die nog wel
uur. Zondag 19 Mei des morgens om half 6
7
Dongen.
uit
bij het gouden feest der vestiging in Goirle. wat smal maken.
plechtige H. Mis met alg. H. Communie
een
Werd met alg.' stemmen goedgekeurd. Door
De voorzitter zou dat onderzoeken.
Fabrieksongeval.
in de St. Jozefkerk: Na de H. Mis vertrek
De heer Beijsterveldt drong aan om meer
de St. Theresiaschool werd een bedrag van
naar de Hasseltsche kapei, waarna in Tilburg,
f 153 aangevraagd, voor het aanschaffen van verlof te geven tot jagen op schadelijk geLooivat op het lichaam gekregen.
een maaltijd. Des middags om 5 uur H. Lof
materiaal voor luchtbescherming. Door den dierte. De voorzitter meende, dat het niet
Zaterdag heeft de 15 jarige C. v. I. uit
in de Laurentiuskerk. w.o. zegening van de
heer v. Puijenbroek werd de vraag geopperd, noodig is daar er weinig konijnen zijn. Boven Raamsdonk, die werkzaam is op de N.V. Lewerktuigen en aanneming van nieuwe leden
of het wel noodig zou zijn, daar hij meende, dien er is weinig ambitie voor. Aan 5 perso- derfabrieken Frans v.d. Assum door een nood
der K.A.J.V. en J.W. Voor de feestpredicatie
zou
gegeven
nen kan verlof
worden.
dat bij oorlog de schooi toch niet door
lottige samenloop van omstandigheden een
zal
een goed redenaar komen. De gezangen
De heer de Brouwer brengt nog eens ter 1500 K.G. zwaar looivat op het lichaam gegaan.
het lof worden gezamenlijk uitgevoerd.
De beslissing werd ten slotte aan de school- sprake de verbreeding van den Nwe. Tilb. kregen. Met zware inwendige kneuzingen is onder
besturen overgelaten. Betreffende de wijzi- weg. Hij meende, dat er thans de gelegenheid de jongen naar het St. Elisabethziekenhuis
ging der gastarieven, die in verband met de kan zijn.
vervoerd.
enorme stijging der prijzen van gaskolen,
Kwajongensruzie met ernstigen afloop.
moeten verhoogd worden, ontstond er een
Indiensttreding.
Oisterwijk.
debat, waaraan deelnamen de heeren Stocker
schoenfabriek
der
van
de
uitgaan
Bij
het
mans, v. Puijenbroek, Beijsterveld en den
Wij verhemen dat de nieuwbenoemde eerfirma van Boxel en Co kregen eenige jonvoorzitter, waarbij de directeur van de bejarige
4
3.
jarige
De Valk—Nevelo
G R. gaf de 23
ste ambtenaar ter secretarie de heer In den
gens ruzie. De 17
drijven met sprekende cijfers aantoonde, dat
tegelijkertijd
daarbij
klap
C.
T.
een
en
stak
waarNevelo was het eerst in den aanval maar
noodig , was
en
verhooging,
Bosch, eerst op 1 Juli e.k. in dienst zal trezijn voet uit om zijn tegenstander te doen
schuwde, dat er misschien nog wel rantsoenee werd door de Valk afgeslagen en de thuisonden.
ring zou moeten komen. Met alg. stemmen club had reeds spoedig succes I— *>. Het spel struikelen, hetgeen gelukte. T. kwam zoo
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