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Binnenland.
SCHERPER BESTRIJDING VAN
DEN SMOKKELHANDEL.

Het Zwits. Tel. Ag. meldt uit New Vork
De geheel onverwachte, benoeming
van Staün als opvolger van Molotow
alB voorzitter van den Raad van
Volkscommissarissen is door de New
Yorksche bladen met vette koppen
gepubliceerd. Deze wijziging is door
de Amerikaansche bladen op de
meesit uiteenloopende wijze uitgelegd.
De meeste bladen spreken het vermoeden uit, dat de buitenlandsche
politiek van de Sowje.t-unie voor belangrijke beslissingen staat.

Naar het rijksbureau voor de voedsel,
voorziening mededeelt, wordt, tot scherpere bestrijding van den smokkelhandel
in het zuiden des lands, een regeling
overwogen, krachtens welke het vervoer
in een grensstrook van eenige kilometers, dus aanmerkelijk breeder dan de
zou
thans geldende, aan beperkingen
regewonden onderworpen. Komt deze
ling tot stand, dan zal in de provincie
Zeeland deze grensstrook wellicht geheel
Zeeuwsch-Vlaanderen omvatten.

Wij hebben eens een katholieke doktersvrouw, die natuurlijk dadht aan hetDUITSCH WEERMACHTSBERICHT
geen haar man uit zijn ervaring haar
7 Mei (D.N.8.). Het Opperbevel
mededeelde, hooren zeggen, dat zij derBERLIJN,
Duitsche weermacht maakt bekend:
nooit aan. haar groote dochters zou toeHet luchtwapen deed ook in den afgeloopen
staan verpleegster te worden.
nacht met zeer sterke gevechtsvliegtuigforhevige aanvallen op werven, bewapeDaartegenover staat pater dr. Rot- maties
nings- en ravitailleeringsbedrijven in de Clyhoff die in zijn boek tot de verpleeg- dehavens. Een groot aantal brisant- en
ster zegt:
brandbommen veroorzaakte vooral in de
„Daar is geen schoner, geen sublie- seheepsbouwcentra rondom Glasgow opnieuw
'Verdere geslaagde
mer leven denkbaar dan het uwe. Waar- ernstige verwoestingen.
waren gericht op de havenluchtaanvallen
lijk en voluit een liefdeleven. Liefde van werken en werven van Liverpool. Newcastle
de zuiverste en hoogste soort. Liefde en Plymouth, alsmede op andere havens aan
DE WAARDEBONS VAN WINTERHULP
de Britsche Zuid- en Zuidoostkust.
dus, die heiligt". 1).
Bij den aanval op vliegvelden in ZuidoostDe directeur-generaal van de stichting
Beider beweringen zijn echter niet met Engela,nd
wierpen gevechtsvliegtuigen han- PANAMAKANAAL
„Winterhulp Nederland" maakt ter aanvulelkaar in strijd,, wat ook reeds hieruit gars en onderkomens in brand, vernielden en ZAL GESLOTEN WORDEN.
ling van de publicatie var 4 April j.l. nader
waarbinnen de
bewezen wordt, dat dr. Rothoff zelf op beschadigden een aantal op den grond staanbekend, dat de termijn
Volgens het Japansche blad „Nitsji Nitsji" EEN SUPER-TERREINRIT!!
de groote gevaren van (het leven der de vliegtuigen.
De gemoto- waardebonnen series a., b., c. en d. bij winen handelaren kunnen worden aanverpleegsters wijst. Zooals: het alleen In het zeegebied rondom Engeland kreeg heeft een scheepvaartmaatschappij uit Osaka riseerde opmarsch der Duitschers in Grie- keliers
in afwijking van den op de voor»
geboden,
staan, de zedelijkheid „en veel meer het een handelsschip van 10.000 b.r.t. drie bom- van haar vertegenwoordiger in San Francis- kenland kende geen bindernissen. Als de zijde vermelden
tekst, blijft verlengd tot
gevaar voor verruwing van hart gemoed voltreffers; höt kan als verloren worden be- co bericht ontvangen, dat de Vereenigde Sta- straatwegen waren opengebroken, hobbel- uiterlijk 31 Mei. Wat echter de series e. en f.
wordt deze teren zeden" „een vreeselijk iets, en wat schouwd. Een tweede schip werd door bom- ten het Panama-kanaal voor onbepaalden den de wagens maar over de spoorbaan, die (5e en 6e miliioen) betreft, uiterlijk
30 Juni.
mijn opnieuw verlengd tot
men helaas zooveel bij verpleegsters treffers zwaar beschadigd.
(Foto Atlantic)
tijd zullen sluiten.
De overige inhoud van de bovengenoemde
glad was.
evenmin
vindt".
Bij aanvallen van Duitsche jagers op Enpublicatie blijft van kracht behoudens, dat
En, waar de schrijver zegt, dat hij geland en bij pogingen van den vijand de
de beide laatste series (e. en f.) tot 15 Augusgebieden
bezette
en
Bocht
binde Duitsche
„eerlijk moet bekennen, dat het godstus inplaats van tot 31 Juli 1941, door winvijand zeven jachtvliegen,
nen
te
heeft
de
LUCHTAANVALLEN
DE
en handelaren kunnen worden verkeliers
dienstig leven van zeer vele verpleeg- en twee gevechtsvliegtuigen, benevens zes ROOSEVELT KOMENDE WEEK
zilverd bij alle banken en spaarbanken.
sters hem erg is tegengevallen" begrijpt versperringsballons verloren.
OP ENGELAND
NAAR CANADA ?
In Noord-Afrika is weer een tegenaanval
men de uiting van bovengenoemde dokZELF BROOD BAKKEN.
sterke Britsche strijdkrachten tegen de
In Ottawa Is bekend gemaakt, dat het betersvrouw, die ook wel aan den invloed van
aantal
Zware
schade
en
groot^
in de linie van Tobroek binnengedrongen
Gelegenheid voor hen, die het
van de eene verpleegster op de andere Dultsch-Italiaansche troepen onder sterke zoek van President Roosevelt en zijn echtgevroeger ook deden.
slachtoffers
zal hebben gedacht.
verliezen voor den vijand afgeslagen.
noote aan Canada waarschijnlijk de volgenOp het eiland Malta deden Duitsche ge- de week zal plaats hebben. In verband met
Intusschen (hebben wij meer en meer vechtsvliegtuigen
Het Centraal Distributiekantoor heeft aan
BERLIJN, 8 Mei (D.N.8.)
gisteren meermalen aandistributiediensten in het land medegede
katholieke verpleegsters noodig maar vallen op het vlüagveld Luca. Voltreffers de ontwikkeling van de buitenlandsche poliVolgens een mededeeling van den
deeld,
dat het Rijksbureau Voedselvoorziede goede, die weten wat een leven is raakten de startbanen, monitagehallen, han- tiek zal het bezoek van korteren duur zijn
Engelschen berichtendienst hebben
ning in Oorlogstijd een regeling heeft ge„van voortdurenden liefdedienst, grote gars en onderkomens. Er ontstonden talrijke dan aanvankelijk gedacht werd.
troffen, ten einde personen, die zulks vroede Duitsche luchtaanvallen in den
Bij een nachtaanval van
toewijding en offers" maar wat ook hevige branden.
ger ook deden, weder in de gelegenheid te
gevechtsvliegtuigen en Stuka's op
nacht van Woensdag op Donderdag
Duitsche
stellen hun brood zelf te bakken.
„buitengewoon heiligend kan en moet de haven van La Valetta werd met name de
gehad een stad in het
als
vooral
doel
Deze regeling staat geheel los van de reeds
zijn, in welk geval het leven niet nutte- staatswerf zwaar getroffen. Duitsche jagers
eerder getroffen regeling voor het bakken
Noordwesten en een tweede stad in
schoten boven het eiland drie Britsche vliegloos wordt verspild".
van
brood uit graan van eigen oogst.
VURIG PLEIDOOI VAN WILLKIE
neer.
het Westen van het land. Beide aanHet boek van pater Rothoff is ge- tuigen
Aanvragen voor het zelfbakken van brood
vijand
De
ondernam in den afgeloopen
VOOR HULP AAN ENGELAND
vallen waren „zeer fel". Ook op anmoeten gericht worden tot den plaatselijken
schreven om de verpleegsters tot die nacht met zwakke
strijdkrachten ongeslaagbureauhouder
van het Rijksbureau voor de
brengen.
de vernielingsaanvallen op eenige plaatsen
dere deelen van het land werden
geëiischte hoogte, te
Voedselvoorziening
in Oorlogstijd. Deze onHu' bespreekt de noodzakelijke deug- in het Noord-West-Duitsche kustgebied. Er
acht geen compromis mogelijk
Hij
bommen geworpen
derzoekt,
aanvrager
op grond van het
of
de
militaire noch economische schade aanden. Begrijpen en meevoelen, verdraag- is
Heit door den Londenschen berichtendienst feit, dat hij vroeger zulks ook deed, voor het
gericht.
NEW YORKÏ 8 Mei (D.N.8.) In een mas- verspreide officieel communiqué betreffende zelf bakken in aanmerking kan komen. Bij
zaamheid, toewijding, goedheid, de vrijIn de periode van 30 April tot 6 Mei heeft
van dezen nacht goedkeuring der aanvrage noodigt de buheid welke het dienen eisoht, vrijheid de vijand in itotaal 55 vliegtuigen verloren. savergadermg, die was bijeengeroepen door de Duitsche luchtaanvallenvijandelijke
meldt
dat
sterke
lucht- reauhouder den aanvrager uit om zich met
verder,
vereeniging
verdediging
de
tot
Amerika
van
namelijk die verkregen wordt door af- Hiervan werden 30 vliegtuigen in luchtgestrijdkrachten een „hevigen aanval op het de bonkaarten brood 4e serie van hemzelf,
hulpverleeningaan
de
vechten,
„geallieerden"
tien
door
eenheden
door
de marine,
stand te doen van zich zelf en van en vier door luchtdoelartillerïevan
neergeschoten; heeft Wend eil Willkie gepleit voor hot on- gebied aan de oevers van de Mersey, het zijn gezinsleden en eventueel inwonend pereigenliefde en zelfzucht. Verder fijnge- de rest werd op den grond vernield. In de- voorwaardelijk voorzien van Engeland van Humberdistrict, hert gebied aan het kanaal soneel te zijnen kantore te vervoegen. Op de
Bristol en op eenige steden in het Noordbonkaarten brood stelt de bureaiÉiouder bovoeligheid en takt, blijheid, geduld en zelfde periode gingen 38 eigen vliegtuigen oorlogsmateriaal, evenals het ter beschikking van
oosten
en Noordwesten van Engeland" heb- venaan de aanduiding: „Zelfbakker", welke
verloren.
alleen
aangezien
nederigheid,
van
convooien
enz.,
ja,
bij
die
ons
stellen
nederigheid,
ben gericht. Het communiqué spreekt over aanteekening hij met zijn handteekening
op die wijze de overwinning van Engeland
allen zoo 'n beetje en soms wel een
zware schade" en geeft uiting aan de vrees, bekrachtigt.
kan worden verzekerd en een aanval op dat het aantal slachtoffers groot is.
OPERATIES RONDOM
Op de bons van deze bonkaarten brood
beetje veel zoek is. En wat een kwelling
Amerika kan worden verhinderd.
met de aanduiding „zelfbakker" kunnen de
kan worden voor anderen. Dan vastbeTOBROEK
Willkie eisehte vooral levering van vliegBRITSCHE VLIEGTUIGENBOVEN
houders uitsluitend bij bakkers bloem of
radenheid en voorzichtigheid, orde en
tuigen, die Engeland niet alleen ïn het
meel koopen en wel per bon een hoeveelNOORDWESTD
UI
T
SCHLAND.
nauwgezetheid, reinheid en geestdrift ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT moederland, maar ook in het nabije en verre
heid van 70 gram van de door de bakkers
in het werk.
Oosten, evenals in Afrika dringend noodig
BERLIJN, 8 Mei (D.N.8.). Een gering aan- gebruikte „regeeringsmelange".
7 Mei (Stefani). Weermachtsbericht heeft. Willkie sprak de meening uit, dat er tal vijandelijke bommenwerpers heeft in den
Wjj gaven hier zoo maar eenige titels no.ROME,
336 luidt als volgit:
nacht van 7 op 8 Mei eenige bommen geworM. P. HOOGEVEEN OVERLEDEN
van het boek. Wat pater Rothoff over Formaties van het Duitsche vliegercorps geen compromis mogelijk was, aangezien
pen op woonwijken van Noordwest-Duitsche
hen,
mag
vrede
geen
Amerika
sluiten
met
dit alles, en nog zooveel meer, voor zijn hebben een vliegveld gebombardeerd op het die, naar lüj beweerde, trachten het
De auteur van het leesplankje
Twee huizen werden vernield, verleven steden.
eiland Malta. Drie Hurricane-machines zijn
scheidene
verpleegsters en aanstaande verpleeg- neergeschoten
beschadigd.
andere
Eenige
burgers
Vereenigde
Staten te vernielen.
tijdens een luchtgevecht boven der
In den ouderdom van 80 jaar is te Haarwerden gedood verscheidene andere gewond.
sters neerschreef, en wat opstellen zijn Malta, geleverd door Duitsche
jachttoestellen.
Militaire of industrieele doelen werden niet ge lem overleden de heer M. P. Hoogeveen,
geworden vol van levenskennis en In Noord-Afrika blijven onze operaties zich
der Leidsche kweekschool.
troffen. De afweer dwong den vijand verdere oud-directeur
Hoogeveen is de auteur geweest
De
heer
rondom Tobroek, waar vijandepriesterlijk inzicht, is, wij zeiden het afwikkelen
geven.
op
aanvallen
te
lijke tegenaanvallen zijn afgeslagen. Aan het
van het z.g. „leesplankje", met behulp waarMALTA NOG STEEDS ALS VLOOTreeds, onderhoudend, boeiend en leerend front
van Solloem wordt activiteit gemeld
van ontelbare Nederlanders in de eerste
voor allen. Omdat op stuk van zaken de van patrouilles. Tijdens luchtoperafties tegen
BASIS GEBRUIKT
klasse van de lagere school de welbekende
enz. hebzelfheiliging van ieder leven de zelfde de basis van Tobroek in de laatste dagen is Naar S. P. T. bericht heeft de Britsche AMBTSPERIODE G.-G. VAN NED.-INDIË woordjes: „aap, noot, mies"
ben leeren kennen. Nog steeds wordt deze
eisenen stelt, natuurlijk verschillend nog een tweede vijandelijk schip van gemidVERLENGD
methode toegepast.
tonnage tot zinken gebracht. Onze minister van Voorlichting, Duff Cooper, in
voor de verschillende omstandigheden. delde
jachttoestellen hebben boven de sterkte een verband met de aanwezigheid in Caïro van
Tjarda
Jhr.
van
Starkenborch
Stachouwer
Wij zouden daarom het boek in han- toestel van het type Blenheim neergeschoten.
BRAND IN WASSCHERIJ TE LOCHEM
blijft zijn functie waarnemen
den willen zien van iederen katholieken Britsche vliegtuigen hebben aanvallen ge- den bevelhebber der Britsche strijdkrachten
Veroorzaakt door generator van vrachtauto
man en vrouw met de noodige ontwik- daan op eenige plaatsjes in Cyrenaica; eenige op Malta het gerucht dat Malta niet meer
Hoewel zijn ambtsperiode dit jaar afloopt, zal
slachtoffers, lichtte schade.

—

—

door de Britsche vloot als steunpunt zal
In Oost-Afrika is een nieuwe, aanval van
den vijand in den sector van Amba Aladji worden gebruikt kategorisch tegengespromet verliezen afgeslagen.
ken.

keling.

Maar voor de verpleegsters religieusen
en leeken en hen, die het worden willen
is bet boek toch in de eerste plaats. En
voor de geneesheeren al niet minder.
Een boek als dit te bespreken zou bijDUIKBOOTENNET IN NEW-YORK'S
na evenveel beschouwingen vragen om
HAVEN
de verschillende onderwerpen die er in
het eerst sedert den wereldoorlog is
worden behandeld, en de vele lessen, die eenVoor
deel van de New Yorksche haven door
er in worden gegeven.
het aanbrengen van "een reusachtig duikbootermet voor versperring gereed gemaakt.
Voor de katholieken allereerst.
Wij beleven met ons katholicisme een Het betreft een havengedeelte in de nabijheid
van Staten-Eiland.

moeilijken tijd.

Wie kan nu nuttiger werk doen in
het rijk van het geestelijke leven dan de
verpleegster, die in aanraking komt met
onze mensehen in de moeilijkste en soms
meest beslissende oogenblikken.
Wat er dan voor zegen en voor groots
van een waarlijk voortreffelijke verpleegster kan uitgaan, dr. Rothoff
geeft het in zjjn prachtig boek duidelijk te verstaan. Maar hij zegt er ook
bij hoe de verpleegsters " tot die voortreffelijkheid van de waarlijk christelijke vrouw, die een echte hooge opvatting heeft van haar taak
ten slotte in
den zieke Christus verplegen,
kun-

MEVROUW STRASSBURGER
Te Hilversum, waar het circus MikkenieStrassburger nabij de Manege huisvesting geniet, is Woensdagnamiddag plotseling overleden mevrouw Vera Sophia Strassburger,
mede-eigenares van de onderneming.
Haar kon nog het H. Oliesel worden toegediend.

geschieden kan datgene waarmede dokter Damen zijn voorwoord eindigt: „als
de inhoud van beide boeken (het andere
is het leerboek over de verplegingsteohniek) haar "geestelijk bezit is geworden, dan zal in waarheid de synthese
nen geraken.
tot stand komen waaruit de ideale verBehalve dat echter geeft de schrijver pleegster geboren wordt".
HAKENKRUISVLAG OP DEN ACROzoo veel nuttige wenken en lessen, dat En dan behoeft geen moeder, ook niet DE
POLIS,
Athene's beroemde burcht der Griekpiet-katholieke verplegenden er zeer een doktersvrouw, beangstigd te zijn
hun nut mede kunnen doen, ook op ge- om haar kind tot dat sublieme leven te sche oudheid. Zoodra de hoofdstad bereikt
was, werd ten teeken der overwinning de
heel practisch terrein.
laten overgaan.
vaan van het Derde Rijk op den oerouden
Daarom wenschen wij dat zij allen het
boek zullen lezen en bestudeeren, opdat
(Presse Hoffmann)
1) De katholieke verpleegster.
tempel geheschen.

— —

Gisteravond heeft een brand gewoed in dt
in het geheele land bekende stoomwasscjierij
Stijgoord van de firma Gebr. Ten Hoopen
te Loohem.
Het vuur ontstond door vonken uit een
anthraciet-generator van de bestelauto,
een vijfjarige ambtsperiode van een gouverneurgeneraal wordt verlengd. De eerste maal was welke in de garage stond. De garage gedit het geval gedurende den vorige Wereld- raakte in lichter laaie. Daar de garage in
oorlog, toen de toenmalige gouverneur-genede fabriek is gebouwd, bestond het gevaar
raal, Idenburg, zes en een half jaar op zijn post dat ook het gebouw werd aangetast. Toen
bleef.
de vrijwillige brandweer arriveerde, had het
dak van het fabrieksgebouw reeds vlam gevat. Het vuur kon echter snel gebluscht
worden. De bestelauto verbrandde. Het daar
in aanwezige waschgoed werd door het vuur
DE „FAKIR VAN VALENvernield Het waschgoed in de fabriek bleef
de gouverneur-generaal van Nederlandsch-OostIndië, jhr. Tjarda van Starkenborch Stachouwer,
zooals wii reeds hebben vermeld zijn functie
blijven waarnemen. Dit is de tweede maal in
de geschiedenis van Nederlandsch-Indië, dat

CIA" OVERLEDEN

Hij vergde wel wat te veel
van zijn maag!!
In Algeciras is een acrobaat,
Carlos Garcia, die bekend stond
als de „fakir van Valencia" overleden aan de gevolgen van een
ernstige verwonding van zijn
maag. De man, die kort tevoren
In een restaurant achter elkander een waterglas, een gramofoonplaat, drie doosjes lucifers
en als dessert een electrisch zaklampje had opgegeten, trachtte
zijn opzienbarende prestaties op
te voeren door het inslikken van
scheermesjes Kort na het in aanwezigheid van talrijke toeschouuitgevoerde
wers
experiment,
moest hij, hevige pijn lijdende,
naar een ziekenhu's worden overgebracht, waar hij Is gestorven
aan ernstige inwendige verwondingen.

gespaard.

PINKSTERKERMIS TE GINNEKEN TEN
BATE VAN WINTERHULP.
Teneinde de kennisexploitatie een kans t»
geven op eenige verdiensten in de moeilijke
periode, welke zij thans doormaken, heeft de
burgemeester van Ginneken en Bavel het
initiatief genomen voor een z.g. Pinksterkennis van 1 t.m. 8 Juni a.s.
De staangelden zijn in dit verband zeer
laag gehouden; echter heeft de burgemeester bepaald, dat een gelijk bedrag zal worden afgestaan ten bate van Winterhulp Nederland.
Blijkens dit artikel in de vakpers der exploitanten zijn deze voorwaarden met graagte door hen aanvaard.
WEDSTRIJDEN IN HET OLYMPISCH
STADION AFGELAST.
De directie van het olympisch stadion te
Amsterdam deelt mede, dat de wielerwedstrijden, welke Zondag 11 Mei a.s. op de stadionbaan zouden worden gehouden, zijn afgelast.

Provinciale Berichten.
BIJ HET AFSCHEID VAN
MEJ. VAN RIEL.
Als provinciaal huisbezoekster der
T.B.C.-bestrijding in
Noord-Brabant.
Gistermiddag had ten huize van Mej. van
Riel, Spoorlaan, een afscheidsplechtigheid
plaats. Op 1 Mei n.l. herdacht Mej. van Riel
haar 25-jarig dienstjubileum als Prov. huisbezoekster van de tuberculosebestrijding in
Noord-Brabant, terwijl zij op dien datum
tevens den dienst heeft verlaten wegens het
bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd.
Velen gaven dan ook gistermiddag blijk
van hun belangstelling tijdens een receptie
welke vandrie tot vijf uur ten haren huize
gehouden werd.
Hier verscheen o.m. een deputatie van de
Prov. Ver. tot Bestrijding der T.8.C.,
De vovzltetr de heer O. v.d. Kley uit Oisterwijk, dankte Mej. van Riel voor het vele
werk door haar verricht en bood haar namens de Prov. Ver. een fraai gedenkbord van
Delftsch blauw aan.
Ook Dr. Bantj es, Inspecteur van de Volksgezondheid in Noord-Brabant en
Zeeland,
bood haar zijn gelukwenschen aan. Hij zeide
het werk van Mej. van Riel ten zeerste te
waardeeren en hoopt haar, niettegenstaande
dit afscheid nog vele jaren* te mogen ontmoeten en vertrouwt tevens op haar medewerking te mogen rekenen,
wanneer nog
eens een beroep op haar zou worden gedaan,
vooral ook wat betreft het geven van cursus-
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HET PRIJZEN VAN ARTIKELEN VERPLICHT
EEN NIEUW BESLUIT

HET PRIJSAANDUIDINGSBESLUIT

SCHEPT ORDE

Het nieuwe besluit legt den kleinhandelaar de verplichting op, een
groot deel van de in de winkels
verkrijgbare artikelen op duidelijke
wijze te prijzen. Deze regeling is
reeds direct van toepassing op alle
voedings- en genotmiddelen, textielwaren en lederwaren. De gemachtigde voor de prijzen zal de prijsaanduidingsplicht tot andere groepen van
goederen kunnen uitbreiden, ook
tot het verhuren van roerende goederen en het verrichten van diensten.
Het tweede artikel van het besluit bepaalt,
dat het prijzen duidelijk en goed leesbaar
door middel van prijskaartjes moet geschieden voor waren, die in de étalage of in den
winkel zichtbaar zijn uitgestald. Artikelen,
die niet zichtbaar zijn uitgestald, maar wel
gereed voor onmiddellij ken verkoop, moeten
eveneens zijn geprijsd, tenzij een prijslijst
er van goed zichtbaar wordt opgehangen.
Ook bij monsterverzamelingen zullen de prijzen duidelijk moeten zijn aangegeven.
Een belangrijke bepaling is, dat de maatregelen van het nieuwe besluit worden beschouwd als prijsvoorschriften. Dit beteekent,
dat overtreding valt onder de tucl.' rechtspraak van de inspecteurs voor de prljsbeheersching. Op de naleving der voorschriften
zal dus scherp worden toegezien.

Binnen

eenige dagen zal er een nieuw

besluit worden afgekondigd, dat de verplichting tot het prijzen van artikelen
grondig regelt. Daarmee zal een belangrijke bijdrage zijn geleverd tot den strijd
tegen de overtreders van prijsvoorschriften.

In «e afgeloopen weken werden de winkeliers reeds herhaaldelijk gewaarschuwd,
dat zij hun waren moesten prijzen. De
plaatselijke politie-autoriteiten van verschillende gemeenten deelden mede, dat zij
na 1 Mei geen pardon meer zouden geven,
indien dit niet geschiedde. De wet, waarop
sen.
dat was gegrond, bestond reeds eenige jaren;
Voorts verschenen ter receptie Mej. Stokvis in de prijsopdrijvings- en hamsterwet van
uit Eindhoven namens den bond van T.8.C.1939 was n.l. een artikel opgenomen, dat
-huisbezoeksters, Eerw. Zusters van Schijn, eischte, dat de prijzen op duidelijk zichtbare
del, Eerw. Zusters van Liefde van
den wijze werden vermeld.
Oudendijk, vele ambtenaren en ambtenaresMen heeft aan dit artikel in de praktijk
sen, vertegenwoordigsters van diverse con- weinig de hand gehouden. Aanvankelijk was
gregaties, wijkverpleegsters en heeren doctohet trouwens niet noodig, de winkeliers tot
ren, deputatie van het Wit Gele Kruis en ve- dezen omvangrijken arbeid te zetten. In Mei
le anderen.
1940 veranderde de situatie evenwel. Vele
Ook meerdere bloemstukken kwamen binprijzen voor levensmiddelen werden gewijnen. Een belangstelling, die getuigenis aflegzigd, da onzekerheid, die daardoor ontstond,
de van de groote waardeering die men in gaf den weg vrij tot onredelijke verhooginControle door den kooper.
breeden kring heeft voor het vele werk door gen. Het kwam vaak voor, dat men in twee
Mej. van Riel verricht.
winkels in dezelfde straat geheel verschilDe nieuwe maatregelen zijn van veel belende prijzen vroeg voor artikelen, zooals lang, zoowel voor het koopend publiek als
tomatenpuree, uien of zep.
uit Gilze-Rijen.
voor de bonafide winkeliers. Bij den dienst
van den gemachtigde voor de prijzen kwamen
Scherpe controle.
vele klachten binnen over prijsopdrijving.
Helpt mee aan den productieslag.
Telkens werd daarbij gevraagd, hoe men als
De afdeeling prijsbeheerscjiing van den kooper zelf kan nagaan, of de gevraagde
vestigde
van
en
W.
er
de
college
Het
B.
dienst van den gemachtigde Voor de prijken,
aandacht op, dat het in de tegenwoordige die in den aar vang van dit jaar haar werk- prijs juistt is. Gedeeltelijk is men den koopers reeds tegemoet gekomen door nieuwe
omstandigheden van het grootste belang Is
zaamheden cjvnving, opende een fel offensief
geen grond braak te laten liggen. Gewezen tegen de overtreders. Er werd een uitgebren maximum-détailprijzen in den vorm van officieele publicaties, die men kan uitknippen
werd op art. 2 van de bodemproductiebecontrole-apparaat georganiseerd en op het
en bewaren. Het nieuwe besluit is een tweede
schikklng 1939, waarbij het den gebruiksge- oogenblik gaan er in het geheele land honstap
in die richting. Het is wel duidelijk, dat
rechtigde verboden is, hem als zoodanig ter derden politie-agenten en opsporings-ambbeschikking staanden cultuurgrond braak te tenaren op stap, om na te gaan, of de ge- het veel eenvoudiger wordt om na te gaan,laten liggen of voor bodemcultuur onge- vraagde prijzen ni ite hoog zijn. Vele zon- of men den jnisten prijs betaalt.
schikt te maken, tenzij een en ander ge- daren werden reeds betrapt en de straffen,
schiedt ten behoeve van de uitvoering van die de inspecteurs voor de prijsbeheers:hing
een cultuur-technlsch werk of door het zet- oplegge:n, zijn lang niet mis.
ten van gebouwen of getimmerten of door
Om het werk van de opsporingsambtenaren
vervening. Hierbij zij opgemerkt dat onder te v?-":mr.kkelijken. bleek het noodig, om
cultuurgrond wordt verstaan weiland en aan de verplichte prij.^aanduidL-.g streng de
grond, welke in 1939 bedrijfsmatig gebruikt hand te gaan houden. De reeds bestaande
TE LAAT CAFEBEZOEK TE SPRANGIs voor den verbouw van land- en tuinbouw- voorschriften fe'iVpn dß&rtoe eenigo mogelijk
CAPELLE.
gewassen, terwijl overtreding van dit verbod heden, doch 'ntusschsr werd cci. nieuw beis strafbaar gesteld.
sluit voorbereid, dat C*v. materie veel gronZes verdachten veroordeeld,
Wij vernemen verder, dat nauwlettend zaï diger regelt en alle onzekerheden wegneemt.
Voor den kantonrechter te' 's-Bosch stond
worden toegezien of wel alle binnen de geWoensdag j.l. terecht de caféhouder J. van
meente gelegen cultuurgrond, welke daarvoor in aanmerking komt, voor de bodemZ. woonachtigu te Sprang Capelle, die zich te
verantwoorden had voor het feit, dat hij op
productie enut wordt.
Nieuws uit Rijen.
14 Novc.n'oer van he, vorig jaar na sluitings
nog personen in zijn café heeft gehad.
uur
Coop.
Zuivelfabriek.
uit Moergestel.
De caféhouder van Z. had van een DuitVan den directeur der Coop. Stoomzuivel- sche autoriteit een briefje gekregen waarin
Winterhulp Nederland.
fabriek „De Hoop" ontvingen wij het jaar- hem werd medegedeeld, dat deze er geen betegen
had,
dat
hem
verDe gehouden straat- en huiscollecte ten overzicht 1940, waaraan het volgende ont- zwaar
om tot elf uur in
gunning
werd
verleend
bate der Stichting Winterhulp Nederland leend wordt. Aantal leden 31 Dec. 1940 143, zijn café muziek
te mogen maken. De cafémet 1215 koeien. Geleverd 4.288.880 kg. melk
heeft in deze gemeente opgebracht f 58,74.
begrepen, dat hij vergun
houder
had
aaaruit
gemiddeld vetgehalte 3.43 pet. Verkochte
ning had gekregen om tot elf uur muziek ie
plm.
consumptiemelk 329.080 liter,
170 L.
Mei-uitstapjes.
en om zijn café tot 11 uur 's
room inbegrepen. Gelijk te stellen met 1350 mogen maken
Traditiegetrouw werd Moergestel ook nu op kg. melk werd aan de boterbereiding 340.302 avonds open te houden.
den eersten Zondag in Mei door diverse mu- kg. melk onttrokken. Uit de overblijvende
Het sluitingsuur der café's te Sprang-Capelle
ziek- en zang-gezelschappen bezocht, die
is vastgesteld op 10 uur des avonds
kg. melk' werd 156.596Ï kg. boter
hun jaarlijksch Mei-uitstapje maakten. Wij 3.948.578
de politie dan ook hoorde dat na 10
en
toen
gemiddelde
boterprijs
f 1.686
geproduceerd;
merkten op: Fanfare Opwaarts, de Postfan- per kg. Uitgekeerd aan meltogeld f 288.475.87. uur des avonds in het café van Van Z. muziek werd gemaakt en dat er nog bezoekers
fare en Mirletonfanfare De Kruik, alle uit Til
burg, alsmede de Harmonie R.K. Kunstkring De leden ontvingen ongeveer 70 pet. onderin hét café* aanwezig waren, ging zij het
terug en betaalde voor teruggecafé
en de Zangvereeniging Vriendenkring, belde melk gratis
binnen, en maakte tegen Van Z. pro2 cent per liter (na 3 ces-verbaal op wegens overtreding
uit Oisterwijk. Ondanks het gure weer was nomen karnemelk
van de
3 Nov. 1940 3 cent). Tegen „mijnprijs" plus muziek verordening en wegens het feit, dat
het een gezellige drukte In het dorp.
4 a 5 cent werd aan de leden boter verkocht hij na sluitingsuur nog personen
in zijn café
Onkostencijfer
51.44 cent per 100 kg. ge- had.
Bouwvergunning.
leverde melk.
Voor het eerste feit tó hij reeds veroordeeld
, Door B. en W. is vergunning verleend voor
De balans op 31 Dec. 1940 luidt: Bezittinen
voor het tweede
stond hij thans teden bouw van een groote hofstede (model- gen f 83.382.86. Melkleveranclers, onkosten recht, eveneens de feitbewuste
cafébezoe^
boerderij') ter plaatse Opslag aan de N.V. Le- enz. f 314.805.13. Schulden: f 83.382.86. Bo- eens terecht
stonden
de
bewuste
cafébezoevensverzekeringmij. te Alkmaar.
ter, melk enz. f 314.805.13.
kers die na sluitingstijd nog in 't café aanwezig waren
Loop der bevolking over April.
Dit waren A. H. en W. v. H. uit SprangCapelle
en C. van £>.; W. van Z. en A. de P.
Geboren: An'onius J M z. van Wilhelmus J
Waalwijk. Tegen alle zes
uit
verdachten
Smetsers en Cornelia v|in lersel
Helena C
De „Lentetocht" en de R.K.J.B.
- het O. M. een geld
eischte de Ambtenaar
P M d. van Francis Jansen en Maria H van
tt~**"> van f 6.- subs. 6 dagen hechtenis.
Hout
Petronella H M d .van Wilhelmus
Door het Sportcommissariaat der Kath.
Alle zes verdachten werden door den kanRoozen en Jacoba A Smeteers
Elisabeth A Actie te Breda wordt op 25 Mei een groote
tonrechte'veroordeeld tot f 1- boete subs. 1
M d. van Peter C. van lersel en Cornelia W wandeltocht op touw gezet van de Kath.
van Beurden Petronella H H C d. van Jo- Mannelijke jeugd van ons Bisdom. De tocht dag hechter..s.
hannes van Krieken en Johanna F Smetsers gaat door de omgeving van Ginneken, UlJohanna A d. van Gerardus van Boxtel en venhout en Chaam De propagandistenclub
Johanna P Sulsters
Cornelia L J d. van ter plaatse heeft in samenwerking met den
Wilhelmus D L v d Velden en Theresia van R. K. Jongen Boerenstand reeds een trallersel
Henricus A G J z. van Henricus van ningstocht ondernomen. Daar de R.K.J.B.
H^rck en Adriana M v d Loo.
zoowel 8.-Nassau
8.-Hertog omvat, zijn
NATIONALE NOVENE
Gehuwd: Adrianus F Brekelmans wednr. alle .jongemannen als
van
beide dorpen welkom.
van Johanna M Pijnenburg 42 jaar en Maria
Ter eere van de kleine H. Theresia
Hoosemans 34 j. Johannes Witlox 25 j. en
Jacoba Jvd Wouw 26 j. Carolus A B A M
van 17—25 Mei.
Schade 31 jaar en Jeanne M. van Kempen 21
Nog even een laatste herinnering aan onze
jaar.
Theresia-novene.
Toont uw vertrouwen op
Overleden: CaroMna M. Tieleman 76 jaar
onze kleine Rozenstrooister door ons uw inAdriana van Puijenbroek wed. van JoVEEMARKT DEN BOSCH
tenties toe te zenden. Wij leggen ze dan heel
hannes Smits en bev. wed. van Johannes J B
dicht bij haar versierde beeltenis en haar
B"
"5 jaar
Hubertus C v d Wouw
's-HERTOGENBOSCH. 7 Mei
oud 8 mnd.
Op de markt van heden waren aangevoerd reliquie, en vereenigen onze smeekingen met
3006 stuks: 157 nuchtere kalveren, 960 biggen, de uwe, om aldus vele genaden te verkrijgen
allen, die onder leed en zorgen gebukt
Van komen en gaan.
2 zeugen, 332 loopers, 419 schapen-lammeren. voor
prijzen waren als volgt: kalfkoeien van gaan in deze dagen.
De
Ingekomen: Quirlna L M Broeders, dienstAl onze gebeden, offers en boetewerken
gld., jongvee van 180—300 gld., grasbocK Stokske B 99 van Diessen, C 40
Maria 420—560
dragen wij voor uw belangen op gedurende
kalveren
gld.,
van 120—210
nuchtere kalveren
W Weijters, z. b., Oirscho'.scheweg B 169avan
loopers van 42—58 gld., biggen de dagen der Novene, terwijl onze hoofdWaa'wijk. Grootestraat 246
Cornelia P. van .32—52 gld.,
intentie natuurlijk datgene betreft, wat ons
van lerse 1 zb., Haghorst C 174 van Uden- van 24—34 gld., schapen van 40—58 gld., lam- allen het meest ter harte gaat: een spoedige
hout, C 128
Anna ACMde Bresser z.b , meren van 20 —30 gld., alles per stuk.
Aanvoer van rundvee kleiner dan vorige week rechtvaardige oplossing van den wereldA
Raadhuisstraat
47 van Tilburg, Berkdijkmet
(talmen liandel. De prijzen komen lang- toestand, volgens Gods H. Wil en Raadsbeschestraat 170 — Christianus C. van HulterJ
landbouwersknecht. Opslag C 175 van Vlij- zamerhand tot staan. Veel bezoek en levendige sluit.
Wij herinneren er u ook nog even aan, dat
handel in jongvee en biggen, ook voor schapen
men, Nieuwkuiji: 235.
wij
nog voldoenden voorraad noveengebedVertrokken: Klaasje v d Horst geb. Aal- en lammeren was veel belangstelling. Jongvee jes beschikbaar
hebben, die wij u, bij tijdige
goede aanvoer, prijshoudend. Biggen en loopers
berts z.b , Rootvenschestr. D 62b naar Ermeaanvraag,
gaarne
toezenden.
groote
aanvoer,
p-*>hla!aan
nog
V)
lo
steeds duur. Nuchtere kalJacoba Jvd Wouw, z.b.
Ons gironummer is 39730
Kerkeindsche Heide C 251 naar Berkel En- veren goede aanvoer, naar verhouding tot het
schot A 217
Maria Hoosemans, z.b., Stoks- rundvee zeer hooge prijzen met levendigen
in Xo per Marlam
Schapen
goede
handel.
ke B 99 naar Udenhout C 71
Uw dienstw.
goede
aanvoer,
handel,
Roelof Martinus, timmermans, Oirschotecheweg B 162 hooger in prijs. Lammeren ruime aanvoer vlugge
Zrs. Karmelitessen
naar Venraij, Yselstein I 69a.
Egmond a/d Hoef (N.-H.)
handel, duur.
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Vrijdagmiddag 3 uur
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Sport.
SERIE-WEDSTRIJDEN GEEL-BLAUW
Voor hedenavond is de wedstrijd L. E
v. d. Berg—(t. T. "D. vastgesteld.

Zaterdagmiddag komen M. K. T. en van
Dooren-Dams II in 't veld om elkaar te
meten
R.K.T.V.V.—S.V.D. (Den Bosch)
De voorlaatste ontmoeting voor onze roodtegen
wit-Wauwen is een thuiswedstrijd
SVD uit Den Bosch. De laatste wedstrijden
hebben de RKTVV-ers zich van hun beste
zijde laten kennen en viermaal in successie
voor een overwinning gezorgd. Zij hebben nu
nog slechts 1 winstpunt noodig om zich definitief .in veiligheid te stellen en wij verwachten dat zij a.s. Zondag dit puntje zullen bemachtigen.

Handboog.
HANDBOÓGSCHUTTERIJ

„WILHELMINA".

Nieuws

Rechtszaken.

De laatste spanning.

7332

THEATER:
Half drie
8 uur: DE VROUW MET DEN A.s. Zondag Sportpark.
BLAUWVOS.
ROYAL: Willy Forst's „OPERETTE' Aanvang 8 uur.
HARMONIE BIOSCOOP:
Hedenavond 8 uur laatste voorstelling: .Hans Albers in: PERCY
TEXTIELSCHOOL TILBURG
NEEMT VACANTIE.
MET MIDDELBARE TEXTIELDAGSCHOOL.

Tilburgsche Berichten.

IK HOU VAN HOLLAND!!
rang

PRIJZEN 175

—

■■■»■■■■■■» CHICAGO

STADSSCHOUWBURG

De

Willem 11-B.V.V.

chicago theater
mmmmmtm stadsschouwburg mmmtßmmmm
a_ „ - „ ,
interessant, sensationeel
t„*„„„„i
i
H STADSSCHOUWBURG
suggestieve
tafercelen
i
W T I ï
Cabaretrevue IK HOU VAN HOLLAND
8 uur.

Koningschieten.

H. Verreijt legt beslag op den tftel
met 3.5 per schot.
Voor den strijd om het koningschap van de
handboogschutterij „Wilhelmina" bestond dit
jaar buitengewoon veel belangstelling, vanwege het geringe krachtsverschil der prominente schutters. De opkomst was schitterend
en na 'n opwekkend woord van den president
werd de strijd door den regeerenden koning
A. Lepelaars geopend, die den laatsten tijd
'n beetje naar zn vormt loopt te zoeken. Bij
't einde van het eerste gedeelte (30 pijlen)
.stond H. Verreijt aan de leiding met 8 punten voorsprong op W. v. Eijck.
De stand was toen
1 H. Verreijt 110, 2 W. van Eijck 102, 3 Jos.
v. Rooij 98, 4 P. Savelkouls 94, 5 A. Otten 89,
6 C. Jansen 88, 7 Jos; Delttrur 87, 8 A. v. d.
Wouw 80, 9 J Spijkers 78, 10 K. Savelkouls 76,
11 A. Raaijmakers 73, 12 J. v. d. Ven 72, 13 P.
Hombergen 62, 14 A. Lepelaars 61, 15 P. Bogaers 44, 16 A. Ghering 44 p.
Na 'n korte pauze trad de helft nogmaals
aan de meet voor het lossen van 30 schoten.
De leider wist zich te handhaven niet alleen, maar bracht bovendien zijn voorsprong
op 14 punten. P. Savelkouls klom door 'n
goede serie van de vierde naar de tweede
plaats, doch W. v. Eijck liet een gelijk puntental noteeren.
Na 60 pijlen zag de stand er als volgt uit
H. Verreijt 215, P. Savelkouls 201, W. v.
Eijck 201, Jos. v. Rooij 180, Jos. Deltour 173,
A. v. d. Wouw ?67, C. Jansen 166, A. Otten
162.

Door de drie schutters met meer dan 200
punten werden nog 10 pijlen geschoten, die
de beslissing moesten brengen. In deze serie
was P. Savelkouls favoriet, ook al moest hij
de eer van 't koningschap aan H. Verreijt
laten. Eerstgenoemde smaakte 't genoegen
drie punten op den koning in te loopen en
tevens met ;n zeifde aantal no. 3 (W. v. Eijck)
achter zich "te laten.
De einduitslag' luidt
H. Verreijlt 247 p., koning; P. Savelkouls
236 p., prins; W. v. Eijck 233 p.
De nieuwe koning werd op hartelijke wijze
gehuldigd door den president, terwijl de prins,
die tevens president is, werd gefeliciteerd namens alle leden door den heer A. Otten.
Hierna \iolgde een uiterst opgewekt konlngsfeest, dat de schaitters van Wilhelmina
nog lang zal heugen.

Van onze Adverteerders.

Jaarverslag 1940.
Zoo juist is verschenen het verslag van de
Textielschool Tilburg mét Middelbare Textieldagschool over het jaar 1940. Hieraan ontleenen wij het volgende:
Ofschoon de gebeurtenissen, welke sinds
het verschijnen van het vorig jaarverslag in
ons vaderland hebben plaats gegrepen, alleszins aanleiding zouden kunnen geven tot het
houden van beschouwingen, meende het bestuur van de school goed te doen, zich daarvan te onthouden en zich te beperken tot de
dankbare erkentenis, dat, ongeacht een kortstondige onderbreking, het nuttige werk aan
de school normalen voortgang heeft kunnen
vinden. De hoop wordt daarbij uitgesproken,
dat dit ook in de komende jaren het geval
moge zijn en dat de rampspoedige oorlog
spoedig moge plaats maken voor een vrede,
waarbij iedereen naar de mate van zijn vermogen medewerkt aan den cultureelen en
economisehen opbouw van het vaderland.
In verband met de tijdsomstandigheden
besloot het bestuur der school de uitreiking
van de getuigschriften niet officieel te doen
plaats hebben, en de gebruikelijke jaarlijksche tentoonstelling' niet te houden.
Op 15 Juli werden de getuigschriften uitgereikt aan de geslaagde leerlingen van de
Tïxtiel-Avondschool. Op 22 Juli werden de
eind-diploma's aan de geslaagden van de
Middelbare Textieldagschool uitgereikt, waarbij aanwezig waren de heeren gecommitteerden bij het eindexamen, het bestuur der
school, de directeur en de leeraren. De geslaagden werden toegesproken door den voorzitter van hot schoolbestuur, den heer C. B.
Janssens-Minderop.
Gecommitteerden bij het eindexamen, benoemd door den secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen, waren da
heeren F. C. P. van Dooren en M. J. Aelen ta
Tilburg, alsmede V. v. d. Heuvel te Geldrop.
In het verslag worden verder uiteenzettingen gegeven over het verloop van de verschillende cursussen, zoowel van dag- ala
avondschool. Hieruit blijkt, dat het aantal
leerlingen van de Textielschool op 31 December 1940, met inbegrip van hen, die in den
loop van het jaar met getuigschrift de doorloopende cursussen hadden verlaten, in totaal bedroeg 759 leerlingen, t.w. 329 leerlingen
aan de dagschool en 430 aan de avondschool.
Verder maakt het verslag melding van excursies, die met groepen leerlingen naar verschillende bedrijven gemaakt werden, alsmede van de voordrachten, fllmvertooningen
enz., die in den loop van 1940 in de Textielschool gehouden werden. Ook wordt een opsomming gegeven van de officieele bezoeken,
die aan de Textielschool gebracht werden.
Aan heft eind van het jaarverslag is toegevoegd een lijst, betreffende bekleede posities door oud-leerlingen van de school

GESLAAGD.
Voor het Vaardigheidsdiploma TYPEN
slaagden alle candidaten n.l. de dames J.
Burmanje, C. v. Huygevoort, J. Horsten, T.
Horvers, A. Horsten, R. v. Llerop, B. v. Luyck,
A. Passier, en Dhr. A. Kollenburg.
Zij werden opgeleid door MEJ. D. v. d. LOO,
(Adv. 7335
NOORDSTRAAT 101. '
VOGELVEREENIGING
DE ST. ANNAZANGERS
Dat 't de nogjeer jeugdige vogelvereoniging
„De St. Annazangers" gevestigd bij den heer
A. van Huijgenvoort in de Akkerstraat niet
aan de noodige activiteit ontbreekt, blijkt wel
uit 't feit, dat'zij reeds nu besloten heeft een
Nationaal Concours te geven in haar clublokaal en wel op Zondag 18 Mei a.s. Dit concours zal speciaal zijn opengesteld voor het
inzenden van vinken. Gezien de collectie prijzen die reeds nu beschikbaar zijn, kan het
niet anders of dit Nationaal Concours moet
een succes worden.
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12 Mei komt

BOODSCHAP I
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ZILVEREN DIENSTJUBILEUM
Op Donderdag 15 Mei a.s. hoopt de Heer
SCHOENENBONNEN
M. Wouters den dag te herdenken, waarop hij
Wij vestigen de aandacht van onze lezers voor 25 jaren in dienst trad bij de N. V. Wolop de advertentie, elders in dit blad voor- lenstoffenfabriek Gebr. Diepen, alhier.
komende, waarin bekend gemaakt wordt,
dat de afd. Schoenen aan het DistributieVERBETERING
kantoor voor het in ontvangst nemen van
aanvragen voorloopig gesloten zal zijn. Zij,
In ons blad van gisteren meldden wij de
wier inmiddels binnengekomen aanvragen opening van café-restaurant „Wilhelmina".
zijn goedgekeurd, zullen schriftelijk worden
Het gold hierbij echter niet de opening van
opgeroepen. In de tweede helft van deze het café maar de opening van den eersten
maand zullen gegadigden zich voor een Donderdag-avondzangwedstrijd in de reeks
schoenenbon tweede soort zonder formali- van avonden, die hier gegeven worden.
teiten kunnen wenden tot het Distributiekantoor Parkstraat. Op de „schoenenbon 2"
kunnen worden gekocht: alle schoeisel met
een boventuig van leder en een onderwerk
van hout of ander vervangingsmateriaal,
eventueel met een achterlap van leder of
rubber, derhalve: alle huispantoffels, waar- R.K. BARONIESCHE
TUINBOUWV. (R.B.T.)
aan leder is verwerkt, alle textielschoeisel
met rubber- of lederzooi, rubberlaarzen en
Instelling Productenveiling Breda.
overschoenen, klompsokken, echt reptielleAanvoer en prijzen op onze veiling van
deren schoenen, avondschoenen van zilver-,
goud- en goudtorrenleder, laklederen heeren7 Mei '41 waren als volgt:
avondschoenen . met wasdoekhiel, kinderWitlof I 8000 kilo's, 27—30 p. kilo; Witlof II
open
sandaschoenen tot en met maat 23,
lettes, opanken, vlechtschoenen, riempjes- of 1800 kilo's, 19—24 p. kilo.
biesjesschoenen en wit lederen schoenen.
Voor verdere bijzonderheden leze men de advertentie.

V eilingberichten.

BAKKERS, ATTENTIE!
Wij verwijzen onze lezers naar de advertentie, elders in dit blad
voorkomende,

waarin bekend gemaakt wordt, dat de bakkers verplicht zijn tegen in ontvangstname
van bonnen „regeeringsmelange" te leveren.
Voor verdere bijzonderheden leze men de
advertentie.

VEKDUISTEREN IS GEMEENSCHAPSPLICHT.

Heden moet verduisterd zgn van
9.17 des avonds tot 5.56 Vrijdagmorgen.

„IN MEMORIAM".

WINTERHULP NEDERLAND

Buitenland.

Meimaand! 't ontwaken en herleven van
Gods mooie natuur! 't Frissche groen
pas
TILBURG BRACHT RUIM EEN
bloempjes,
ontloken
't vogelenkoor, alles
DE REDEVOERING VAN STIMSON
zingt van leven en van vreugde nu alles weer
HALVE TON OP.
„Oproep tot een rechtstreeksche vlootactie
ontwaakt
De laatst gehouden collecte voor wintervoor Engeland".
Maar tusschen dit alles nadert in deze hulp, waarbij wederom aardige
speldjes,
NEW VORK, 8 Mei (D.N.8.). De redevoering
maand 'n dag, welke in ons herinneringen bloemsymbolen,— werden ter
beschikking van den minister van oorlog, Stimson, wordt
oproept, onuitwisehhaar, herinneringen welke gesteld,
heeft in onze stad f 2814.17 opge- in een commentaar van de United Press als
'n „In Memoriam" vragen: onze gedachten
een „oproep tot een rechtstreeksche vlootbracht.
actie voor Engeland" gekenmerkt. Deze opgaan uit naar hen, die vielen voor 't VaderDit is nu, voorloopig, de laatste inzameling roep heeft in Washington sensatie verwekt,
land
Waarom zij..'., en wij niet? Een geweest.
omdat hij het meest directe verlangen totdeelneming aan den oorlog vormt, welke tot
duistere vraag, die onbeantwoord blijft, 'n
En al heeft de hoofddirectie van Winterdusver door een ambtenaar op zulk een vervraag ook, die ons iets oplegt als 'n heilige
hulp, in het algemeen wei 'ns geklaagd over antwoordelijken post is uitgesproken, en omplichlt: te bidden voor hen, die hun leven
dat de secretaris van het Witte Huis verte weinige offervaardigheid,
Tilburg heeft kaard heeft, dat Stimson tevoren met pregaven voor ons.
zich ongetwijfeld van haar goeden kant doen sident Roosevelt over deze redevoering geDe Commissie van Samenwerking der kasproken heeft.
zien.
tholieke Standsorganisaties nam daarom een
Ook hier werden van lieverlede de opheerlijk initiatief en wel: onze goede stad
brensten
veel geringer, maar toch is er, den
Tilburg op 10 en 11 Mei a.s. op te roepen tot
TWEE.DUITSCHE JOURNALISTEN IN
totalen uitslag in aanmerking genomen,*ille
„extra gebed" voor onze gesneuveJaen en
NEW-YORK GEARRESTEERD
„leiding"
reden
voor
genoegdoede
om
met
om 't leven gekomen burgers, mede voor het
WASHINGTON, 8 Mei (D.N.8.): De minisning op haar Charitatieven Arbeid terug te
bekomen van 'n rechtvaardigen vrede.
ter van Justitie heeft bekend gemaakt, dat
in New-York twee Duitsche persvertegen'n Juist „IN MEMORIAM"; 'n waardig her- zien.
onze stad in de acht woordigers zijn gearresteerd én naar Ellis
juiste
De
welke
som,
denken van dezen verjaardag, 'n oproep teIsland zijn overgebracht om te worden gedevijf maanden heeft
porteerd. Als motiveering gaf de minister
vens waaraan niemand zich wil of kan ont- collectes der afgeloopen
bijeengebracht, bedraagt f 50.010.69.- Zeker van justitie aan, dat de wet op de registratrekken.
tie van buitenlandsche agenten zou zijn geeen niet onbelangrijk resultaat.
Zaterdag-avond 10 Mei in al onze kerken
schonden.
'n plechtig Lof voor den vrede, Krachtigsmeekend gaan wij dien avond bidden tot
DE INBRAAK IN DE
Maria, de Koningin van den Vrede! om door
POSTSTRAAT.
hare voorspraak van haar Goddelijken Zoon
te bekomen een spoedigen en rechtvaardigen
Een der daders had nog meer
Productieslag 1941
vrede.
inbraken op zijn geweten.
Geen plaats blijft onbezet in onze kerken
Boeren van Brabant.
Zooals wij in ons blad van Dinsdag meldwij voelen het als 'n heilige plicht waarden, werd door de politie alhier aangehouNu voorop staat, dat er doelbewust getoe ons geweten ons oproept Jong en oud, den de 31-jarige M. J. Z. uit Tilburg, verstreefd
moet worden naar dekking van de
rijk en arm, allen geschaard rondom Maria's dacht van de inbraak welke op Zondag 4 Mei
werd bij de winkelierster E. in de voedselbehoefte in Nederland uit eigen bogepleegd
troon
Wees gegroet
Maria.... Ko- Poststraat en waarbij een bedrag van f 35.- dem, opdat Nederland een vrij land kan
ningin van den Vrede, bid voor ons!
blijven, misscfliien beter gezegd „worden"
-werd ontvreemd.
aanhouding
blijkt
politie
Met
deze
de
een
zal daarvoor alles moeten worden ingezet en
Zondag
En
11 Mei! scharen we ons gezagoede vangst gedaan te hebben, want Z. ieder!' boer, zoowel als iedereen, die bijmenlijk aan den disch des Heeren. Wij gaan heeft alsnog bekend zich
te hebben schuldig draagt tot de boercinproductie, moet worallen ter H. Tafel: 'n heilige Communie voor gemaakt aan een drietal inbraken, alsmede den bereikt.
hen, die vieleh: 'n H. Communie waarbij wij aan diefstal van een regencape.
Voor dien arbeid, welken men kent uit de
Een dezer inbraken betrof die, welke ge- richtlijnen en toelichting van den Voorzitter
zoo inniger en vuriger kunnen bidden voor pleegd
werd op 30 Januari 1939 ten huize van
F. E. Posöiuma, de persartikel en, radioden vrede.
de familie v.d. Loo in de Jasmijnstraat. Zoo- Dr.
filmjournalen enz., geldt hot
voordrachten,
En dan gaan alle.n dien Zondag naar als bekend was Mej. v.d. Loo destijds cas- heil des Volks als voornaamste wet.
sière in den Stadsschouwburg en toen zij
de Hoogmis, omdat die wordt opgedragen voor dien avond een bedrag van f 600.- mee naar
A's hulpmiddel tot dien arbeid zal de ComDr. Posthuma haar organisatie over
missie
nam,
huis
Fritz
zijnde
onze gesneuvelden.
de recette van een
gehee'e
land uitbouwen. Bereids is de
werd dit bedrag- gestolen het
Rondom den herder der parochie geschaard Hirsch-voorstelling,
rjke
oommissie,
als leien tollende de
gewesfe
waardoor de familie v.d. L. destijds veel onte saam het hoogheilig offer opgedragen als aangenaamheden ondervond.
voornaamste vertrouwensmannen der vier
'n smeek- dank- en zoenoffer, thans zeer in
Een andere inbraak pleegde Z. ten huize landbouw-organ'saües in het gewest, geïnvan de familie Gh. te Vught, waarbij eenige stalleerd. Spoed;g zullen de streokcommissies
het bizonder als 'n smeekoffer
Bidden
gouden sieraden werden gestolen, terwijl de hun arbeid aanvangen en de plaatselijke
bidden, voor hen, die vielen, bidden voor den derde inbraak werd gepleegd aan 'de Ring- daartoe worden samengesteld.
Vrede. Bidden met en voor elkaar, bidden baan Oost, waar slechts eenige kistjes sigaIn de dag- en vakbladen heeft U over dit
ren werden ontvreemd.
alles gelezen.
opdat de Goede. God ons genadig zij en ons
Meeremdeels zult gij via de plaatselijke
verdere rampen spare! Bidden, opdat Hij ons
commissie met de organisatie voor den progeve wat ons zalig zij!
PLECHTIGE UITVAART EN BEGRAFENIS duetics'ag in aanraking komen en slechts
bh uitzondering zal door de gewestelijke
Katholiek Tilburg
10 en 11 Mei
zijn
H. C. BONSEL.
commissie een rechtstreeks beroep op U
voor ons zeer speciaal
Heden, Donderdagmorgen om 10 uur had worden gedaan tot hande'ingen, Uw bedrijf
DAGEN VAN GEBED.
in de Parochiekerk van de H. Margarita niet reehistreeks rakend.
Mara aan de "Ringbaan West rle solemneelo Zulk een beroep gcöcihielt nu, terwijl daarUitvaart p'aats van den heer TT. C. Bonsol, bij tevens iets zeer speciaals in Uw eigen
VAN HOOIZOLDER GEVALLEN in leven Directeur va.n de Academie voor be'ang is geveegd.
Beeldende en Bouwende Kunsten aan de le. N'ettcgenstaande de krachtsinspanning
EN AAN DE GEVOLGEN
R. K. Leergangen alh:er.
der Rijks'andbouweonsulenten en hun assiplechtigheid
groote
Voor deze
be- stenten tot het .opsporen van grond, welke
befltond
OVERLEDEN.
langstelling.
onbebouwd dreigt te blijven liggen, door
Woensdagmorgen is de 49-jarige H.S., wo- ■ Tegen 10 uur trok de stoot vanaf het welke oorzaak dan ook, bleek do laatste
nende Enschotschestraat 45 tijdens werk- woonlurs aan de Ringbaan West naar de week, dat er toch nog hier en daar dergekerk. De steefc werd geopend door studenten lijke grond is.
zaamheden van een hooizolder gevallen. Hij en oud-stndenten van de "R. K. Leergangen
Daarom wordt nu een beroep op TJ gedaan,
kwam daarbij met zijn hoofd terecht op een leden van de Kon. Lledertafel S. d. M. om, zoo Gij zulken grond weet, daarvan
betonnen vloer en werd in
bedenkelijken met omfloerst vaandel, waarna volgden een met opgave van eigenaar en juiste ligging,
deputatie van het Heuve'srih Kerkkoor en ton spoedigste kennis te geven aan ondertoestand opgenomen. Dienzelfden dag, omren deputatie van docenten der R. K. Leer- goteokende.
streeks 12 uur des middags is hij aan de ge- gangen.
2p. Zoowel voor de werkzaamheden in het
Achter de lijkbaar volgden na de familie gewest, de streken en de plaatsen kunnen
volgen overleden.
Mgr. Prof. Dr. Th. Goossens, alsmede de vrüwilligers gebruikt worden, ja ligt er welBRAND IN OPSLAGPLAATS VAN
curatoren van de R. K. Leergangen, de licht voor een enkele jonge landbouw-inWolEdolg. heer H. Blomjons en de Edel- genieur, 'n boerenzoon, die zijn zaken kont,
OUD PAPIER.
aolitb. heer Burgemeester Mr. J. A. M. 'n onderwijzer, die land of tuinbouwakte
Woensdagmorgen rond 11 uur is
brand v.d. Mortel. Vorder waren er Dr. M. de heeft, een dagtaak.
ontstaan in een opslagplaats van oud papier Haas, rector van het St. Odulphus-Lyeeuiri
Zij, die het hunne willen bijdragen in den,
in de Transvaalstraat.-Een zeventigtal pak- meerdere heeren docont-m, Dr. W. de Kort, voor ons Volk zoo hoogst belangrijke, oreigendom van M. ging in
ken oud papier,
Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbu- ganisatie-arbeid of hun kans voor de toevlammen op, terwijl ook de open opslag- reau en uit do muz'ekwerr-ld do hor-r Stan komst welliciht willen waarnemen, melden
plaats uitbrandde. De brandweer heeft het
onderge'eokende, voorzitter
vuur gebluscht. Aan de loods zou niet veel Donders van Eyck. Bij de kerk aangekomen zich eveneens bij
otid-shidenfen,
gewesVijkc
stelden
leden
van
der
commissie.
studenten,
verloren zijn gegaan, daar deze als sta-in3e. Gij hebt allen kenn:s genomen van het
de-weg toch voorbestemd is om te verdwij- Li odertafel en Ileuvelseh kerkkoor zich
„en ha'e" op, terwijl in do kerk het- stoffeparool „Meer silo's," waarover, ten diennen.
lijk overschot gedragen' werd door studenten ste van den producties] agr, bereids Ir. W. J.
en
ouü-studenten.
Dewez uitvoerig sohref. l>e be'angen, daarFEESTAVOND
Mis van Requiem werd aan verbonden, zijn TJ bekend.
plechtige
He
11.
BILJARTVEREENIGING V.B.K.
opged ragen door den ZeerEerw. hoer PasOok weet Gij, dat de bouw aanmerkelijk
hoogere
de
Eerw.
kosten, vergeleken bij vroegere jabceron
Dezer dagen hield bovengenoemde biljart- toor W. J. de Klün met
vereeniging, gevestigd bij H. van Berkel in de Kapelaans A. Wassenberg als d'a.kcn en A. ren, met zich brengt. Daarom is besloten
Jan Steenstraat, een feestavond als slot van Siigmans als subdiaken. Aan de zijaltaren een premie voor silobouw te verstrekken.
Zij, die een silo wensehen te bouwen en
haar voorbije Neder'.aagtournooi. Circa 7.30 werd o.a. een TT. Mis opgedragen door
uur waren alle leden met hun dames aan.Mgr. Dr. Th. G-oossens en den ZeerEerw. voor subsidie — maximaal oen derde der
wezig en riep de heer J. Schouiten, als voor- Pater Gervasius.
kosten
in aanmerking willen komen, gezitter de aanwezigen een harte'ijk welkom
gele- ven zich schriftelijk niet juiston naam en
kerkkoor,
parochiale
Het
voor
deze
toe. Hij spreekt verder zijn dank uit aan de
door de Kon. Liederta- atlres, gemeente, enz., op aan ondergotceleden voor ds vsle opofferingen, welke zij zich genheid versterkt
Montagnards" en
des
hot kende vóór 12 Mei e.k.
„Souvenir
hebben moeten getroosten gedurende het fel
[euvelftch
leiding
P. J. JANSEN,
kerkkoor,
1
voorde
onder
voorbije toum^oi. Hierna brengt hij speciale
van
den
heer
Jos.
v.d.
Brekel
de
driestomHoeven
Br.
N.
tijdens
man,
woorden van dank aan den
die
h«lt tournooi nagenoeg al het werk heeft ver- in:'Ti Missa da Requiem van Porosi uit.
Bij het ver'aten der kerk werd gezongen
richt, n.l. den secretaris de heer H. Mermans,
dien hij a's blijk van waardeering een zilve- het Gregor'aan.sch „In Paradisurn", terwijl
ren sigarettenkoker met inscriptie aanbiedt, op het kerkhof aan de groeve het „In PaGOUWLEXDER NATIONAAL FRONT
daarbij de hoop uitsprekende, dat het Mer- radisurn" van Eggink werd uitgevoerd.
IN NOORD-BRABANT.
mans gegeven moge zijn veele jaren zijn onAan hot. graf werd niet «esprokon.
misbare krachten aan de vereeniging te wijBij besluit van den Leider van Nationaal
Een drietal kransen, waaronder een van
den. De heer Mermans dankt de leden voor de Kon.
Front
is Mr. Dr. J. C. Coebergh te Eindhoven
Liedcrtafol „S. d. M." dekte de benoemd
höt schitterende cadeau. Verder brengt deze baar.
tot Gouwleider van Noord-Brabant.
nog dank aan het echtpaar van Berkel voor
Coebergh werd geboren te Utrecht
Mr.
Dr.
De heer Bonsel ruste in vrede.
de schitterende verzorging van het materiaal
(4-2-'O6), alwaar hij het Stedelijk Gymnaen het schenken van de fraaie collectie eeresium bezocht en vervolgens rechten studeerde
prijzen. Na dit officieele gedeelte kwam de
aan de Rijksuniversiteit. In 1932 promoveer„leut" aan de beurt. De stemming zat er
de hij cum laude op een proefschrift, getispoedig in, waarvoor op de eerste plaats zorgteld „Moderne rechtsvormingstheoriën", om
den de heeren J. Schouten en F. v. Helvoirt.
vervolgens nog eenige jaren in het buitenOok de heer Tooten bleek naast een uitland zijn .studies voort te zetten, n.l. in Parijs
SCHIPPERSKNECHT
VERDRONKEN.
stekend biljarter nog een goed zanger te zijn.
en in Weenen.
De dames Heerkens en v. Bladel brachten ook
Hij kon niet zwemmen.
Mr. Dr. Coebergh was van 1935 tot 1938
eenige keurige liederen ten gehoore, evenals
advocaat en procureur te Utrecht, waarna
Gisteren is de 20-jarige schippersknecht J. hij een werkkring vond bij de N.V. Philips
nog de heer Klaasen. Verder was er van diverse attracties te genieten om schitterende Hamstra uit Wildervank, die met het schip Gloeilarr.penfabriek te Eindhoven', waar .hij
prijzen. Alles bijeen sloeg weer veel te snel van zijn vader in de binnenhaven van Maasthans nog werkzaam is.
het klokje van gehoorzaamheid.
sluis lag, op onverklaarbare wijze te water
Resit ons nog te vermelden dat er werd geraakt en verdronken.
besloten op O. H. Hemelvaart, 22 Mei as.,
Na geruimen tijd met een sleepdreg de omeen Mei-uitstapje te maken naar Moergestel, geving van het schip te hebben afgedregd,
T.
GARANDEER?
waar dan een vriendschappelijke biljartwed- slaagde de politie er in het slachtoffer op te
strijd zal worden gespeeld tegen de aldaar halen.
gevestigde vereeniging 5.0.8.
De jongen kon niet zwemmen.
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Nederland voedt zich zelf!

—
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—
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Binnenland.

DE N. C
AFDOENDE PUBLICITEIT

KLEINE ADVERTENTIES
Uitsluitend bij vooruitbeta
ling 77 cent per plaatsing
Hetzelfde „Kleintje" 3 maai
van ten hoogste 20 woorden
plaatsen kost f 1.70.
Voor ieder woord mcci

ZE ZIJN ER: de nieuwe GEVRAAGD:

ders Haitewensch en „Het
Moeaerhart'. prachtig geslaagd, geen mooier cadeau
Moederdag Zondag a.s.
op
wordt 3 cent In rekening
dan
deze plaat, waarin
gebracht Maximum aantal
„Moeder"
per
woorden
kleine adver- bezongen. zoo mooi wordt
tentie 40
Muziekhandel Korvelsché0930
weg 123, Tel. 85^6
IN DE VISCHAL Besterdstraat 29 dagelijks verkrijgb.
Wordt gevraagd: NETTE
versche, gestoomde en geWERKSTER
voor twee aalrookte visch.
RtMMERSDE JAGER,
Telef. 7854. ve dagen in de week. AanAlles
aan concurreereude melden: Simon v. d. Ste:_
Brj aanvoer fijne straat 14, tusschen 6 en 8
prijzen.
gerookte
paling
aan de uur.
096t>
vastgestelde prijzen.

0896

Voor lirect gevraagd R.K.

Te huur geviaagd: 1 H A. DIENSTBODE, intern met
MASTBOSCH met zomer- hulselijk verkeer. P. Boom-

BroodBrekelmans,
huisje tegen ongeveer f 300
per jaar. Brieven onder no. en banketbakkerij, Post0966
U962 bur N T. O
straat 6, TilDurg.

Sport.

R.K. dag-

UNIE

ge-

.VüTTE

.aagd 14— !i> jaar. Wasch-3 rijkinr. Astra. Noordstr.

0963

83, Tel. 6768.

Twee nette heeren, Rtjksbetrekking, zoeken kennismaking met rwee dito sportieve dames 20—25 jaar.
Brieven met foto welke
worden geretourneerd op
3erewoord onder no. 0967
i-en.u

N.

r. c.

-

Brieven,
BEKICHI
circulaires enz., die volgens ons oordeel niet br>na
fide op den inhoud der betreffende advertentie reageeren.
in welke rubriek
ook, onder letter, nnmmeï
of pse"doniem, worden vernietigd.
DIRECTTE N. T. C.

A. Witters
P. Verhoof
J. Remmers
O.A. Witters

DER AUTOMOBIELMOTORSPORT.
EN
siportcommissie
van de N.A.M.U.
De
DE

"en

platfïi gezongen door Aug.
sisje. Smulders—Goaöing
de Laat op Parlophoon en Piusplehi 56.
0964
Odeon, waarbij ook „Moei,OGPJONGEN

125
-115
125
119

25
25
40
40

27
21
12
17

TWEEDE KLAS LIBRE
pnt.
brt. h.serie
14
W. Remmers
100
23
58
23
8
P.Jansen
19
A. Elissen
100
24
13
L. van Loon
59
23
100
26
17
E. Knoote
24
W. Remmers
87
25
11
2!9
A.. van Qelooven
100
10
P. Bauma
98
28

samengesteld.

In aansluiting op de in den laatsten tijd
gepubliceerde berichten omtrent de concentratie in de automobiel- en motorsportbeweging, en de in verband daarmede door de
K.N.A.C. en K.N.M.V. opgerichte Nederlandsche Automobiel- en Motor-Unie, kan thans
worden medegedeeld, dat de sportcommissie
van de N.A.M.U. als volgt is samengesteld:
Voorzitter G. J. van Twist, vice-voarziiler
District Goirle
L. D. baron van der Goes van Dirxland, leden
Haaren,
J. Bakker, O Borsten, J. H. van
ir.
Na deze derde ronde begint er al eenige teeW. W. E. vo.n Hemert, L. Hunse, J. Klevn van kening te komen in de eerste klas.. Zoo staart
Willigen, P. J. Nortier en H. J. Tjaarda, semomenteel de twee clubgenooten B. van Gils
cretaris P. J. Yperlaan.
en A. v. Amersfoort nog als eenig ongeslagenen, waarvan eerstgenoemde met de beste
papiererf

Voetbal.

EERSTE KLAS CADRE
pnt.

WILLEM II—B.V.V. A.S. ZONDAG
Met boyengenoemden wedstrijd eindigt
Willem II de thuiswedstrijden. Dan nog
B.V.V.—Willem II
die destijds gestaakt
werd — en de zuidelijke eerste klas competitie is weer ten einde.
Beschouwt men den standenlijst aandachtig, dan ziet men, dat onze oudste stadgenooten nog boven 8.V.V., Eindhoven
en
zelfs Noad kunnen eindigen, mits
beide
wedstrijden tegen de Bosschenaren gewonnen worden.
Dat is dan ook a.s. Zondag de inzet: Willem II wil zich nog op het laatst bij de leidende ploegen voegen.
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De persoonlijke kampioenschappen
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TWEEDE KLAS CADRE

NOAD-VETERANEN—B.V.S.
Hedenavond zullen de Noad-veteranen op
hun terrein aan de Industriestraat spelen
tegen 8.5.V., hetj^en de eerste letters zijn
van Bureau van Spaendonck. Op dit kantoor zijn diverse goede " voetballers werkzaam, die alle in B.S.V. zijn opgenomen,
zoodat een aardige wedstrijd verwacht mag
worden, die een gang naar de Industriestraat voorzeker waard zal zijn.

Nadat het district Goirle reeds drie ronden
achter den rug heeft voor het persoonlijk kampioenschap in de diverse afdeelingen is thans
ook Tilburg begonnen.. Over het geheel genomen is er niet zoo slecht gespeeld in Tilburg.
Er wordt in vier klassen gespeeld en wel als
volgt: In de eerste klasse wordt 150 pnt. cadre
gespeeld, in 2e klas cadre 125 pnt., eerste klas
libre 125 pnt., 2e klas libre 100 caramboles. Er
wordt gespeeld om winstpunten, met dien verstande dat voor elke gewonnen partij twee punten worden berekend. Op het einde zullen de
kampioenen van Goirle tegen de Tilburgsche
kampioenen uitkomen en hieruit zullen dan de
kampioenen seizoen 1940-'4l te voorschijn
treden. Van Tilburg is er totaal niets te voorspellen, wie met de zoo begeerde titel zal gaan
strijken. Jammer is dat er zooveel wedstrijden
gelijktijdig gespeeld worden, zoodat wij vanwege de tegenwoordige zeer beperkte plaatsruimte moeten volstaan met het weergeven van
de uitslagen:

150

Nieuws uit Waalwijk.
Opbrengst collecte Winterhulp.

De laatste collecte ten bate der Winterhulp
Nederland heeft in onze gemeente opgebracht de som van f 239.14.
Geslaagden.

Onze plaatsgenooten de dames L. v. Eekert
M. Brok, A. Vermeer en N. v.d. Wiel en de
jongeheer W. v. Ravenstêin slaagden te Tilburg voor het examen machineschrijven.
Verdacht van diefstal.
De ambtenaar van den Nachtveiligheidsdienst de heer v. R. alhier, ontdekte in den
afgeloopen nacht een tweetal personen, die
zich op zeer verdachte wijze ophielden in de
onmiddellijke nabijheid van de meelfabrieken der firma Teurlings alhier. Het bleken
zekere R.'s te zijn. In samenwerking met de
gemeentepolitie werd een nader onderzoek
ingesteld, waaruit bleek, dat er een hoeveelheid olie werd vermist. Tot heden kon niet
bewezen worden, dat de beide R.'s de daders
zijn, doch het onderzoek wordt voortgezet.
Boekententoonstelling.

De afdeeling Waalwijk van den RKJM alhier is in haar pogingen geslaagd, om in
samenwerking met de bekende uitgeverij
Het Spectrum uit Utrecht een boekententoon
stelling te organiseeren. Deze bijzondere expositie, die in Musis Sacrum zal worden gehouden, zal ongetwijfeld groote belangstelling wekken.
Bedevaart Waalwijk—Handel.
In verband, voornamelijk met de vervoersmoeilijkheden, heeft het bestuur van bg. vereeniging besloten, de bedevaart naar Handel dit jaar niet te laten doorgaan, doch dat
de leden zich dit jaar zullen aansluiten bij
de bedevaart van de RKWV alhier naar het
genadeoord te Elshout.
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BEURS VAN AMSTERDAM.
Woensdag 7 Mei.
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van onze

verbouwde winkelruimie.

Deze verbouwing geschiedde naar aanleiding van het 60-JARIG BESTAAN ONZER ZAAK,
Langs dezen weg danken wij onze geachte clientèle voor het genoten vertrouwen en onze taak zal zijn
wat zij immer geweest is, Uw vertrouwen waardig te blijven.
Trots de moeilijke tijdsomstandigheden is onze voorraad in

PORSELEIN

- KRISTAL - LEDERWAREN

EN LUXE ARTIKELEN

zoo uniek en uitgebreid als nimmer te voren.

De steeds toenemende verkoop van tafel-serviezen en kristal- in den loop der laatste jaren deed ons

mede besluiten deze afdeeling speciaal uit te breiden.

Voor iedere beurs

ruime

keus is en blijft ons motto, doch immer smaak- en stijlvol.

Wij noodigen U beleefd tot een bezoek uit.

HOEBEN-BEELEN heuvelstraat ai
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f Tot onze diepe fl
t droefheid overleed, fl
heden, vrrj onver I
wacht, in het rust- I

oord „Overdonk" te I
Dongen, waar hij ter fl
verpleging werd op- I
genomen, na voorzien fl
zijn van de Gena- fl
demiddelen der H. fl
Kerk onze innig ge- fl
Vader,
liefde
Be- fl
huwd. en Grootvader fl

Ite

Harinus Bredo I
Weduwnaar van

Engelina Aarts

in den ouderdom

van

80 jaren.
E. VAN STOKKUM.

I

I
W.VANSTOKKUM I
rilburg, 7 Mci 1941 I
Burg. Rauppstraat
I
Uit- [
3

De plechtige

vaart, zal plaats yin- m
10 Mci I
circa 9.30 uur In de I
kapel
van Huize
„Overdonk" te Don- fl
gen, waarna de ter fl
aardebestelling op het fj
RK. Kerkhof„Zuilen"
te Breda.
7328 I
den op Zaterdag

BJ
Bj

Dr. SCHUD
VRIJDAG hall 10-3 u.

NOORDSTRAAT 8
TILBURG.
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Voor Moeder...
Denkt U niet, dat ze blij
zou zijn met een

mooi lux Wekkerklokje

of Keukenklok?
Natuurlijk wel ! Het is een
„fijn" cadeau en toch niet
te duur.

7327

Horlogerie

JWS QERfENS

L. Schijf str. 63 A Tel. 4018
Zondag 11 Mei Moederdag

Meer verkoopen?
Dan adverteeren.

KLEINE ADVERTENTIES

TE KOOP AANGEBODEN:

Voor Inboedels, ledikanten,
bedden, cuisinières, kasten,
Oud-nieuwe Koffergramofoon met 8 dansplaten voor stoelen enz. veel of weinig,
Hetzelfde „Kleintje" 3 maai slechte f 10.—. Tevens ge- betalen wij de hoogste waarvan ten hoogste 20 woorden vraagd Ballalaika. F. Ver- de. Aanbiedingen Telef. 6214
0859
plaatsen kost f 1.70.
helst, Hoefstraat 190 c.
0940
Voor leder woord meer
SIER UW HUIS! met 'n
wordt 3 cent In rekening
kap of kroon van de fa. J.
gebracht. Maximum aantal BETERE KNIP- EN NAAId. SCHOOT, Nieuwlandwoorden per kleine adver- LESSEN. Elegante lijnen- v.
straat 27. Keuze uit meer
pas
beloop,
uitmrntend
in
tentie 40
dan 100 modellen.
0799
Voor brieven onder No. of vorm. Handwerklessen, PriSucces
te bevragen aan bureau der vé en Clublessen
TE KOOP 4 stoelen, 2
courant wordt 15 cent ad- verzekerd. MODE-ACADEclubs,
4 stoelen, 2 fauteuils
ministratie-kosten per ad- MIE, Hilvarerheeksche v/eg waschtafel, nachtkastje,
100,
Tel. 8059
Dir. A.
vertentie in rekening ge- C
Brouwers, Gedipl Leeraros Ledikanten, Keukenstoelen
bracht.
en z.g.a.n. Heeren- en
in Fransene, Ertgelcche en Damesrijwielen.
Emmastr.
0363 no.
TE KOOP Electrisch Weener Coupe.
4.
0953
Waschmachine met zoo
goed als nieuwe Wringer,
TE KOOP een prima Daen prachtige Naaimachine
mesrijwiel m. freewheel en
moet weg wegens omstanhandrem Nog in de eerste
digheden. Transvaalste. 57.
lak. Lindeplein 8, bij Bre0945
0955
0947 dascheweg.
Electrisch Waschmachine
Jong Echtpaar zoekt Zitmet motor te koop, wegens CABARET GROENHUIS
en
slaapkamer met of zonplaatsgebrek. Adres Elzen- Noordstraat. Hedenavond: der pension. Brieven
0946 Jubileum-knalavond. Ver- no. 0959 bur. N.T.C. onder
straat 21.
sterkt orkest. Medewerkende
artisten. Komt op
Meisje
Tweede
Net R. K.
TE KOOP z.g.a.n. Dames
09 i7
gevraagd van 8 tot 12 uur. tijd!
Heeren- en Jongensrijwiev.g.g.v. Zich aanbieden St.
len en een Gazelle Trans0944
Annaplein 17.
port met zjg.a.n. banden.
De Kivit, v. Hogendorpstr.
TE KOOP zeer modern
no. 45, hoek Kasteeldreef.
eiken Theemeubel, vijf0960
armig electr. Salonkroon.
0947
Tevens prima Radio te
Naaister gevraagd. Inkoop. Adres EnschotscheTENNISCLUB vraagt njg dien niet ap 2 naaldsma0942 eenige Dames en Heeren, ohine kunnende bedienen,
straat 192.
liefst eenigszins geoefend. onnoodig zich aan te melGEVRAAGD voor direct Brieven onder no. 0949 bu- den. Overh.
fabr. „Etofa",
flinke Dagdienstbode, van reau N. T. C.
Langestraat 19. Aanmelden
goede getuigen voorzien.
0958
Vrijdag 10—11.
Adres Enschotschestr. 192. 486 e STAATSLOTERIJ. -0941
Loten voor de 5e klas verHEEREN. Laat uw kleeding
krijgbaar, Willemsplein 9, maken in de Moderne Kleer
VERHUIZINGEN Het beste Telefoon 7856.
0937 makerij, Lange Nieuwstraat
adres voor verhuizingen
no. 225. Costuum of DemiOPENLIJK DANK vooral ■ saison maken met prima
blijft Fa. A. VAN lERSEL,
Lijnsheike 38, Tilburg. Aan aan de H. Gemma en O. L. fournituren f 15.—, Ie klas
concurreerende prijzen voor Vrouw v. Altijddurende werk.
0950
Tilburg en omstreken, en Bijstand, voor verhoorde
0956 1
beschikt over twee flinke Noveen.
GEVRAAGD flinke werkVerhuiswagens.
0939
ster, voor 2 dagen per week
Voor DIRECT GEVRAAGD 1 Adres Heuvel 6.
0951
TE KOOP een gummie- net DAGMEISJE door Mevr.
onderstel met volle banden de Feijter, Tilburgscheweg
Gelegenheidskoopjes.
0957 Door omstandigheden te
op kogellagers. Nooit geen 157h, Goirle.
' koop z.g.a.n. Philips Radiolekke banden. Meer speciaal voor zware vrachten. Gevr. wegens ziekte der te- met ultra korte golf f 110.—
Louis .Hopmans, Koopvaar- genwoordige een nette R.K. Prachtige Davo-Haard 42.50
DIENSTBODE in gezin v.
dijstraat 13, Tel. 6007.
mooi Heerenrijwiel met
0938 3 personen, voor dag en goede banden f 37.50 Schitnacht of voor den dag. Geterende Stofzuiger, drie
heel zelfstandig kunnende maanden in gebruik f 37.50
Een prachtig 3 pits GASSTEL (Inventa) te koop werken en eenigszins be- Uitsluitend tusschen 7—9 u.
(na 5 uur) te bevragen: kend met koken.
Watertorenstraat 37.
Kwaadeindstraat 23. 0948 Jos. Smarius—Reijnders,
0952
Goirkestraat 156.
0961
Kippen- en jonge hanenGELD BESCHIKBAAR.
vleesch op de vleeschbon. Ontvangen: partij zwarte Aangebodc-n door particu/Vrijdag en Zaterdag 16 et. en gekleurde LAK.
C. J. lier 4 a 5000 gulden als eerper 100 gram., 75 cent per PIJNENBORG, Heuvelstr. ste hypotheek op pand met
500 gram.
Poelier A. J. 14. Onze zaak wordt vol- ruime overwaarre a 44 pCt.
PELKMANS, Koestraat 40, gende week verplaatst naar Brieven onder no. 0936 buTelef. 5671.
0954 Markt 28.
0899 reau N. T. C.
uitsluitend bij vooruitbetaling 77 cent per plaatsing

—

Wie helpt mij aan een I I
NAAIMACHINE voor huis- 1
houdelijk gebruik Wenscht
goeden prijs te betalen. Br.
onder no. 0760 bur. N. T. C.

'

U vindt wat U zoekt in de
„KLEINE KUNSTHANDEL"

Zuld-Oosterstr. 79, Tel. 4459
oij overweg Heuvel. Speciaal
adres voor inlijsten van foto's,
etsen schilderstukken enz.
Groote keuze Staafujsten.
0531

BEL OP 7953. Heeren Winkeliers en bakkers geregeld
yerkrijgbaar versche eieren
en eier producten, prima
kwaliteit, concureerende prjjs.
Kees Noyens Jr. Groeseindstraat 70, Tilburg.
0905

Ik geef den hoogsten prijs
voor OUD GOUD en ZILVER. Ook in- en verkoop
van alle lees- en studieboeken en Antiquiteiten.
TONNY PEETERS, Telegraafstraat 27.
0800' (

—

opgericht 1880

„
DE MODERNSTE
Voor de keuken
Voor de waschtafel.. .». .„
„
Voor de douche
Voor direct gevraagd een
BAKKERSLEERLING 3 a 4
Voor het kuipbad
jaar bij het vak, eenigszins
Voor het kuipbad met douche
bekend met banketbakkerij
liefst extern. Firma Gebrs.
Kortom: voor alles waarbij héét water
v. d. Hoven, Kasteellaan 2,
noodig is, leveren wij de modernste gas'
0906
Loon Op Zand.
apparaten! En natuurlijk óók de allerPRIMA NAAISTER, alsnieuwste toestellen voor koken, braden,
mede gevorderd naaimeisje
gevraagd. Sollicitanten met
bakken en verwarmen met gas!!
practische ervaring en diMogen wij, als erkend vakman, V eens vrij*
ploma's genieten de voorkeur. Brieven met opgaaf
blijvend nader inlichten?
van verlangd salaris onder
P. VAN ERVE
no. 0919 bur. N. T. C.
Loodgieter, Koperslager, Gasfitter, Water/fitter
PERMANENT-WAVE
Tel. No. 6082
soepele
mooie krullen,
Gasthuisstraat 19
GEVRAAGD een in goeden
staat zijnde tweede hands
studie piano. Brieven onder
no. 0907 bur. N. T. C.

nieuwste kapsels, grootste
houdbaarheid. Ook in wa-

tergolf en ondulatie. Maison Artistique tel. 6872, Wil-

lem 11-straat 32, (trapjes0715

huis).

......

-

Leest en maakt gebruik van
onze kleine advertenties....
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1 ONDERGRONDSCHE KLUISINRICHTING 1
— I der ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V. |
Kantoor Spoorlaan ILBURG, Telephoon 4241 (6 lijnen)
Verhuring van kluiskastjes vanaf f6- p. jaar
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TWEEDE BLAD
GRENS TUSSCHEN SYRIË EN
IRAK GESLOTEN

Goederenverkeer

met

Donderdag 8 Mei 1941.

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

Turkije

gestaakt
Het goederenverkeer tusschen Turkije' en
Irak is verbroken. Het spoorwegverkeer
wordt voorloopig voortgezet.
Voorts wordt via Vichy uit Beiroet gemeld,
dat de grens tusschen Syrië en Irak is gesloten. De grens tusschen Syrië en Turkije is
weliswaar voorloopig nog ópen, doch reizigers, die zich uit Syrië naar Irak willen begeven, mogen het Turksche gebied niet r>asseeren.
Engelschen doorbreken cordon
rond vliegveld.
Volgens een bericht van Associated
Press uit Cairo zouden de Britsche troepen
het Iraksche cordon om het vliegveld Habbanijah doorbroken hebben en de petroleumleiding van Mosoel weer béheerschen.
Volgens te Rome uit Irak ontvangen berichten zouden de Engelsche troepen het
fort Roetba bij de grens van Transjordanie

bezet hebben.

DE DEBATTEN IN HET

LAGERHUIS
Lloyd George vindt den toestand erger
dan in den vorigen oorlog

Churehill is zich zijn verantwoordelijkheid bewust
Tijdens de debatten in het Engelsche Lagerhuis drong Lloyd George aan op grootere
en snellere Amerikaansche hulp voor Engeland. Men moet God danken voor de rede,
die Stimson heeft gehouden, aldus Lloyd
George. Wegens de operaties der Duitsche
duikbootvloot is de toestand voor Engeland
„nog banger dan in den vorigen oorlog."
Dat geldt ook voor de luchtaanvallen, waardoor vooral ook de koopvaardij getroffen
wordt. Amerika kan nog meer dan het tot
dusverre gedaan heeft. Indien het wil, dat
wij Duitschland verslaan en overvleugelen,
is het noodig, dat het nog oneindig veel
meer voor ons doet, aldus besloot Lloyd
George.
In zijn antwoord op de rede van Lloyd
George, zeide Churehill onder meer: „Als er
één rede is, die niet geschikt is om deze
elasticiteit te verhoogen, dan is het die van
Lloyd George, die het Lagerhuis weer eens
met een belangrijke en grondige uiteenzetting heeft vereerd. Het is niet de rede, die
men van een groot leider in den oorlogstijd
van vroeger had kunnen verwachten."
Ten aanzien van het voorstel tot instelling
van een specialen oorlogsraad, zeide Churehill dat Engeland geen middelmatige mensehen in de regeefing noodig heeft, die niets
anders kunnen doen dan den gang van
zaken ophouden. De premier voegde hieraan
toe, dat hij in hoofdzaak de verantwoordelijkheid droeg.
"Sprekende over den strijd in Egypte zeide
Ohurchill, dat het Suez-kanaal met alle mogelijke middelen verdedigd meet worden,
omdat het verlies van het Suez-kanaal een
der ernstige slagen zou zijn, welke Engeland
kunnen treffen. Men moet verder in elk
geval de hoop op een gunstigen afloop van
den slag op den oceaan blijven koesteren."
„Stormen mogen woeden, wij zullen erdoorheen komen!" aldus besloot ChurehilL
Volgens een nader bericht van het D. N".
B. zeide Ohurchill nog, dat hij voor de debatten der regeering de verantwoordelijkheid
op zidh had genomen In den meest onmiddellijken en persoonlijken vorm. Daarom is
hij ooTr degene, die een kopje kleiner gemaakt kan worden, als Engeland dezen oorlog ißet wint.

GRIEKSCHE KRIJGSGEVANGENEN KRIJGEN DE VRIJHEID
WEER.

Zij keeren onder eigen officieren
naar hun vaderland terug.
In zijn rede voor den Duitschen Rijksdag
op den vierden Mei heeft de Fuehrer bekend gemaakt, dat als erkenning voor
de dapperheid, waarmede het Grieksche
leger den strijd gevoerd heeft, de Grieksche krijgsgevangenen naar hun vaderland zullen mogen terugkeeren. De invrijheidstelling van de Grieksche gevangenen verloopt stelselmatig. Onder hun
eigen officieren keeren de gevangenen
naar Griekenland terug, zoo meldt het
D.N.B.

DE REGEERINGSWIJZIGING
TE MOSKOU

Weinig

commentaar te

Van welingelichte zijde te Berlijn

DE REACTIE OP DE REDE
VAN STIMSON

Berlijn van denkt

Van welingelichte zijde te Berlijn wordt gemeld:
De bewering van den Amerikanschen minister van oorlog, Stimson, in zijn radiorede,
waarin gesproken werd over een bedreiging
van Brazilië door Duitschland, werd gisteren
in de Wilhelmstrasse als een onware en ongehoorde verdachtmaking ten tscherpste afgewezen. In dit verband werd van Duitsche
zijde ten aanzien van de opmerking van Stim
son over „onrechtvaardigheden in de Duitsche oorlogvoering ter zee" verwezen naar
vroegere handelingen en uitingen van den
Amerikaanschen minister van oorlog, waar
uit blijkt, dat Stimson van volkenrechtelijke
kwesties weinig verstand heeft en zich dus
naar men van Duitsche zijde onderstreepte;
beter niet op het terrein van rechtskwesties
moest begeven.
Zooals bekend is de Duitsche oorlogvoering
ter zee, waarop men in politieke kringen van
de rijkshoofdstad nog eens nadrukkelijk wijst
Tiet noodzakelijk gevolg van de blokkade der
Engelschen tegen Duitsche vrouwen en kinderen. De andere opmerking van Stimson,
betreffende het gebruik van de Amerikaansche vloot ter bescherming van de transporten naar Engeland. Heeft in Berlijn geen*
verbazing verwekt, daar de Amerikaansche
minister van oorlog bekend staat als een
beruchte scherpslijper. In de Wilhelmstrasse
zeide men hierover, dat het Duitsche rijk deze rede niet als een regeeringsverklaring beschouwt. Stimson heeft hier heel duidelijk
uitsluitend gesproken in zijn eigenschap van
oorlogsophitser.
Een Italiaansche persstern.

In een commentaar op de radiorede van
den Amerikaanschen
minister van. oorlog, Stimson, schrijft Gayda
in de „Giornale d'ltalia", dat deze rede beschouwd kan worden als een inleiding op de
openlijke interventie der Vereenigde Staten
in den Europeeschen oorlog. Stimson heeft
het onverwijlde gebruik van de Amerikaansche vloot verlangd om de konvooien naar
Engeland te beschermen. Dit wekt geen verrassing, want sinds lang brengt de oorlogszuchtige houding van Roosevelt de Ver, Staten geleidelijk in den oorlog. Het is duidelijk,
dat de Vereenigde Staten de As-mogendheden
en Japan willen aanvallen, teneinde hun
overheersching te vestigen op den Stillen
Oceaan, den Atlantischen Oceaan en over
de geheele wereld. Dat is een nieuwe toepassing op groote schaal van de dollar-politiek,
een uiting van een hevig en enorm imperialisme. Het spreekt vanzelf, dat het Amerikaansche imperialisme door de gelijkheid
van ras naast het Engelsche imperialisme op
trekt, waartegen Europa en Azië reeds in
Strijd zijn, teneinde uiteindelijk de arbeidende volkeren te bevrijden. Die strijd is reeds
door tal van successen bekroond geworden.
Twee

Amerikaansche persstemmen.
Over de rede van den minister van oorlog Stimson, meldt de „New Vork Times"
uit Washington, dat men er aldaar van
overtuigd is, dat de regeering spoedig zal
handelen om op de een of andere wijze het
transport van oorlogsmateriaal naar Engeland te beschermen. De „Herald Tribune"
meldt, dat de komende twee of drie weken
de meest critïeke in de geschiedenis van de
Vereenigde Staten zijn. Er is een eind gekomen aan de politiek van voorzichtigheid,
passiviteit en voorbereiding.

HITTEGOLF HINDERT DE MILITAIRE
OPERATIES.
Temperatuur van 60 graden Celsius

in Noord-Afrika.
DE AANSLAG OP
KONING ALEXANDER EN BARTHOU.

Binnenland.
OUD-ZOUAAF OVERLEDEN.
Peter v.d. Linden te Malden.

wordt

Het bericht uit Moskou, volgens hetwelk
Stalin tot voorzitter van den Raad van
Volkscommissarissen der Sovj et-Unie is benoemd, heeft in Berlijnsche politieke kringen uiteraard groote belangstelling gewekt.
In de Wilhelmstrasse verwees men op desbetreffende vragen van buitenlandsche journalisten naar de door Moskou opgegeven
reden, dat het- hier een wijziging in de regeering op verlangen van Molotof betreft,
die van zijn functie als voorzitter van den
Raad van Volkscommissarissen wenschte te
worden ontheven, teneinde zich volkomen
te kunnen wijden aan zijn taak als volkscommissaris van buitenlandsche zaken. Aan
deze door Moskou gegeven reden werd noch
van officieele noch van offlcieuse Duitsche
zijde iets toegevoegd.
De meening te Rome.
Ten aanzien van de wijziging in de Russische regeering en de overneming van het
minister-presidentschap door Stalin verklaart men in Italiaansche bevoegde kringen, dat hier ongetwijfeld sprake is van een
belangrijke gebeurtenis, welke in Italië met
aandacht gevolgd wordt, dooh die te gelijker tijd als een binnenlandsche aangelegenheid van Sovjet-Rusland beschouwd wordt.

men er te

MEDEDEELING.

Berlijn

gemeld:

Wat

INGEZONDEN

De Noord-Afrikaansche kust wordt op het
oogenblik door een hittegolf geteisterd. Op
vele plaatsen is de hitte reeds veel hooger
Zagreb poogt invrijheidstelling van drie
dan de maximum-temperatuur gedurende de
veroordeelden te krijgen.
warmste zomermaanden.
In enkele paatsen langs de Libysche kust
United Press meldt uit Rome
is het kwik in de middaguren tot 60 graden
Naar uit Zagreb bericht wordt,
hebben Cisius gestegen. Uit de woestijn waaien verKroatische regeeringskringen officieele stap- stikkende zandstormen, die als een gordijn
pen ondernomen om te komen tot invrijheid- over de Middellandsche Zee heentrekken.
stelling van de drie Kroaten, die veroordeeld
De militaire operaties ondervinden hierwerden in verband met den aanslag in 1934 door grooten hinder.
op Koning Alexander en minister Barthou.
Deze drie Kroaten, Pospisil, Krajl en Raic
ENGELAND WILDE REEDS EEN JAAR
werden tot levenslange tuchthuisstraf verGELEDEN TROEPEN ZENDEN.
oordeeld en bevinden zich in Fransche tucht,
huizen.
Churehill heeft gisteren in het Lagerhuis
Daar de Kroatische regeering tot dusverre ook medegedeeld, dat Engeland reeds in Mei
nog niet door de regeering te Vichy is erkend van het vorige jaar van plan was geweest,
hebben de Kroatische autoriteiten, naar men troepen naar Irak te zenden, om daar de
zegt de bemiddeling van een bevriende moverbindingslijnen te beschermen.
gendheid ingeroepen om zich tot Frankrijk
Helaas had Engeland toen de troepen naar
Egypte moeten sturen.
ie wenden.

Naar de Gelderl. verneemt is een der weiwaren, de
Malden
overleden.
Peter van den Linden werd op 9 April 1850
te Uden geboren. In de jaren 1868—1870 dien.
de hij Z.H. den Paus, van Wien hij meerdere
onderscheidingen voor zijn trouw en aanhankelijkheid ontving.
Peters yjd. Linden was nog zeer kras voor
zijn jaren. Tot den Zondag vóór zijn sterven
ging hij nog steeds ter kerke en tijdens de
oorlogsdagen legde hij te voet den afstand
naar Groesbeek af.
Heden Donderdag vindt de begrafenis van
dezen Pauselijken oud-strrjder plaats.
nige oud-zouaven die nog in leven
91-jarige Peter van der Linden te
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Tel de beitels
ZES stalen scheerbeitels.
Daar biedt de stugste baard
geen weerstand aan. Met de
„PhiliShave" 6 scheert ü
ZlC^ BDe* en grondig. Uitgerust met een speciaal ontwikkelden motor, ronden

KOLONEL DE KONINGH
GAAT HEEN.
Bij beschikking van' den Rijkscommis-

saris voor het bezette Nederlandsche gebied is aan den kolonel der Marechaussee A. W. de Koningh met ingang van 30
April 1941 eervol ontslag verleend uit het
ambt van inspecteur-generaal der Nederlandsche Politie.
Bij beschikking van den hoogeren S.S.- en
politieleider bij den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied is de luitenant-kolonel der Marechaussee H. W. B.
Croiset van Uchelen met ingang van 30 April
1941 tot het tijdstip, waarop een definitieve
regeling zal zijn getroffen belast met' d«
voorloopige waarneming van het ambt va*
inspecteur-generaal der Nederlandsche P«»
litie.

DE POST STREEFT NAAR VERBETERING.
Geleidelijk worden de auto's verbouwd.

Hoe redt de P.T.T. zich nu zij niet meer,
gelijk voorheen, te kust en te keur kan beschikken over vrachtauto's, de roode wagentjes, die de post in ijlende vaart over het
spanner.
Prijs f. 24.80.
3
gehesle land distribueerden? In normale
tijden beschikte P.T.T. over ongevear 300
van deze auto's. Thans moet zij het met een
derde van dit aantal doen en het vervoer
voor het overige met fietsen, carriers, paarden-wagen zien tot stand te brengen.
Er zijn thans nog omstreeks 100 auto's in
38—7281
bedrijf voor het meest dringende vervoer.
Voor een deel daarvan heeft men een benzine-toewijzing gekregen; verder gebruikt
men houtgas, steenkool turf en compressor-

p

Overeenkomst tusschen

gas.

Van de auto's die op compressorgas kunnen rijden ,is er nog geen in gebruik, doch
men hoopt er nog in den loop van de maand
Mei dertig in bedrijf te kunnen stellen. Het
komt hier aan op de levering van compresVerzachting der demarcatiebepalingen, sors; zeventig vrachtauto's zijn klaar voor
montage met compressors en zoodra deze
wellicht verlaging der
komen, kan dus een verder aantal auto's in
dienst gesteld worden.
bezettingskosten
De situatie wordt voor de post geleidelijk
beter; men streeft er naar steeds-meer auto's
De De algemeen gevolmachtigde der van generatoren (compressors kunnen alleen
lichte wagens dienen) te voorzien, ten
Fransche regeering in het bezette gebied, voor
einde het publiek naar beste krachten te
ambassadeur de Brinon, deelt, naar het helpen.
persbureau Ofi meldt, mede, dat bij de beAMSTERDAM OFFERDE f 58.004.56.
sprekingen, welke de laatste dagen tusschen
het plaatsvervangend hoofd van den staat,
De lijstencollecte voor Winterhulp Nederland te Amsterdam, die in April is gehouden
admiraal Darlan, en de Duitsche overheid en
de straatcollecte in Mei hebben in totaal
in Parijs hebben plaats gehad, een overeen- f 58.004.56 opgebracht.
komst is gesloten,
WIJZIGING IN DE BEGROOTING VAN
Deze overeenkomst bepaalt in de eerste
afbakeningslijn
tusschen het
ROTTERDAM.
plaats, dat de,
bezette en het onbezett gebied in het algeTekort f 28.350.000.
meen voor het verkeer van goederen en
geldswaarden geopend worden. Aan persoDe cijfers van Rotterdam's begrooting voor
nen zal het passeeren van de demarcatie- 1941
zullen moeten worden herzien. Na de
lijn worden toegestaan, in geval van ernstizijn
indiening van de ontwerp.begrooting
ge ziekten of van een sterfgeval bij naaste
van
genomen,
n.l.
verschillende
besluiten
die
bloedverwanten. Voorts is voortaan ht post- invloed zijn op de uitgetrokken credieten,
verkeer met postkaarten tusschen het be- terwijl
ook verschillende door het rijk getrofzette — en het onbezette gebied toegestaan. fen maatregelen,
herziening van de cijfers
Leden van de FrFansche land- en lucht- noodig maken. Verschillende inkomsten
en
macht zullen voortaan verlof krijgen, op de- uitgaven van den gewonen dienst ondergaan
golden
zelfde voorwaarden als tot dusver
gevolg, dat
voor leden van de marine. Voorts zijn be- een vrij sterke wijziging, met het
moeten
sprekingen geopend, aldus luidt het- bericht het tekort van f 27.300.000 gesteld zalvan
op
worden
28.350.000.
aanzien
den
f
Ten
van den algemen gevolmachtigde verder,
zijn eveneens
kapitaaldienst
verscheidene
over een verlaging van de kosten der bezet'
ting. Het voomem enlbestaat tot een eerste belangrijke wijzigingen noodig.
verlaging van deze .kosten van twintig tot
DISTRIBUTEEBESCHEIDEN GESTOLEN.
vijftien miliioen rijksmark, of van 400 tot
De
worden
besprekingen
300 miliioen francs.
De daders opgespoord.
voortgezet.
In den nacht van 21 op 22 April werd te
Raalte ingebroken in het gemeentelijk distributiekantoor, dat gevestigd is in de dorpsBERLIJN OVER DE REDE VAN EDEN.
school aldaar. De daders waren over een afdak geklommen en vervolgens door een valNiet erg ridderlijk gevonden.
raam in de schoolgang gekomen. Na enkele
Van welingelichte zijde te Berlijn wordt ge- deuren te hebben geforceerd, hadden zij vrij
meld:
spel in het distributiekantoor, waar een groot
De rede van den Engelschen minister van aantal distributiebescheiden werd ontvreemd.
buitenlandsche zaken, Eden, in het Lagerhuis,
Na goed speurderswerk van de marechausis in Berlijn zonder noemenswaardige be- see en de gemeentepolitie zijn thans de dalangstelling ter kennis genomen. Men gelooft ders opgespoord en aangehouden. Hét zijn
in Berlijnsche politieke kringen, dat Eden H. J. R. te Enschede en H. S. uit Slagharen,
gelijk heeft toen hij zeide, zich in een zeer terwijl wegens heling J. D. te Zwolle werd
netelige positie te bevinden. Algemeen is men gearresteerd.
in Berlijn van meening, dat Eden onridderDe dieven hadden de gestolen bonnen verlijk handelt, door thans te probeeren, de ver- kocht en er' zich voorts zelf o.a. goed van in
antwoordelijkheid voor het Engelsche fiasco de kleeren gestoken. Zij zijn ter beschikking
op den Balkan en in Noord-Afrika op anderen gesteld van de justitie.
af te schuiven. In de Wilhelmstrasse legde
men gisteren uitsluitend nadruk op de beDE INBRAAK TE WEERT.
wuste vervalsching van de. Engelsche houBuit bedraagt 7000.
ding tegenover de Arabieren door de bewering
van Eden, dat de Engelschen hun beloften
Bij de inbraak in de pastorie te Weert is
jegens de Arabieren altijd gehouden hadden.
in totaal een bedrag van ’7OOO. verdwenen,
zoo meldt nader „De Tijd". De gestolen gelTURKIJE HOUDT VAST
den waren in hoofdzaak afdrachten van de
AAN ZIJN POLITIEK.
bij het dekenaat behoorende parochies, welke
gelden de deken steeds naar het bisdom doorEn hoopt in staat gesteld te worden
zond. Het gebeurt practisch nooit, dat in de
dit te kunnen blijven doen.
pastorie zooveel geld aanwezig is, daar dilt
gewoonlijk direct wordt doorgezonden. Thans
Het blad „Ulus" te Istanboel schrijft, dalt echter,
mede in verband met de drukte rondpolitiek
beginsel
als
de Turksche
en grond- om de feestelijkheden van het jubileum was
slag de onafhankelijkheid en nationale ver- dit niet geschied.
dediging des lands he.eft en daarom nooit
De inbraak is vermoedelijk tusschen 2 en 3
veranderd zal worden, zoo meldt het D.N.B. uur in den nacht gepleegd. Het bedrag van
gedurende
Turkije 'heeft
de twintig maanden ’7OOO.
bevond zich in diverse
van den oorlog aan dit beginsel vastgehouden Blijkbaar nog niet tevreden met enveloppen.
dezen buit,
en steeds een duidelijke houding aangenomen. hebben de inbrekers zich daarna bezig geTurkije is vastbesloten daaraan ook in de
houden met het doorzoeken van
schrijftoekomst vast te houden. Het is de wensch bureaux. Vervolgens zijn ze door dedebenedenen hoop van Turkije, dat het in staat ge- gang naar de achterdeur van het huis gesteld wordt dit te doen. Alle politieke be- gaan. Voorts is gebleken, dat het rijwiel van
sprekingen hadden als grondslag den vrede de huishoudster verdwenen is.
en de verdediging van het land. Tenslotte
De huishoudster ontdekte de inbraak het
schrijft het blad, dat de Zondag j.l. door
eerst
en waarschuwde den deken, die de poHitler afgelegde verklaring betreffende Tur- litie alarmeerde.
Onder leiding van inspeckije groote bevrediging heeft gewekt.
teur M. B. Horck werd met het onderzoek
begonnen, terwijl de rijksveWwachter Sieben
Berlijn over de kwestie
uit Swalmen met zijn rrjksspeurhond ontboden werd.
der Dardanellen.
De politie ontdekte ook verschillende voetVan welingelichte zijde te -Berlijn wordt sporen, alsmede vingerafdrukken.
gemeld:
Het onderzoek met den speurhond leverde
In de kwestie der Dardanellen en in de geen resultaat op. Intusschen worden naspoovereenkomst van Montreux is geen wijziging ringen krachtig voortgezet.
gekomen.'Dit antwoord werd gisteren in de
Wilhelrristrasse gegeven op een desbetreffende vraag van buitenlandsche journalisten.
DE VERLIEZEN VAN HET EXPEDITIEVan Duitsche zijde werd hieraan nog toegevoegd, dait Turkije zich tot dusver absoluut
LEGER IN GRIEKENLAND.
aan zijn verplichtingen gehouden heeft en
Lord Moyne, staatssecretaris van koloniën,
niet heeft toegestaan, dat oorlogsschepen
door de Dardanellen varen en deze zee-engte heeft gisteren in het Lagerhuis medegedeeld,
als vlootbasis gebruiken. Dientengevolge heeft dat het Britsche expeditieleger in Griekende kwestie der Dardanellen tot dusver geen land 11.500 man aan dooden, gewonden en
aanleiding tot complicaties gegeven.
vermisten heeft verloren.

Berlijn

en

Vichy

’

—

—

Kolonel A. W. DE KOMNGR
(Foto Het Zuiden*.

UITVOERING VAN HET JOURNALISTENBESLUIT.
De Staatscourant van gisteren bevat het

volgende besluit van den secretaris-generaal

van het departement van volksvoorlichting
en kunsten betreffende het door den hoofdredacteur op te stellen plan van werkver-

*

deeling:

Artikel 1.
Het schriftelijk plan van werkverdeeling,
als bedoeld in artikel 17 van het journalistentaesluit, moet gereed zijn uiterlijk 17 Mei
1941.
Artikel 2.
De naam en woonplaats van den hoofdredacteur moet onverwijld op elk exemplaar
van een nieuwsblad worden vermeld.
Artikel 3.
De naam en woonplaats van eiken journalist Aan wien de leiding van een bepaald
onderdeel van een nieuwsblad is opgedragen
moet op elk exemplaar van een nieuwsblad,
verschijnende op 18 Mei 1941 of nadien, vermeld worden.

KIP EEND

GANS EN KALKOEN IN BLIK.

Denk aan de maximumprijzen !
Nu er op de bonnen van de vleeschkaart,
behalve verduurzaamde kip ook
verduurzaamde eend, gans en kalkoen beschikbaar
wordt gesteld, kan het wellicht geen kwaad,
op da
nog eens de aandacht te vestigen
maximumprijzen, die voor dit gevogelte gelden.
De maximumprijs voor koelhuisgevogelte it
Panklaar,
zonder darmen, f 1.50 per kilo.
mag de poelier
dus zonder kop en pooten,
hier dertig pet. opleggen, de prijs wordt daa
f 1.95 per kilo.
Voor ingeblikt gevogelte bedraagt de prij»
f 2.50 per achthonderd gram netto. Dez»
prijzen gelden zoowel voor kip, als voor eend,
gans en kalkoen.
SCHIPPER VERDRONKEN.
Zolderschuit op de Maas omgeslagen.
Op de Maas te Rotterdam, ter hoogte van
de Wilhelminakade, is een zolderschuit omgeslagen, tengevolge waarvan de schipper,
de 35-jarige K. Kriebel uit Bussurn, het leven heeft verloren.
De zolderschuit was met een lading ijzer
op weg naar Bussurn en werd gesleept door
een motorboot. De schuit is vermoedelijk
door het werken van de lading, omgeslagen
De schipper en diens knecht geraakten te
water. Laatstgenoemde slaagde er in zich op
den bodem van de omgekeerde drijvende
schuit te werken, waarvan hij later door de
bemanning van den sleepboot werd afgehaald. De schipper echter verdween in de
diepte. Personeel van de Rivierpolitie heeft
na een half uur dreggen zijn lijk opgehaald.

BRAND IN EEN TAPIJTFABRIEK
TE OSS.
Een voorraad van tien ton watten
in vlammen.

Gistermiddag omstreeks half vijf is brand
uitgebroken in de opslagplaats van de N.V.
Gebrs. van den Bergh's fabrieken te Oss. De
fabrieksbrandweer bestreed onmiddellijk het
vuur met zes stralen en spoedig kwam de
gemeentelijke brandweer te hulp, zoodat binnen korten ttijd met 10 stralen water werd
gegeven. Het duurde dan ook niet lang, of
men was het vuur meester. Een opslagplaats
met 10 ton watten werd een prooi der vlammen. De omliggende fabrieksgebouwen bleven
door het spoedig en doortastend optreden
van de brandweer gespaard.
De brand is vermoedelijk ontstaan dooi
broei.

JONGEN DOODGEREDEN.
Gistermiddag om half vier werd

het

s-

jarig zoontje uit het gezin van der Aa, wo-

nende aan de Baarloschestraat te Blerick,
door een vrachtwagen overreden.
De jongen was op slag dood. Den vervoerder treft geen schuld.

RADIO-FROGRAMMA

INGEZONDEN

/^ip^ PUROL

VRIJDAG 9 MEI.
Nederlandsch programma. HILVERSUM I,
415.5 m.
6.45 Gramofoonmuziek
6.50 Ochtendgymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
7.45
Ochtendgymnastiek
8.00 BNO: Nieuwsberichten
8.15 Schriftlezing- en meditatie
(uitzending voorbereid door de Christ. Radio
Stichting)
8.25 Gewijde muziek
8.45
Gramofoonmuziek
10.20 Declamatie
10.40 Gramofoonmuziek
11.00 Klaas van
Beeck en zijn dansorkest
11.30 Viool en
piano
12.00 Orkest Eloward
12.42 Almanak
12.45 BNO: Nieuws- en economische berichten
1.00 Salonorkest en pianospel
2.15 Voor de vrouw
2.30 fcsemble
Bart Ekkers
3.00 Zang met pianobegeleiding
3.30 Orgelmuziek
4.00 Lezen in den
Bijbel (uitzending voorbereid door het Vrijz.
Prot. Kerkcomité)
4.20 Gramofoonmuziek
4.30 Gramofoonmuziek (met toelichting)
5.00 Gramofoonmuziek
5.15 BNO:
Nieuws-, economische en beursberichten
5.30 Omroeporkest
6.15 Lezing „Roemenië"
6.30 Gramofoonmuziek
7.00 BNO: Economische vragen van den dag
7.15 Septet
8.00 BNO: Nieuwsberichten
8.15 'Spiegel
van den dag
8.30 Omroeporkest en soliste
9.10 Causerie „Nederland voedt zich
zelf", produotieslag 1941
9.25 Avondwijding, voorbereid door het vrijz. prot. Kerkcomité
9.30 Berichten (Engelsch)
9.45
BNO Engelsche berichten 10.00 BNO Nieuws
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Nieuws uit Hilvarenbeek.
In memoriam August Naaijkens.
Woensdag had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van wijlen den heer August
Naaijkens. De lijkdienst werd verricht door
den HoogEerw. Deken H v d Kamp, terwijl

het koor zong de 2-stemmige Requiem-Mis
van Reijniers. De lange stoet werd geopend
door Harmonie Concordia, die treurmarschen
speelde. Tientallen jaren was de overledene
hiervan een ijverig lid als eerste tubaïst. De
harmonie werd gevolgd door Gilde St. Sebastiaan en de zangkoren St. Cecilia en H.
Familie, van welk hij ook een verdienstelijk
lid was. Het stoffelijk overschot werd voorts
gevolgd door familieleden en tal van belangstellenden. Hij ruste in vrede.

Goed afgeloopen.
In een onbewaakt oogenblik dronk het 4jarig jongetje Th. v. d. K., uit een fleschje
azijn extract. Dokter H. in allerijl ontboden,
nam de noodige maatregelen en wist het
kind nog gelukkig te behouden.
berichten, sluiting.
C. R. E.
Deze week zijn verzonden 46 kisten eieren,
Nederlandsch programma. HILVERSUM II
inhoudende 22842 stuks en netto wegende
301.5 m.
1359,80 kg.
6.45 Gramofoonmuziek
6.50 Ochtendgymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
7.45
Ochtendgymnastiek
8.00 BNO: NieuwsbeOp
richten
8.15 Gramofoonmuziek
11.00
Voor de kleuters
11.20 Gramofoonmuziek
Burgerl. Stand van 18 tot 30 April 1941.
12.00 Berichten
12.15 Omroeporkest 12.45
BNO: Nieuws- en economische berichten
Geboren: Johanna C d. van P. Grootswa1.00 De Ramblers
1.30 Orgelconcert
2.00 gers-Lievens — Christianus J H z. van A.
Smits-v d Heijden — Geerdinr HJd. van G J
Haarlemsche Orkestvereeniging en solist
3.00 Gramofoonmuziek
Theodora M M
3.30 Voor de vrouw Akkermans-van Wanrooij
3.45 Amusementsorkest en soliste 4.30 Voor d. van J M Kusten-B.erens
Martinus J z.
M v d Ven-v. Hooren
de jeugd
Johanna P d. van
5.00 Gramofoonmuziek
5.15 van
BNO: Nieuws-, economische en beursberich- A M Heijmans-v d Velden — Piter L z. van M
Loon-v. Esch
Cornelis H z. van J v Brug
ten
5.30 Ensemble Erika Helen
6.00 v.
gen-Vrienten
Adrianus M z. van Th Molen
Causerie „Wat de Bijbel zelf zegt" (uitzenJohannes z. van J Versteegding voorbereid door de Christ. Radio Stich- schot-Aerts
Quirijns.
6.15 Ensemble Erika Helen
ting)
6.45
Overleden: Adriana C. M. Grootewagers 3
Toeristische raadgevingen
7.00 BNO:
Huiberdina van Beek 8 mnd.
An
Nieuwsberichten
8.15 Spiegel van den dag weken
toon
van
echtg. van Janna van VuuDuuren
gramofoonmuziek
of
8.30 Gramofoonmuren, 28 jaar Hendrikus W A Damen, 4 mnd.
ziek
8.45 Radiotooneel — 9.20 GramofoonLeonardus van Dongen echtg. van Johanmuziek
9.30 Ensemble Bamdi Balogh
na van Wanrooij 86 jaar.
10.00 BNO: Nieuwsberichten, sluiting.
Huwelijken: L van Dijk 25 jaar en Tha.
Hoevenaars 24 jaar N J v Hoof 26 jaar en
Ca. Beerens 28 jaar.
Huwelijks-aangiften: F M Pellicaan 23 jaar
en Ta. van Suijlekom 2 4jaar — G v Gorkum
37 jaar en Aa. Ma. Dingemans 26 jaar
—JC
VRIJDAG, 9 Mei. H. Gregorius v. Nazianze v d Velden 32 jaar en Ja. Ma. van Dongen 33
jaar.
Credo. Prer". v. Paschen.
Van komen en gaan.
Bij Nazianze, op een landgoed (in Cappaingekomen: Aa. v. d.
doclë, Klein Azië) werd hij geboren; hij stuHeuvel en Ma. H M
deerde in Athene en werd Bisschop van Sa- Kok uit Schijndel
Th. J. Timmermans uit
Wa. A Vughte en Aa. Voortaan uit
sima, dan van Nazianze en trok zich vervol- Oss
gens terug in Seleucia. Hij werd beroepen als Dongen
P E Spierings uit Sprang-Capelle
Bisschop van Constantinopel, maar wegens —C. Th. H. Caris en gezin uit Wouverzet' tegen zijn keuze legde hij zijn ambt dnche m— Ca. H M v. Opstal uit Roermond
Ma. J M Knuijver uit Tilburg
na een maand neer en leefde fttll in Nazianze
WL v d
Hij is Kerkleeraar en met de broeders, de Ven en gezin uit Boxtel
C H C M v d Wee
H.H. Basilius en Gregorius v. Nyssa vormt uit Etten-Leur
C T Brekelmans en gezin
hij „de drie groote Cappadociërs". t rond 389. uit Geldrop.
Vertrokken: Ca. W. en J P Verhoeven naar
Udenhout -PJ'Mv Nieuwstadt en Ma Pha
Zapp naar Waalwijk
Sa. M Melis naar Son
ca.
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Nieuws uit Loon
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Zand-Kaatsheuv.
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Liturgische Kalender.
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Provinciale Berichten.

Nieuws uit Waalwijk.

Nieuws uit Riel.
Winterhulp.

De laatste gehouden collecte Winterhulp
Nederland heeft circa f 58.- opgebracht.

Nieuws uit Gilze.
Buslichtingen.
Ingang
van
Met
Maandag 5 Mei j.l. vinden
de buslichtingen aan 't postkantoor om 6.15
uur en 15.15 uur plaats.
Noodslachting.

In de noodslachtplaats is een koe van den
landbouwer Jac. W. en van noodslachting af-

komstig. Het vleesch werd voor de consumptie goedgekeurd.

FEUILLETON.
)

DORIA

____p____^_____________________________________________________a

Met die eigenaardige, vreemde intuïtie,
welke in heel hot leven van Doria, reeda

zoo'n groote rol bad gespeeld, nog terwijl
ze boven de oude boekenzaak woonde, begreep ze onmiddellijk het doel, dat den ouden Colman voor oogen stond bü een persoonlijk bezoek.
Ze zag-, versta ndig en
scherpzinnig- ala ze was, heel goed in, dat
do notaris allesbehalve inewiomen moest
zijn met den g-ang- van zaken, doeh, wijl ze
absoluut niets afwist van de hem door haar
pleeg-vader toevertrouwde zaken en ze nog
minder lust had den ouden Colman te ontmoeten, bes'oot ze, hem te Schrijven, en
hem mee te deelen, dat ze het nuttoloos
oordeelde met hem te spreken over zaken,
waar ze niets van afwist en dat het beter
was, dat hy er sir Henry Winston over
sprak.
Haar koele weigering om hem op te komen
zoeken, maakte den notaris woedend. Hu'
werd zoo onaangenaam en lastig, wanneer
hij tlurs was, dat zijn vrouw zich bijna tot
haar stiefzoon wendde om medelijden en
steun.
Ik weet waarachtig niet, hoe ik me tegenover je vader moet houden, schreef zie.
Hij' is den heelen dag uit zn humeur. Zelfs
de kinderen hebben ervan re lijden. Wanneer ik m'n mond ook maar even open doe,
bijt en snauwt hij me reeds af. Ik geloof
dat hij woedend is over het een of ander.
dat_ met betrekking tot Doria is gebeurd
en ik moet werkelijk bekennen, dat ik het,
op zn minst genomen, vreemd vind, dat ze
ons nog niet heeft opgezocht sinds ze bij ons
vertrok.
Edward beantwoordde dezen brief door
een persoonlijk bezoek. Hij meende, dat net
geen kwaad kon, wanneer hij zijn vader
o.og eens sprak, en de aangelegenheid met

—-

—

—

—

Voordrachtavond door Mr. Louis de Bourbon.

Voor een select gehoor gaf Mr. Louis de
Bourbon de pas benoemde, burgemeester van
Osis in Hotel Verwiel een voordrachtavond
Dr. Gerard van Imbeeck vertolkte in zijn
openingswoord, de gespannen verwachtingen der aanwezigen en leidde den geachten
spreker in
In het eerste gedeelte van zijn voordracht
gaf Mr. de Bourbon een uiteenzetting,
hoe de
objectieve waarde van het begrip „schoonheid" aan verschillende opvattingen onderhevig kan zijn.
In het tweede gedeelte van zijn voordracht
declameerde de schrijver-dichter uit eigen
werk.
Dr. van Imbeeck was de tolk van alle aanwezigen toen hij den geachten spr. dankte
voor zijn kunstvollèn avond.

Hester Swayne eens in een ander licht zette.
Doch toen hij in Londen aankwam, was het
onmogelijk om het onderwerp ook maar even
aan te raken, want een van 3e kinderen
was^plo+seling ziek geworden en hij had. alle
moeite om MurieJ Colman te troosten.
Zijn vaders uiterlijk maakte hem bezorgd.
Ongetwijfeld had de z!ekte van het kleine
kind Thomas Colman aangegrepen, maar zijn
zoon vond hem ook veranderd. Hij zag er
ouder en vermoeider uit en hij gedroeg
zich a:s een man, wien een zware last op
de schouders rustte.
In de brieven, die sir Henry van Doria
had ontvangen, scheen een onbewuste klacht
te zijn vervat, welke den arts er toe bracht,
aan lady Victoria een voorstel te doen. Hij
schreef haar en vroeg haar, zijn pnpü voor
eem'g-e dagen, zoo noodig voor 'n paar.weken
aan hem te willen afstaan.
Eigenlijk begon sir .Henry zich 'n weinig
ongerust te maken omtrent Doria^ De brief
van Thomas Colman had hom herinnerd aan
iets, dat hem volkomen ontglipt was. Hij
deelde den notaris mee. dat deze de bescheiden aangaande den verkoop der onroerende
goederen, benevens de daardoor vrijgekomen
gelden maar aan de door hem met naam en
toenaam genoemde advocaten en zaakwaar-

nemers moest'sturen.
Voor zoover we kunnen veronderstellen,
zoo schreef hij hem, is het de bedoeling van
John Martlemass geweest, dat dit geld voor
zijn aangenomen dochter zou worden vasfcgejegd, en haar eigendom worden zou. Maar
wijl we voorshands nog allen in het duister
tasten, zoolang de I>epalingein van zijn testament ons niet bekend zijn, is liet beter dat
alles berust in handen van een en 'dezelfde
firma. U kunt natuurlijk uw onkosten on
eommisielobn van de ontvangen bedragen
aftrokken en zult mij genoegen doen, door
me hiervoor een formeele quitantie op te
zenden. Ik geloof niet dat, het van eenig
nut kan zijn, dat u over deze aangelegenheid
met miss Surwold een onderhoud zou hebben, w^ant, zooals ze u reeds mode teelde, is
ze volkomen onbekend met alle zaken door

—

PAM BIJ DE MAANAPEN

Tilburgsche Berichten.
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VOOR TILBURG EN OMSTREKEN
Openbaarmakingen inzake het handelsregister

39: „Dan is het in orde" antwoordt het kereltje.
geeft
(achter
familienaam)
aan,
B.P.
den
dat „Wacht maar even." Daa'
bepalingen zijn gemaakt die de handelsbevoegdheid der betrokken personen beperken.
gaat beneden in den boom
O.K. (achter den familienaam) duidt aan, dat
de betrokkene eene openbare koopvrouw is in een deurtje open en hef
den zin van art. 168 van het Burgerlijk Wetboek
H-V. (achter den familienaam) beteekent, dat mannetje komt te voorde betrokken persoon gehuwd is onder huwelijksche voorwaarden, waarbij geheel of gedeel- schijn. Hij wenkt Pam, dat
telijk van de wettelijke gemeenschap van
hij binnen kan komen.
goederen wordt afgeweken.

Comm.: commissaris; F.: filiaal; E.: eigenaar;
Venn.: vennoot; V.: vereffenaar; D.: directeur.
Nieuwe inschrijvingen.

Boekbinderij firma H. Robben & Co., Tilburg,
Fabriekstraat 3a, boekbinderij, venn.: H. P. A.
Robben en H. J. Koevoets H.V., beiden te Tilburg beiden B.P.
Tricolana, Tilburg, Goirkestraat 101, fabricage van en handel in gebreide goederen en al
hetgeen daarmede in verband staat. Beh. Venn.:
L. J. Hollants, Tilburg. Een vennoot bij wijze
van geldschieting Nederlander, wonende in
Nederland, ingebracht 11.500 gld.
E. C. J. M. Bakx, Tilburg, Bosscheweg 464,
apotheek. E.: E. C. J. M. Bakx, Tilburg.
Assurantiemaatschappij Het Groene Kruis N.V.
Tilburg, Spoorlaan 19b (filiaal) uitoefening van
het verzekeringsbedrijf in den ruimsten zin des
woords met uitzondering van levensverzekering. Beh. filiaal: M. W. C. van Overbeek, Goirle.
B.P. Hoofdkantoor Alkmaar, St. Laurensstr. 7..
Maatschappelijk kapitaal 50.000 gld. geplaatst
en volgestort.
Wijzigingen.

G. en F. Kuypers, Schoenfabriek N.V, Hilvarenbeek, Diessenscheweg Al9, schoenfabriek en
handel in schoenen en aanverwante artikelen.
Uittreding comm.: A. Hodes, Eindhoven.
N.V. de Hoop, Goirle, Tilburgscheweg 42 en
44, broodbakkerij en winkelzaak. Uittreding
comm.:.W. van Erven en A. Gillis beiden te
Goirle. Nieuwe comm.: J. C. A. de Rooy en A.
J. C. van Erven, beiden te Goirle.
Drukkerij LABO, L. van den Boogaard, Oisterwijk, Dorpsstraat 8348, uitoefenen van drukkers- en uitgeversbedrijf en kantoorhandel. Uittreding venn.: A. Hazen. Handelsnaam gewijzigd in: Drukkerij en Boekhandel LABO, L. en
A. van den Boogaard. Nieuwe venn.: A. A. W.
H. v. d. Boogaard, Oisterwijk B.P.
Hollandsche Tabaks-Compagnie, Oisterwijk,
George Perklaan C 40, im- en export van ruwe
tabak. Beheerder: dr. H. Huppertz, Den Haag.
Pessers van Zuylen, Tliburg, Kuiperstraat 5,
fabriceeren van en handeldrijven in wollendekens en kamgarens en aanverwante artikelen.
Uittr. venn.: A. J. M. Pessers. Nieuwe Proc.h.:
A. J. M. Pessers B.P.
N.V. Simon Heymans' Lederwarenfabriek
Tilburg, Watertorenstr. 112, lederwarenfabriek.
Beheerder: Dr. H. Huupertz, Den Haag.
Gebr. van Tilburg, Hulten D 28, aardappelhandel. Zaak overgepulaatst naar Dorst.

Reisbureau Vitesse, Tilburg, Ph. Vingboonsstraat 20, reisbureau, zaakverplaatst naar Eindhoven, 2e Wilakkerstraat 6.
J. C. Heefer, Tilburg, Prinses Sophiastraat,
malerij (voor bedden) uittreding E.': J. C.
Heefer, Tilburg. Zaak wordt omgezet in vennootschap onder firma onder den naam J. C.
Heefer & Zonen. Venn.: C. J. A. Heefer en H.
C. A. Heefer, beiden te Tilburg.
P. H. van Meerendonk & Co., Tilburg, Wilhelminapark 130, handel in hout en bouwmaterialen. Nieuwe venn.: C. J. H. van Meerendonk,
Tilburg.

De Adelaar, Tilburg, Vfedepad 18a, steen- en
offsetdrukkerij, Uittreding proc.h. J. F. Stabel,

Tilburg.

N. V.

Noord-Brabantsche Electriciteitsmaat-

schappij v.h. Rogier Smagghe & Co, Tilburg,

Langestraat 17, electrotechn. installatiebureau.
Statuten zijn gewijzigd, handelsnaam gewijzigd
in: N.V. Noord-Brabantsche Electriciteitsmaatschappij v.h. Rogier Smagghe & Cie.
Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering in de Nederlandsche schoenindustrie, Tilburg, Willem 11-straat 47-49, ziekengeldverzekering. Uittreding bestuurslid P. J. Kleys, Den
Haag. Nieuw bestuurslid: H. W. Verhoeven,
Tilburg.-

Lederfabriek De Molen N.V., Tilburg, Nieuwstraat, lederfabriek. Nieuwe beheerder: W. H.
Grosse, Dieren.

haar pleegvader in de hand van u en z"Uh
advocaten ter afdoening gesteld.
Lady Victoria kon natuurlijk niets inbrengen tegen de uitnoodiging van sir Henry,
maar ze vond het ontzettend vervelend,
Doria te moeten laten gaart, al was het dan
maar voor 'n paar weken.
Rosemary daarentegen vond het heerlijk

voor haar vriendin.
Ik hoop, dat je Terry ontmoeten zult,
wanneer je in Londen bent, zei ze. HU zal
er ook 'n paar dagen logeeren en dan hoop
ik dat hij oók eens een poosje thuisblijft
bij ons. Hij zal van 't jaar wel mogen
jagen. Tenminste, sir Henry heeft gezegd,
dat het hem geen kwaad zou doen, wanneer hij 't kalm aanlegde.
Gelukkig, in zekeren zin, had lady Viotoria het erg druk, want zoo juist was de
verloving aangekondigd van Brenda met
Barnley, en de jongelui wilden gaarne zoo
spoedig mogelijk trouwen.
Het was voor Doria een feest, weer in
Londen te zijn. Ze hield van het platteland,
maar ze herinnerde zich, dat zooveel banden
haar aan de groote stad bonden, dat ze
het heerlijk vond, weer naar de City terug
te gaan, al was het. slechts voor enkele
dagen. Sir Henry had zichzelf voorgenomen,
het meisje haar algeheele vrijheid te geven
en te laten, en ze had dan ook het gevoel,
dat een losgelaten gevangene moest hebben,
vooral, toen door omstandigheden de komst
van sir Henry's zuster en haar dochters
nog wat werd uitgesteld en ze dus de eenige
gast van sir Henry was.
Ik veronderstel, dat lady Victoria hot
wel allesbehalve aangenaam zal v'nflen, als
ze het hoort, zei de arts, don eersten avond,
dat hjj met zn pupil den maaltijd gebruikte.
Maar mevrouw Carr zal wel goed voor je
zorgen, hoor kindje. Tenminste, als ze jou
zoo naloopt met alles als ze 't mn' doet, wel,
dan is het. in orde.
— Tk maak het heel best. zooals 't nu gaat,
lachte Doria. En inderdaad, het leek wel, alsof ze tot een nieuw lieven was ontwaakt. Ze
was levendiger dan ze den laatsten thd ge-

—

—

40. „Wees voorzichtig,"
zegt hij tot Pam. „Het is
bier erg nauw." Pam bukt
zich en op handen en voeten probeert hij door de
kleine opening onder in
den boom te kruipen.

Tilburgsche Katoenspinnerij N. V., Tilburg,
Lovensche Kanaaldijk-West 35 katoenspinnerij.
Uittreding comm.: E. de Haes, Eindhoven. Nwe
Comm.: Ch. E. J. de Haes, Eindhoven en J. M.
Haga,

Amsterdam.

VOETGANGERS...
let ook op de

VERKEERSLICHTEN!

Opheffingen.

Gloeilampenfabriek Goirle, Goirle, Tilburgscheweg 68, fabriceren van gloeilampen. V.: J.
H. M. v. d. Dungen, Tilburg.

Beursoverzicht.

Firma P. J. van Dongen, Gilze-Rijen, Stationstraat, leerlooierij.
De Blauwe Winkel, W. Holler, Tilburg,
ZEER STILLE MARKT.
Zomerstraat 2, handel in manufacturen.
A. v. d. Noort, Tilburg, Groeseindstraat 11,
AMSTERDAM, 7 Mei.
grossierderij en kleinhandel in sigaren en sigaNa de vaste houding waarin de markt gisteretten.
ren
sloot, is het marktverloop vandaag tegen
Schoot,
Piusplein
Firma A. C. v. d.
Tilburg,
gevallen.
1, wapens, munitie en ijzerwaren.
Bijna onmiddellijk bleek zeer geringe koop
Gebr. Schonk, Oisterwijk, Burg. Suysstraat
lust bij ons publiek te bestaan, waardoor reB 321, aannemer, metselwerk.
actie volgde. Olies zag men van 237 tot 233 re
ageeren, HVA's liepen in weinig tijd van 425
tot 421 achteruit en de andere reeds genoem
de soorten bewogen zich ook spoedig op een 2
a 3 pet. lager niveau.
Verschillende factoren waren hierop welBreiz-Izel door Marie Koenen
licht van invloed. Ten eerste maken velen
zich bezorgd over een verdere uitbreiding
Het Spectrum, Utrecht.
van den oorlog. In de tweede plaats waren
Achter Breiz-Izel, den vrijwel geheel onbe- er minder gunstige berichten omtrent de Jakenden Keltischen naam verbergt zich de pansch-Nederl.-Indische
onderhandelingen
wijd en zijd bekende, rijke Fransche land- in omloop en ten derde blijft men eenige bestreek Bretag'ne.
zorgdheid over maatregelen betreffende diDeze voorpost van het Westen, hoeksteen videndbeperking en mogelijke
der oude wereld, voor vier-vijfde van zijn lasting aan den dag leggen. Wel speculatiebevalt hieromomtrek bespoeld door den Oceaan, schijnt
trent nog niets met zekerheid te zeggen,
zooals
Marie Koenen schrijft
in de ka- maar
terughoudendheid van het publiek
pen en klippen, in de grotten en stapelingen wordt de
grooter door.
ij
er
van zijn fantaistisch. gekartelde rotsk"ust, den
Weliswaar
ontstond
tweede beursin
de
weerschijn van het avondrood te bewaren,
helft
hier
en
daar
eenig gering herstel, maar
doortrokken als hun harde steen is van pur- de stemming,
bleef over het algemeen toch
per en karmozijn. Heeft de moderne tijd aan aan
den lusteloozen kant bij zoo goed als
dit schiereiland ook al zijn schendende hand geen affaire.
durven slaan, meer dan oppervlakkig zal dede induistrie-afdeeling openden aandeïze het nooit kunnen schaden. De ge- lenInPhilips
3 a 4 punten hooger, welk avans
schiedenis en de levende cultuur van Breiz- later weer zoo
goed als geheel verloren ging
Izel en zijn Kelten-zijn onaantastbaar,
Unilevers
veranderden per saldo weinig en
Marie Koenen geeft daarvan in de hier ver- dit was eveneens het geval met de meeste in
zamelde schetsen een zeer sterk beeld.
courante soorten dezer afdeeling.
De petroleumafdeeling Verliep zeer stil,
Meester, wat moet ik doen? door waarbij Olies tenslotte op ongeveer vorigen
Dr. B. Naaijkens M.S.C.
J. J. slotprijs bleven.
Voor Indische cultuuraandeelen bestond
Romen en Zonen, Roermond.
ook zoo goed ate geen belangstelling, wat
Dit deeltje het eerste van een serie is erop hier en daar tot eenige afbrokkeling leidde,
berekend ons te helpen bij de verdieping en hoewel op de tabaksafdeeling de aandeelenverfijning van onze geestelijke persoonlijk- Senembah tamelijk vast' waren.
Scheepvaartaandeelen waren stil en weiheid. Het boekje is geschikt voor priesters, religieuzen en leeken, het wijst op de groote nig veranderd.
Ned. staatsleeningen hielden zich goed
bovennatuurlijke werkelijkheden, leert en
prijshoudend.
spoort aan, zonder ergens opdringerig
te
zijn.
Prolongatie 2 3-4 pet.

Boeken en Tijdschriften.
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weest was. Het kwam sir Henry voor, dat ze
eindelijk beland was in haar eigen koninkrijk en iiij keek haar met tussehenpoozen
bewonderend en verrast aan. Hij stelde haar
een menigte vragen, nu en dan terloops het
leven aanroerend, dat ze op Whitecote had
geleid. En ze opende hem haar hart als
een boek. Ze vertelde hem alles, had geen
geheimen voor hem. Zelfs vertelde ze hem
van Edward Colmans wedervaren en hoe
Rosemary erin geslaagd was, zijn meisje
als secretaresse te plaatsen bij de hertogin
van Westborough.
Sir Henry was geamuseerd door haar kostelijke beschrijving van personen en toestan-

den.

— Juist,
zei
lachend. Secretaresse

zoo moesten jelui het aanpakken,
hij
bij een hertogin
is 'n heel wat beter baantje dan huisnaaister.
Ik denk, dat ik ook eens zal moeten gaan
kijken naar de wonderlijke schoonheid, die
iedereen in de schaduw schijnt te stellen.
, — O, 't is een schoonheid, ongetwijfeld,
sir Henry, maar....
Kijk. Is er een maar aan? lachte deze.
Ja, zei Doria, ik houd niet van haar.
En ze fronste licht de wenkbrauwen. Ik
had eigenlijk niet zoo precies moeten zeggen
wat ik meen, maar het is de waarheid. Ik
houd niet van haar. Ik vind dat ze lang
niet goed genoeg is voor Edward Colman;
en die is ook veel, veel te aardig om de
zoon van zijn vader te zijn.
Haar voogd glimlachte, maar in werkelijkheid deelde hjj haar meening, wat haar gevoel jegens den ouden Colman betrof.
En denk je nu werkelijk, dat bet verstandig is geweest van jelui, om die sohoone
jonge dame zulk een prachtige betrekking te
bezorgen? vroeg hjj.
Doria keek sir Henry aan en aarzelde met
haar antwoord. De dokter bemerkte, dat alle
kleur opeens verschoot.
't Is vermakelijk van u, om dat te vragen, sprak ze, omdat ik er toevallig zelf een
beetje aan ben gaan twijfelen. Ja, ik ben
bang.

——

—
—

— Ben

je

—

bang?

Ze knikte bevestigend.
Ja, en het is een allesbehalve-prettig1
gevoel. Ik heb m'n best gedaan om mezelf
te overtuigen, dat ik verkeerd gedaan had,
maar, er zijn van die dingen, waar ik vreemd

—

tegenover sta. Ze zweeg woar, en vervolgde
na eenige oogenblikken op gedempten toon:
Ik kan de gedachte maar niet van me afzetten, dat ze Edward Colman nog eens
veel verdriet aan zal doem. En vooral nu
ze zulk een positie heeft gekregen, kan ze
het nog beter dan wanneer ze onmiddellijk
met hem getrouwd was. En na een andere
kleine pauze besloot zo: En ik houd van

Edward Colman:
Ja, dat zie ik, zei de dokter lachend,
't Is een eer voor hem. Er zü'n niet heel
veel menschen, waar jij van houdt, is 't Wel,
Doria?
O, neen, niet zoo heel veel, antwoordde
't meisje oprecht. En toen bracht ze het
gesprek op een ander onderwerp. Mag ik
werkelijk zoo dikwijls als ik wil naar de
oude zaak? O, wat bent u goed. Ik ga er
zöo graag naar toe. Ik zal er don ouden
Gates zoo goed van dienst kunnen zijn. Ik
heb heele bladzijden met aanwijzingen voor
hem volgekrabbeld, maar hij kan zich er
blijkbaar niet doorheen slaan. En zooals 't
nu gaat, drijft de klerk, Edward, geloof
ik de heele zasik alleen.
— Denk je dat het verstandig van je is,
er terug te willen gaan, m'n kind? vroeg sir
Henry haar vriendelijk.
Ze gaf hem niet onmiddellijk antwoord,
doch sprak tenslotte op rustigen toon: Ja,
want ik voel dat vader er erg' blij om zou

—

—

zijn geweest als hij wist, dat ik zijn ouden

vriend geholpen had.
Toen ze elkaar voor het slapen gaan goeden nacht wonschten, gaf sir Henry haar
een kus.
Ik was eerst bang, dat dit bezoek bij
mii vervelend voor je mo~st zijn; maar 't is
waar, jij bent niet als de rest, en ik weet
dus, dat je je hier gelukkig zult gevoelen.
Ze lachte hem toe.

—

'(Wordt vervdlgd)y
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Rechtszaken.

DISTRIBUTIE BONNEN
BROOD EN

(broodkaart)

GEBAK, Bon

16

100 gr. brood of

1 rantsoen gebak.
Geldig van 3 t.m. 14 Mei.
Bon 14 nog geldig t.m. 11 Mei.
Bon 18 broodkaart extra rantsoen 100 gr. brood of 1 rantsoen
gebak.
Geldig van 6 t.m. 28 Mei.

BLOEM: Bon 7 (bloemkaart):
50 gram brood, i rantsoen gebak
of 35 gr. tarwemeel tarwebloem,
roggebloem, zelfrijzend bakmeel of
roggemeel.

Geldig van 21 April t.m. 18 Mei.

KOFFIE

EN

THEE: Bon 30
250 gr.
koffie surrogaat (officiëele samenstelling) of 40 gr. thee.
Geldig van 3 t.m. 25 Mei.
Bon 18 nog geldig t.m. 11 Mei.
(bonkaart

algemeen)

BOTER, MARGARINE en VETTEN. Bon 15 boterkaart 250 gr.

boter.
Bon 15 vetkaart 250 gr. boter of
margarine.
Geldig van 8 t.m. 28 Mei.

Bonnen 13 en 14 nog geldig t_m.
10 Mei.

KAAS: Bonnen 65 en 75. (bonkaart algemeen) 1 ons kaas.
Geldig van 3 Mei t.m. 1 Juni.
Bonnen 64 en 74 nog geldig t.m.
18 Mei.
SUIKER: Bon 21 (bonkaart
algemeen) 1 kg suiker.
Geldig van 14 April t.m. 11 Mei.

EIEREN: Bon 95 (bonkaart alge: 1 ei.
Geldig van 3 t.m. 18 Mei.
Bon 85 nog geldig t.m. 11 Mei.

meen)

EN VLEESCHWAREN:
(vleesch„14 vleeseh"
Bon
kaart): 50 gr. vleeseh, been inbegrepen of 1/2 rantsoen vleeschwaren. Bon „14 worst vleeschwaren": 1/2 rantsoen vleeschwaren.
Bon 14 voor 50 gr. (been inbegrepen) kip, eend, gans of kalkoen in
blik of glas, of door bevriezing
verduurzaamde kip, eend, gans of
kalkoen.
Geldig van 7 t.m. 17 Mei.
VLÈESCH

HAVERMOUT ENZ.:

Bon 24
250 gram
havermout öf havervlokken öf
haverbloem öf aardappelmeelvlokken öf gort, öf gortmout óf grutten
Geldig van 21 April t.m. 15 Juni.
(bonkaart algemeen)

GORT ENZ.: Bon 25 (bonkaart
algemeen) 250 gram gort öf gort-

mout öf grutten.
Geldig van 21 April t.m. 15 Juni.
VERMICELLI ENZ.: Bon 26
(bonkaart algemeen)
100 gram
vermicelli öf macaroni öf spaghetti.
Geldig van 21 April t.m. 15 Juni.

MAïZENA, ENZ.: Bon 27

(bon-

DE „GRAP" MET DE ONECHTE MANET.
Hof legt ’25.— boete op.

kaart algemeen) 100 gr. maïzena
öf griesmeel öf sago öf aardappelmeel öf eetbare stijfselsoorten
(z.g. rijstzetmeel) öf e_n hoeveelheid puduingpoeder óf puddingsauspoeder, welke 100 gr. zetmeel
bevat.
Geldig van 21 April t.m. 15 Juni.
RIJST ENZ.: Bon 23

In December heeft zooals men weet voor
de rechtbank te 's-Gravenhage een jongeman
terechtgestaan, die een grap had willen uithalen. Hij had van iemand een olleverfschilderwerk (zonder lijst of spieraam) cadeau
gekregen, dat een op den arm leunende jongevrpuw in wazig gewaad liggend voorstelde.
Dit schilderij zette hij in gouden lijst en
plaatste er den naam „Manet" op, om het
vervolgens aan te bieden aan eèn schilderijenhandelaar aan het Noordeinde te 's-Gravenhage, compleet voor den prijs van vijftien
gulden, het bedrag zoo ongeveer van spieraam en lijst.
De rechtbank veroordeelde hem wegens het
aanbrengen van een valsch merk op een
kunstwerk tot een boete van tien gulden.
Omdat de jongeman
zooals hij zelf begeen andere bedoeling hatl gehad
weerde
dan den critici een poets te bakken, ging hij
in hooger beroep. Onlangs werd deze zaak
door het gerechltshof te 's-Gravenhage behandeld. De procureur-generaal achtte het
geval ernstiger dan de verdachte zich blijkbaar heeft voorgesteld. Hij eischte verhooging van de boete, tot ’5O.—.
Het hof, arrest wijzende, veroordeelde den
jongeman tot ’25.— boete subs. 25 dagen
hechtenis.

(bonkaart

algemeen) 250 gram rijst öf rijste-

meel öf rijstebloem óf rijstgries óf
gruttemeel (gemengd meel).
Geldig van 21 April t.m. 18 Mei.
Bon 21 boter- en vetkaart extra
rantsoen 250 gr. rijst, rijstemeel,
rijstebloem, rijstgries of gruttenmeel (gemengd meel).
Geldig van. 3 t.m. 25 Mei.

—

ZEEP: Bon 29 (bonkaart algemeen): 150 gr. toiletzeep (nieuwe
samenstelling), óf 120 gr. huis1
houdzeep, öf 200 gr. zachte zeep,
(oude samenstelling) of 150 gr.
zachte zeep (nieuwe samenstelling)
öf 250 gr zeeppoeder, (öf 125 gr.
zeepvlokken, öf 250 gr. zelfwerkende waschmiddelen öf 200 gr.
vloeibare zeep, oude voorraden
mogen worden uitverkocht), öf
20 kg. dr. waschgoed.
300 gr. zachte zeeppasta, óf (600 gr.
waschpoeder, alleen voor was-

Gerechtshof Den Bosch.

scherijen).

IN

Geldig van 28 April t.m. 31 Mei.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch behandelde in hooger beroep de strafzaak tegen de
koopvrouw E. de V., die door den politierechter
te 's-Hertogenbosch was veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf ter zake, dat zij op 28
Augustus aldaar een tube scheercrême uit de
Heina had weggenomen en een rol elastiek uit
de zaak van M. Knoop. De zaak werd bij verstek
behandeld en tegen verdachte werd bevestiging
van het vonnis geëischt. Het gerechtshof zal
arrest wijzen op 21' Mei a.s.

zeep.

Geldig van 1 Mei t.m. 31 Aug.

PETROLEUM: Zegel „Periode 10":
2 liter.
Geldig van 21 April t.m. 15 Juni.
HONDEN EN KATTENBROOD:
Bon 7 voederkaart honden groep
I en II 10 kg., III 8 kg., IV 5 kg.,
V 4 kg., VI 3 kg. hondenbrood.
Bon 7 voederkaart katten 1| kg.

Kantongerecht 's-Bosch.

kattenbrood.

EEN NACHTELIJKE COMEDIE
Slaapwandelaar of dronkeman?

Geldig van 1 t_m. 31 Mei.

MELK: Bon 15 melkkaart 13/4
liter.
Geldig van 3 t.m. 11 Mei.
PEULVRUCHTEN: Bon 28 bonkaart algemeen 500 gr. peulvruchten.
Geldig van 21 April t.m. 11 Mei.

VASTE BRANDSTOFFEN:

\

j

Bon

„brandstoffen" en ,01 K.F." bonkaarten M. en N., een eenheid.

Bon „generator-anthraciet, vierde i
periode" 1 hl. anthraciet-nootjes I
V (max. 75 kg).
Bon „generator-turf, vierde pe- =
rlode" 50 stuks baggerturf.
Geldig van 1 t.m. 31 Mei.
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Tilburgsche Berichten.
BELANGRIJKE EN ARTISTIEKE
UITBREIDING BIJ

HOEBEN-BEELEN
Ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan
Vanouds staat de firma Hoeben-Beelen in
de Heuvelstraat bekend als een zaak, die zich

een naam verworven heeft op het gebied van
porcelein, aardewerk, kristal, lederwaren, luxe
artikelen en nog velerlei andere aanverwante
artikelen. Steeds beijverde zij zich het nieuwste te brengen, zooals de steeds wisselende
mode dat voorschreef. Zoo wist tot voor eenige
jaren de heer Jacques Hoeben z.g. zijn firma
tot grooten bloei te brengen en een reputatie
te verschaffen in den meest gunstigen zin.
Doch niet alleen hierdoor, ook door zijn gedegen zakenkennis en beminnelijken omgang
met zijn zich steeds uitbreidende clientèle.
Toen voor eenige jaren de zaak onder de
nieuwe en jonge leiding van den heer A. A.
Niers kwam, heeft deze, vol waardeering voor
hetgeen door den heer Hoeben tot stand was
gebracht, getracht diens voetsporen te volgen en ervoor te zorgen de firma, die onder
den naam Hoeben-Beelen bleef voortbestaan,
zoo mogelijk tot neg grooteren bloei te brengen. Dat deze daarin geslaagd is, moge thans,
nu de firma Hoeben-Beelen 60 jaar bestaat,
blijken. Ter gelegenheid hiervan n.l. heeft
de winkel een belangrijke en in artistiek opzicht voorname uitbreiding ondergaan. De
vyinkelruimlte is daardoor zeker verdubbeld,
terwijl, zooals wij bij een bezoek konden constateeren, het aanzien in belangrijke mate
werd verhoogd. Het voorste gedeelte van den
winkel is in feite onveranderd gebleven, doch
daar, waar vroeger de winkelruimte door een
muur, waarachter zich kantoor en magazijnen
bevonden, werd afgesloten, staat men thans
aan het begin van een nieuw winkelgedeelte,
dat eenigszins lager ligt dan de oude winkel
en waartoe een drietal treden toegang geeft.
Men bevindt zich dan allereerst in een in
lichte tinten gehouden afdeeling, waarvan de
vloer met tegels van natuursteen is ingelegd
en waar zich ter linkerzijde een boograam
bevindt met warm getint antiek glas. Deze
ruimte wordt o.m. ingenomen door een meItaalstelling, waar keurige collecties stalen
messen en zilveren luxe voorwerpen te bewonderen vallen. De aandacht wordt hier
voorts getrokken door' een gecamoufleerde
toonbank, een meesterwerkje van meubelkunst, waarin achter glas een groote collectie Saksisch porcelein is opgesteld. Via een
boog, ter breedite van den geheelen winkel
komt men in een ruimte, die weer door een
tweede boog wordt afgesloten. Deze ruimte.,

HOOGER BEROEP WEGENS WINKELDIEFSTAL

SCHEERZEEP: Bon K textielkaart, 50 gr. scheerzeep, één tube
scheercrême of één pot scheer-

AARDAPPELEN: Twintig bonnen 17 broodkaart li kg. aardap"pelen.
Geldig van 3 t.m. 14 Mei.

—

De kantonrechter te 's-Hertogenbosch kreeg
Woensdagmorgen een merkwaardig voorval te
behandelen tegen zekeren W. W. uit Vlijmen,
die op 13 Januari jl. des nachts om twee uur een
vreedzame familie wakker schrok en in hevige
ontsteltenis bracht. Hij sloeg een ruit in en klom
naar binnen met een revolver in de hand en
dreigde met dat wapen de bewoners, roepende
„Stil of ik schiet!". Toen zij eenmaal danig onder
den indruk waren van zijn plotselinge en dreigende verschijning, zei hij, dat hij hen kwam
beschermen en dat, wanneer hij daar niet binnengekomen was, er thans anderen in zijn plaats
binnen zouden zijn. En wat voor een ramp de
aanwezigheid van die anderen zou hebben beteekend werd niet met zooveel woorden gezegd,
doch het liet zich met huivering bevroeden.
Verd. beweerde, niets van het geval af
te weten en zei, dat hij wel last van slaapwandelen had. Hij was op den bewusten nacht om
12 uur naar bed gegaan, maar moest later weer
opgestaan zijn, al herinnerde hij zich dat niet. In
den vroegen morgen was hj.i ver van zijn
woning wakker geworden en had daarbij geconstateerd, dat hij, zich midden in het open
veld bevond. Toen wist hij nog slechts bij brokstukken iets van wat er in dien nacht gebeurd
was.
De kantonrechter geloofde echter niet al te
veel van dat slaapwandelen. Hij achtte het
waarschijnlijker dat verdachte een beetje onder
tftig
den olie was geweest en daardoor h
geworden was en eens heel indrukwekk
had
willen optreden als de beschermer met de gewapende hand, omdat er in het bewuste huis
een meisje woonde, waar verdachte vroeger
een relatie mee heeft gehad. Inderdaad moest
verd. toegeven, dat hij den avond tevoren
eenige hoeveelheid alcoholica naar binnen gewerkt had.
Na getuigenverhoor eischte de ambtenaar van
het 0.M., mr. Van Usendijk een geldboete van
25 gld. te vervangen door 25 dagen hechtenis
met verbeurd verklaring van den revolver
wegens overtreding van de Wapenwet en 15
gld. boete of 15 dagen hechtenis wegens het
's nachts buiten zijn. De kantonrechter heeft
verd. veroordeeld tot geldboeten van 25 gld. en
10 gld. en verbeurdverklaring van het wapen.

opgetrokken uit handvormsteen met warme
kleuren, schept, met de daar opgestelde massief eiken meubelen, die respect afdwingen
door de eenvoudige en toch smaakvolle uitvoering,
een huiselijke sfeer.
Hier worden geëxposeerd een keurcollectie
aardewerk, alsmede smaakvolle smeedijzeren
en artistieke koperen voorwerpen, alles Nederlandsch fabrikaat, producten, die ervan
getuigen, hoe het werk van onze Nederlandsche nijverheids-kunstenaars op een hoog
peil dtaat en voor geen buitenlandsch behoeft
onder te doen. Tenslotte is het laatste deel
der uitbreiding gereserveerd voor de afdeeling kristal, porcelein en glaswerk. Deze
ruimte, waar ook weer eenige boogramen zijn
aangebracht, is evenals de. eerste, in lichte
(tint gehouden en een zee van licht doet het
fraaie kristal, o.m. producten van de KristalUnie en Cristallerie Du Val St. Lambert en
de vele Leerdam-uniea's fonkelen in velerlei
nuanceering. Groot is ook het aantal, porceleinen serviezen, waaronder fraaie dessins
POLITIERECHTER 's-HERTOQENBOSCH
van het beroemde merk Rosenthal. Wij konUitspraken
den ook in het ruime magazijn nog een kijkje
nemen, waar overstelpende voorraden zijn
De politierechter te 's-Hertogenbosch wees
opgeslagen, alsmede heft kantoor, dat zich
direct boven den ingang van den winkel be- o.m. de navolgende vonnissen:
J. R., kooiker, te Sprang-Capelle, beleediging
vindt en waar vroeger de kristalafdeeling was
ondergebracht. Ook hier een geheel moderne ambtenaar in functie, geschorst tot 19 Mei a.s.
J. 8., koopvrouw te Tilburg,' Distributiewetuitrusting met stalen meubelen en wat dies
overtreding, 15 gld. boete of 25 dagen hechtenis.
meer zij.
Het is niet overdreven te zeggen, dat na
deze verbouwing een pracWtlge oplossing is
gevonden voor een genre zaak, die haar weerga in ons land niet vindt en Tilburg als de
achtste stad van Nederland alle eer aandoet.
486e STAATSLOTERIJ

.

Wandschilderingen van Luc van Hoek.
Op het muurvlak dalt de eerste boog omgeeft, bracht de heer Luc van Hoek een fraaie
muurschildering aan en- bovendien in een
nis van- de daar achter liggende ruimte, de
afbeelding van den Patroon der pottebakkers,
St. Bonet van Clarimont, welke in den glans
van een onder aangebrachte indirecte verlichting prachtig tot zijn recht komt. De tafereeltjes op de boog. vol leven, kleur en
zwier, getuigen van een verfijnden smaak en
drukken het stempel van artisticiteit op het
geheel. Het feit, dat de jonge directie een
kunsJtenaar als Luc van Hoek daartoe opdracht gaf, is tevens het bewijs van een
prijzenswaardige voortvarendheid, die eveneens tot uitdrukking komt' in het in opdracht
geven van deze verbouwing, die uit aesthetisch oogour.ft zoo buitengewoon voldoet, aan
den architect, den heer Jos. Bedaux, in samenwerking met de directie der firma Hoeben-Beelen.
Aannemer was de heer C. van Berkeli,
Trouwlaan, schilder de heer Janse, Korvelscheweg, terwijl de fraaie massief eiken meubelen en de toonkasten werden uitgevoerd
door meubelmakerij Brouwers, Molenbochtstraat alhier. Het antiek glas in lood werd
vervaardigd door het atelier Clijsen.
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voor de week van 12 tot en met
17 Mei 1941.

(Wijzigingen

Stamppot van zuurkool.

WOENSDAG : Stamppot van spinazie.
M DONDERDAG: Stamppot van koolraap.

Sr^^ttl'SP^"'

ZATERDAG :

Stamppot

van

andijvie.

ELKEN DAG NA 2 UUR
(behalve Zaterdag) kunt U bij
ons terecht voor

Het Hoofd van de Distributiekring Tilburg
maakt bekend, dat bakkers verplicht
zijn, bloem of meel te verkoopen aan hen,
die tot „zelfbakken" gerechtigd zijn en wel
. per bon een hoeveelheid van 70 gram „regeeringsmelange". Deze regeling staat uiteraard
geheel los van de regeling betreffende het
bakken van brood uit graan van eigen oogst.

PASFOTO'S
die precies volgens
schrift zijn. 's Zondags van
713)
10—2 uur

3 STUKS 60 CENT

B. TER HOEVEN
HEUVEL 84

Het Hoofd voornoemd,

lEL. 7685

MR. J. VAN DE MORTEL.

HAARDEN,
KACHELS,
FORNUIZEN
leveren wij nog steeds aan

■

den ouden prijs !!!

IHet

Hoofd van de Distributiekring Tilburg
maakt bekend, dat voorloopig geen aanvragen om schoenenbonnen in ontvangst kunnen
worden genomen. Zij, wier inmiddels binnengekomen aanvragen zijn goedgekeurd,
zullen schriftelijk worden opgeroepen.
In de tweede helft van deze maand (de
datum zal per advertentie worden bekend
gemaakt) zullen gegadigden zich voor een
SCHOENENBON 2e SOORT (voor schoeisel
met een boventuig van leder en een onde,zool van hout of ander vervangingsmateriaal
textielschoenen met rubber- of lederzooi,
rubberlaarzen, overschoenen, kinderschofinen t.m. maat 23, pantoffels enz.) zonder
formaliteiten kunnen wenden tot het Distributiekantoor, Parkstraat 10.
,7330

Zware Keuken Kookkachels
groot

hitte " vermo°en,
alles brander voor f 47.—
Bakoventjes f 4 90, f 7 90 enz

Ooms-Barben

Lange Nieuwstr. 46 Tel. 6935

N.V. Gebr. PIEPEN
vraagt

nette meisjes
voor apprêtuur en scheerderij
Aanmelding: Trouwlaan 88
LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ
vraagt voor de afdeeling
Spaarklok verzekering
eenige actieve

Het Hoofd voornoemd,
MR. J. VAN DE MORTEL.

Vertegenwoordigers.
Voor geschikte krachten.
vaste toelage en, provisie
Brieven onder no. 7336 NTC.
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OFFICIEELE PUBLICATIE
.van het Departement van Landbouw en Visscherij.

OM- EN VERPAKKEN VAN MELKPOEDER.
De Nederlandsche Zuivelcentrale brengt hiermede
ter
kennis van alle voorraadhouders van mager melkTE KOOP gevraagd poeder
en voorts van alle belanghebbenden bij den
Brieven met nadere bij- handel in melkpoeder, dat met ingang van 8 Mei 1941
zonderheden onder no. 7339 het om- of verpakken van mager melkpoeder in
bur. N.T.C.
eenheden van minder dan 25 kg netto nog slechts is
toegestaan aan producenten van mager melkpoeder en
STOOMVERVERIJ,
wel uiteluitend voor hun eigen product.
CHEM. WASSCHERIJ
Hierbij dienen door de producenten voorts nog bepaalde voorschriften te worden nagekomen, waarvan
deze per circulaire van de Nederlandsche Zuivelcentrale nadere mededeelingen hebben ontvangen.
VRAAGT EEN
Aan anderen dan producenten van mager melkpoeder is het dus voortaan verboden om reeds in hun
bezit zijnd, of eventueel nog aan te koopen mager melkpoeder in verpakkingseenheden van minder dan 25 kg
netto te verpakken of om te pakken.
Aanmelden na 6 uur:
Het op 2 November j.l. ingestelde verbod tot het
ompakken of verpakken van niet mager melkRINGBAAN OOST 34.
poeder in eenheden van minder dan 25 kg netto blijft
voor hoaders van voorraden
onverminderd
van
kracht.

met stuk grond

ROELOFFZEN

NETTE
JONGEN

VRIJBANKVLEESCH

Morgen Vrijdag
versch rundvleesch
Verkrijgbaar. Kwart voor 9
uitreiking volgnummers.
Verkoop 9 uur. Stamkaart
(moeder) meebrengen.

Breng 10 heele bonnen mee
en f l.—.
DE COMMISSIE.

Sport.

HENBRIK ¥. STfIPPERSHOEF-STRUYCKEN
KORVELPLEIN No.
TELEF. No. 7628
_
1

Be^»gselpap|.ep
ana

Reusachtig

De mooiste en voordeeligste

gesorteerd.

"

"Gebr. Diepen—H. F. V. E.

Bogo—Tilkamwol (beiden Goirle)
Een programma dus dat klinkt als een
4e klasse, 3de lijst
klok. Een gang naar hot W.B.Z. terrein
SERDEWEDSTRIJDEN
W.B.Z.
Trekking van Woensdag 7 Mei 1941
aan den Hllvarenbcekseheweg (achter Café
Hooge Prijzen
■Zondag j.l. had in het clublocaal van b.g. de Bocht) zal de moeite waard zijn.
f 5000.— 6848
Vereeniging do loting voor bg. seriewed1000.— 7827 17889
strijden plaats.
100.— 4099 5090 9231
SARTO—GUDOK.
Hiervoor hadden niet minder dan 25 elfPrjjzen van f 65.
ingeschreven
die op verzoek van het
1371 1628 1674 1690 2041 2389 2592 2706 tallen
A.s. Zondag vindt op het Sarto-terrein aan
2725 2959 3140 4130 4426 4518 4848 5092 Kring-bestuur in twee klassen werden inge- den Bredascheweg bovenstaande belangrijke
ontmoeting plaats, welke ongetwijfeld veel
5163 5391 5476 5966 6158 6349 6398 6557 deeld n.l. A. en B.
6711
loting bracht de volgende elftallen belangstelling zal trekken. Voor Gudok imDe
6757 6860 6865 6915 7140 7510 7551 7600 tegen elkaar.
mers beteekent dit ongeveer de laatste kans
7693 7802 7810 8088 8126 8185 8286 8670
Klasse A. Gedro—Kastofa;
TobetJhi— om aan de degradatiewedstrijden te ont9272 9511 10429 10441 10602 10665 11198 11907 Swagemakers-Bogaerts;
het echter zeer moeilijk is om
Adrozo-Aa Bé; Ge- snappen. Daar
12485 12594 12666 12863 13046 13306 13346 13546 broeders Diepen—H.F.C.E.;
eigen terrein te kloppen en gezien
op
Sarto
SpaenAndré
v.
13617 13981 14189 14325 14327 14352 14691 15242
de plaatselijke rivaliteit van beide elftallen,
donk—E.N.D.; L. E. v.d. Bergh—H. N. kan
15424 15599 16281 16556 16865 16901 16954 17096
men Zondag van een spannenden wed17151 17332 17439 17534 17621 17750 17768 17954 P. (Goirle).
strijd verzekerd zijn. Reeds tweemaal kwamen
18068 18724 18801 19256 19403 19421 19504 20273
Klasse B. Bego—Tilkamwol (Goirle); H. deze elftallen dit seizoen tegen elkaar in het
20354 20494 20831 21035 21466
T. I. (Goirle)—P. M. T.); De Molen—To- ve'd. waarin Gudok
het be,?te resultaat beVerbeteringen 4e klasse, 3e Hjst: 3435 m. z. bethi II; Gebrs.
Franken—Versehuren-Piron
haalde. Wat zal echter de uitslag van dezen
3425; 4786 m. z. 4768
Willem Vos-Aa-Bé II; J.D.II.II—DeArend opnieuw vastgestelden wedstrijd zijn?
M. Band- en Veierfabriek (vrij).
In verband met de nog loopende seriewed strijd en elders kon, liet. programma niet
Gaarne wenschen wij de firma Hoeben- definitief worden vastgesteld, Voor a.s. ZaBeelen met deze heropening, die plaats vindt terdag 10 Mei werd het volgende programop Vrijdag a.s., des namiddags om half vier, ma vastgesteld:
veel succes!
Gebr. Franken—Verschuren—ï>iron.
(Niet officieel)
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DE N.T.C. GARANDEERT
AFDOENDE PUBLICITEIT,

Voor onze Dames

HET KAPSEL. HET TASCHJE EN DE HANDSCHOENEN
De nieuwe

dit seizoen.

mode-richtlijnen

Zondag is het weer
„Moederdag"

voor

en zomermode biedt vele
mogelijkheden, doch deze mogelijkheden
zijn nog niet voldoende tot hun reent te
brengen, indien datgene, hetwelk tot de
bijkomstigheden behoort, doch in wezen
even belangrijk is als de mode zelve, niet
zou harmonieeren.
De voorjaars-

Wij bedoelen het kapsel van de moderne
vrouw, het taschje, hetwelk het mantelpakje, het japonnetje, enz. moet completeeren, of de handschoenen, welke eveneens tot het geheel dienen- te behooren, wil
er van harmonie in de mode sprake zijn.
Nog maar al te veel ziet men dames met
overigens zeer keurige, aardige, vlotte, manteltjes of jurkjes, doch met een kapsel, met
een -taschje of met handschoenen, welke in
elk opzicht met het groote geheel overhoop
liggen.

Een handdoek, die zeer dun begint te worden en nog slechts een korten levensduur
Meermalen heeft men een verbindings- zal hebben, knipt men in de lengte middendeur tusschen twee kamers, die niet ge- door, legt beide helften op elkander en wel
bruikt wordt.
zóó, dat het dunne deel langs de minder geOp eenvoudige wijze kan men deze ruimbruikte helft komt te liggen. Rafelkanten
te benutten door een kleerkast te maken, tegen elkander inslaan en buitenkanten
zooals op onze schets is aangegeven.
doorstikken, daarna stikt men den aldus
verkregen kleinen handdoek nog eenige malen in horizontale en verticale richting door

EEN HANDIGE KLEERKAST.

Zondag a.s. is het de tweede Zondag in
Mei waarop altijd „Moederdag" gevierd
wordt. Zoo zal dit ook nu weer het geval
zijn en onze gedachten gaan onwillekeurig
terug naar den Moederdag van het vorige
jaar die onder zoo droevige omstandigheden
plaats moest vinden. Weinig of niet is deze
dag toen gevierd dus laten wij ditmaal eens
dubbel ons best doen om van den Moederdag
een echten huldedag voor moeder te maken.
Voor modder, die altijd al veel zorgen heeft
voor haar gezin en welke zorgen in dezen
tijd nog vermeerderd zijn in alle opzichten.
De kleintjes hebben wellicht een versje geleerd of mogen moeder bloemen of een geschenk aanbieden doch ook de grootere zonen en dochters zullen niet achterblijven en
zich tevens beijveren om dien dag zooveel
mogelijk thuis te zijn. De intieme band van
het gezin wordt hierdoor versterkt.
Vanzelf gaan onze gedachten op dezen
dag ook uit naar de Moeder der Moeders,
Maria, om door Haar voorspraak- gunsten af
Gelijk met den bovenkant van de deur
te smeeken voor onze eigen moeder. Wij sluiwordt
een stevige plank aangebracht, liefst
regels
gedichtje
deze
met
een
van
Jo
ten
steunt
men deze met een paar ijzeren steuLoosjes—Gediking in het maandblad Huisnen. Aan den onderkant brengt men rails
houding van nu:
aan, waaraan de gordijnen bevestigd worden, terwijl men de noodige haken in kan
EEN MOEDER.
schroeven
ten einde de kleeren geheel vrij
Hoe de nieuwe mode-richtlijnen dit seiEen moeder moet niet bang zijn, nooit.
van elkander hangende, op te kunnen berzoen ten opzichte van kapsel, taschjes en
Hoe kan ze dan een steun zijn ooit
gen.
Voor kleine en groote kinderen?
handschoenen zijn, toonen bijgaande foto's.
Hoe worden die dan sterk en blij,
Een drietal moderne handtaschjes, respecHoe voelen zij zich flink en vrij
en
Als angst en vreezen hinderen?
tievelijk vervaardigd uit saffiaanleder, geruite wollen stof en varkensieder. Het zijn
Bij vatenwasschen en dergelijke keukenEen moeder moet een steun zijn steeds,
werkjes
kindje
reeds,
er
daarvóór
al
is een schortje zooals onze afbeelis,
Als
't
taschjes
moderne
welke voor de reis en voor
ding te zien geeft wel zeer practisch. Het
Beheerscht in doen en denken.
den namiddag buitengewoon geschikt zijn.
Dan kan zij worden, anders niet,
beschermt dat deel van onze kleeding, dat
Bij de onderste tasch is opmerkelijk, dat
Een hulp, een toevlucht in verdriet,
het eerst blootgesteld is aan waterspatten en
vlekken
en heeft het voordeel, dat het geKan
rust
en
vrede
schenken.
een aparte ruimte is gereserveerd voor permakkelijker te wasschen is, dan een groot
soonsbewijs, levensmiddelenkaarten enz.
En toch, een moeder is maar mensch,
schort. Men kan het b.v. maken uit de goeOf zwak of .sterk, waar loopt de grens,
de deelen van een oud schort, aangezien het
(Foto Continental)
Een teeken des tijds!
Wat zal den doorslag geven?
materiaalgebruik slechts zeer gering is. De
Als zij maar niet van eigen kracht
driehoek is hoog 17 cm. en breed 35 cm., terHaar sterkte en haar hulp verwacht,
wijl het „schortje" een lengte heeft van pl.m.
voorjaarskapsel.
Het nieuwe
Dit kapsel
God helpt in ieder leven.
30 cm. en 60 cm. wijd is.
wordt door een Berlijnschen kapper bijzonHet laatste deel wordt ingehaald en met
der voor den avond aanbevolen. Deze creatie
den driehoek verbonden.
Draagband is 77 bij 4 cm. en wordt aan
werd op de laatstgehouden kapperstentoonTABAKSLUCHT IN DE KAMERS.
de
uiteinden aan den bovenkant van den
(Foto Continental)
stelling bekroond.
Wanneer men bezoek heeft gehad en de driehoek gestikt, terwijl men hem bij het
kamers zijn vol tabaksrook, dan kan men aandoen van het schortje om den hals legt.
deze geheel en al opfrisschen en de lucht
Aan den onderkant van den driehoek stikt
verdrijven, wanneer men een kolenschop men twee banden, die 60 cm. lang en 4 cm.
goed heet maakt boven het gas en er daar- breed zijn.
RADIJS-TIJD
na
Naden aanknippen. Voor zoon voorschooteenige druppels lavendelolie opgiet en
Neem dan het hygiënisch verpakte en
je leent zich ook een oude blauwe kinderschop
rondgaat.
met
de
de
kamers
bereide keukenzout Jozo of Nezo.
De verhitte olie verfrischt de kamers ge- overall, waarvan het materiaal stevig; en
Kristal zuiver zout
uit eigen bodem.
niet gauw vuil is.
heel en al.

Verstellen

Een groote uitgestrektheid vruchtbare heidegrond in Zuid Drente wordt op het oogenblik met man
en macht ontgonnen voor den landbouw.
Om den grooten ploeg door den grond te trekken is een
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Huishoudhandschoenen bewijzen steeds
weer opnieuw hun practisch nut, men kan
ze, als ze althans van stevig materiaal gemaakt zijn, ook als pannelappen gebruiken,
alsmede bij het verrichten van allerlei
huishoudelijk werk, o.a. matten en kleeden
kloppen.
Het knipoverzicht geeft aan hoe men
zoon werkhandschoen moet knippen. Van
wollen lapjes, eventueel van molton wordt
het model, dat eerst van papier gemaakt is,
nageknipt. Voor twee handschoenen in zesvoud plus naden. Binnenkant, die van dubbele stof is, wordt eenige malen in verschillende richtingen doorgestikt, daarna,
verbindt men de beide helften en werkt den
omtrek af met een feston-steek of haakt 1
losse 1 vaste met paarlkatoen of wolresten.
Bovenkant kan naar verkiezing met 1 losse
1 st. 1 losse enz. afgewerkt worden, waarna
men door deze laatste toer elastiek haalt.

veranderen

—

Een Engelsch koopvaardijvaartuig is tijdens een luchtaanval door een voltreffer geraakt. De
De oorlog ter zee.
scheepswand is opengescheurd en de lading In brand geraakt, terwijl het schip slagzij maakt. Het is verloren
■

(Orbis-HollandJ

DOOR EEN STROOM VAN CAPETULEERENDE GRIEKSCHE SOLDATEN, baant

Zoo ziet de haven van den Piraeus eruit. Zware slagen bracht het Duitsche luchtwapen
aan de haven-installaties toe, toen de strijd in Griekenland in volle hevigheid woedde
(Weltbild-Pax-Holland)

De Duitsche oorlogsvlag op deAegeïsche

zee. Aan boord van een klein marinevaartuig op weg naar een der eilanden,
welke in de nabijheid van de Grieksche
kust liggen
(Weltbild-Pax-Holland)

zich de auto van den commandant van de S.S. Leidstandarte „Adolf Hitler" een
.(Presse Hoiffmann)
weg naar Athene.

