ABONNEMENTSPRIJS.
Dagelijks I 2.73 per 3 maanden;
per week I 0.21; " per post 1 3.08;
Eenmaal per week f 1.84 per 6 mnd.
per post f 2.10
Tweemaal per week f 3.b7 p 6 tind.
per week f 0.14. per post f 3.83.

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT
TELEFOON

KANTOOR
HEUVEL 25
99295
GIRONUMMER:

.

,
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TILBURGSCII DAGBLAD

TILBURGSCHE COURANT,

DAGBLAD VAN HET ZUIDEN

SPAANSCHE GENERAAL IN

DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA

VAN HITLER

HAVEN HAPSAL IN ESTLAND

UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN

FÜHRER, 1 Sept. (D.N.8.)

GENOMEN
Meer dan 60 brandende vijandelijke schepen zijn waargenomen in de mijnenvelden in de Finsche

Golf
HOOFDKWARTIER

VAK

DEN

FÜHRER, 1 Sept. (D.N.8.) Het opperbevel van de weermacht maakt

bekend:

Formaties van het Duitsche léger
hebben sedert 26 Aug. op den Dnjepr
ten noorden van Kiejev 27 Sowj etmonitors en kanonneerbooten vernietigd.
In het verloop van de zuivering
van Estland werd de aan de westkust gelegen havenplaats Hapsal
genomen.
Bij de op 28 Aug. geëindigde gevechten om Reval werden 11.432 man
gevangen genomen en 293 stukken
geschut, 91 vechtwagens, twee oantsertreinen en een groote hoeveelheid
oorlogsmaterieel buitgemaakt.
In de Finsche Golf zetten Duitsche zeestrijdkrachten de mijnoperaties voort. Meer dan 60 brandende vijandelijke schepen werden
in het gebied van onze mijnversperringen waargenomen.

BEDRIJVIGHEID ROND TOBROEK
HET ITALIAANSCHE WEERMACHTSBERICHT
September (Stefani). Weermachtsbericht no. 454 luidt als volgt:
Aan het front van Tobroek zijn naderingspogingen van den vijand krachtig gebroken door onmiddellijk optreden van
onze detachementen, die den tegenstander
verliezen toebrachten.
hebben
Italiaansche bommenwerpers
bommen geworpen op troepenbarakken, haveninstallaties en verdedigingswerken der
sterkte, waar talrijke branden werden ontstoken. Duitsche jagers schoten een Blenheim neer.
Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen
geworpen op eenige plaatsjes op Rhodos:
eenige gewonden en schade van geen be-

ROME, 1

teekenis.

In
den
Atlantischen
Oceaan
boorde een duikboot uit een krachtig beschermd convooi na hardnekkige herhaalde aanvallen vier vijandelijke handelsschepen van
in
totaal 14.000. br.t. in den grond.
Op het Britsche eiland bombardeerden vrij sterke formaties gevechtsvliegtuigen in den afgeioopen
nacht de invoerhaven Huil. Bomtreffers richtten "zware verwoestingen aan in dokinstallaties, ravitailleering.toedrijven
en
opslagplaatsen der stad en veroorzaakten
verscheidene groote branden. Angevechtsvliegtuigen bombardere
deerden opnieuw haveninstallaties
aan de Engelsehe Oostkust en vliegvelden in het graafschap Lincoin.
shire. Zij schoten twee bommenwerpers boven Engeland neer.
In Noord-Afrika waren doeltreffende aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen gisteravond gericht
op militaire installaties der Britsche
vlootsteunpunten Alexandrië en Port
Said.
Britsche vliegtuigen vlogen in den
naar
Westafgeioopen
nacht
Duitschland. In woonwijken, o.a. te
Keu .n, ontstond door het werpen
van bommen schade aan gebouwen.
Aanvalspogingen van enkele vijanen
delijke vliegtuigen in
NoordNoordoost-Duitschland bleven zonder resultaat. Nachtjagers schoten
zeven Britsche bommenwerpers neer.

ALLE HOOP, DAT LAVAL ZAL
HERSTELLEN.
Déat 72 uur na operatie nog steeds in

HOOFDKWARTIER

leven.

De Führer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft heden
den commandant van de Spaansche divisie vrijwilligers, generaal
Munoz Grando, ontvangen, die den
Führer kwam melden, dat zijn divisie voor den strijd gereed staat,
bezield met den onwrikbaren wil
om van den oudsten officier tot den
jongsten soldaat deel te nemen aan
de vernietiging van den wereldvijand.

DUITSCHE LUCHTAANVALLEN
RONDOM ST. PETERSBURG
Militaire doelen bestookt op

Westelijke Krim
Mislukte Sovjet-aanvallen
aan den Dnjepr
Ter ondersteuning vaa het landleger, heft
de Duitsche luchtmacht op 31 Augustus doeltreffende aanvallen ondernamen op het gebied rondom St. Petersburg. De Sovje leden dairbij aanzienlijke verliezen aan sol-

_

daten en oorlog'smaterirel.
In dit gebied werden 18 Sovjet-pantserwajens vernield en 150 vrachtauto's onbrjiikbaar gemaakt. Een luchtdo-Ibatterij werd
door voltrsffeis buitan gevecht gesteld.
Ook in den middelsben sector van het
Ocs'elijk front deden Duitscho gevecihtsvliegfcïigen aanvallen.
In ' het Zuidelijke deel van hefc Oostelijk
front zijn Zondag- doeltreffende aanvallen
gedaan op Sovjet-stellingen, vliegvelden en
spoorlijnen, die zich uitstrekten tot de miliiaire doelen op de Westelijke Krim.
Ten Oosten van den Dnjepr standen, na
de aanvallen, barakken en hangars in

De artsen, die Laval behandelen, hebben
verklaard, dat de toestand van hun patiënt
zoodanig is verbeterd dat men alle hoop
heeft op zijn genezing.
Het feit, dat Déat de zware operatie heeft
doorstaan en na 72 uur nog steeds in leven
is, wettigt, naar de geneesheeren verklaren,
de hoop, dat „de patiënt waarschijnlijk gebrand.
red is".

DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP
ENGELAND.
BERLIJN, 2 September (D.N.B.)

In verschillende sectoren van het front
Een sterke formatie Duitsche gevechtsvan Gondar voortdurende bedrijvigheid onvliegtuigen
heeft in den nacht van 1 op 2
zer detachementen, die acties van den tegenstander hebben doen mislukken en dis September met succes een aanval ondernovijandelijke troepen hebben verrast en ver- men op een belangrijke invoerhaven aan de
spreid. Zij maakten vee en materiaal buit.
oostkust van Engeland. Naar het D.N.B, verneemt, duurde de aanval ongeveer een uur.
Door
de bemanningen werden verscheidene
VERDUISTERINGSTIJDEN.
zware branden waargenomen. Aangezien de
Heden moet verduisterd zgn van
weersomstandigheden boven het doel goed
Woensdagavonds
8,27
6,51
des
tot
waren, konden de haveninstallaties bij .helder maanlicht duidelijk gezien worden.
morgen.

Op de plaatsen, waar de bruggen aan het Oostelijk front door de bolsjewisten
zijn vernield, leggen de Duitsche pioniers in snel tempo nieuwe oeververbindingen, waarover de opmarsch zonder oponthoud kan worden voortgezet
(Orbis-Holland)

Zware gevechten.

Te land zijn Zondag in den centralen
sector van het Oostelijk front zware gevechten geleverd. De Sovjofc-cenheden werden uiteengasla?en en moesten zioh terugtrekken. Bij deze gevechten werden 25 pantserwagens, waaronder aoht van 52 ton, vernietigd.
Ook gisteren hebben de Sovjets aan den
beredenloop van den Dnjepr getracht Duitscho kampen aan te vallen. Deze aanvallen
werden echter met blcedige verliezen afges'a'ïen. Hierbij werden duizend krijgsgevangenen gemaakt en tal van wapens verover..
Voorts hebben de Sovjets ten Zuiden van
Kierf gisteren hun pogingen herhaald om,
met ondersteuning van artillerie en kawomneerbeoten over te s.eken naar don Westelijken oever van den Dnjepr. Ook deze
peging is met zwa e verliezen voor de
bolsjewisten afgeslagen.

Van 1 tol o regels i 1.80, ledert
regel meer f 0.36: van Duiten Tilöurg t 2.05 en 41 et.: vooi Buitenland 47 et. per regei Reclame»
onder DlnnenlanJ pei regel t 0 62,
voor buiten Tilburg f0 77 op _«
voorpagina t 1.03 Plaatsruimt*
berekena van lijn tot lijn.
volgens posttarlel.
Bewljsnummers 10 ets.

Incasso

(75e Jaargang)

Hoofdredacteur H. K. ARTS
Tilburg.

DIT NUMMER BESTAAT UIT
TWEE MADEN

ADVERTENTIEPRIJS

Dinsdag 2 September 1941.

DERTIEN DOODEN BIJ VLIEGRAMP IN FRANKRIJK.
Een Fransch passagiersvliegtuig is gistere» op weg naar Toulouse in het meer
van Bolmon gestort. Alle dertien inzittenden kwamen om. Onder hen bevond
zich een lid van de Fransch-Itaiiaansche
wapenstilstandcommissie.

BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN
DUITSCH GEBIED.

BERLIJN, 2 September (D.N.8.).
Het Engelsehe luchtwapen is in den afgeioopen nacht met zwakke strijdkrachten het
westen van Duitschland binnengevlogen. Behalve schade aan huizen ontstond geen militair-economische schade. Een vijandelijk
vliegtuig werd door het Duitsche afweergeschut neergeschoten.

VVICTORIE
Duitschland wini voor
Europa op alle fronten
NIET SCHIPPEREN MET DE

VERDUISTERING.
Maar kleinigheden en toch.....
Wie 'iS avonds na zonsondergang door onze
steden en dorpen gaat, constateert vrijwel
overal, dat door de lange lichte zomeravonden, de menschen vergeten hebben, dat er
verduisteringsplicht bestaat.
Er blijft een licht branden in een achterkamer, waar men in een kast in een donkeren
hoek iets moet opbergen. Een schemerlampje
wordt na het tijdstip van zonsondergang vergeten en het licht schijnt in de donkerte ongehinderd naar buiten. Een ganglicht wordt
terwil'e van bezoekers even aangeknipt, even
maar golfde een breede lichtbaan over den
weg.... De slaapkamer wordt niet verduisterd
Daar i® vrijwel geen licht noodig,
de dunne overgordijnen sluiten genoeg. Maar
's pachts is er „luchtalarm", het licht wordt
opgestoken
Zulk een lange rij van vergissingen en nalatigheden leidt overal tot ernstige ondoordachte verduisteringsovertredingen. Al deze
kleine tekortkomingen leveren voor de omgeving een ernstig gevaar op. Vergeet men het?
Daarom is het, nu het weer,vroeger donker
wordt, thans de tijd om zich vóór het opsteken van het licht, eerst te overtuigen, of ramen en deuren wel goed verduisterd zijn.
Het „eerst even-licht", een verschijnsel, dat
zoo vaak wordt geconstateerd, voordat men
de lichtafsluiting aanbrengt, is juist door de
felheid van het uitstralende licht in die
oogenblikken een ernstige factor van gevaar
voor de geheele omgeving. Waarschuwt elkaar
als goede buren, wanneer „per ongeluk" licht
zou branden. De politie heeft strenge orders
Zij waarschuwt niet meer. Eiken avond vermeldt uw krant, wanneer ge moet beginnen
te verduisteren. Vergeet dit niet, een gewaarschuwd mensch geldt voor twee!

Snel wordt het vuur gebluscht, wanneer de Duitsche troepen in de
door de bolsjewisten verlaten en in brand gestoken dorpen en gehuchten
(Orbis-Holland)
aankomen

BOMMEN OP TEHERAN
's-GRAVENHAGE, 2 September.

Dezer dagen brachten de couranten het ontstellende bericht
dat de Sovjets (hoewei de vijandelijkheden in Iran gestaakt zijn)
voortgaan met het bombard.eren, o.a. van de hoofdstad Teheran.
Ziehier de mentaliteit der Sovjets
ziehier een voorproefje
van wat de bevolking van Iran te
wachten staat, als straks de volgelingen van Stalin de mactit geheel in handen zullen hebb.m.
De bommen op Teheran zijn
een aanmaning voor hen, die nog
steeds niet schijnen te beseffen,
waarom Adolf Hitler Europa bewaard hesft, toen hij zijn legers
opdracht gaf de Sovjet-Unie oinnen te rukken en het bolsjewisme
te vernietigen.
Dezeifds bommen, die op Teheran geworpen worden, zouden
zonder het tijdig ingrijpen van de
Duitsche weermacht en met haar
verbonden legers, nu
op
onze
eigen stsden neerhagelen!
De bommen op Teheran zijn
even zooveel bewijzen dat de duizenden Nederlanders, die zich
meldden voor ons legioen en die
in tusschen reeds naar het oosten
vertrokken zijn, een plicht gaan
vervul'en, die vervuld
moet
worden, in het belang van ons
eigen land en volk. Ons eigen
land, ons eigen vo'k verwacht
van u, dat u weet dat ook uw
plaats is in de gelederen van het

—
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NIEUWE LEDEN VAN HOOGEN

RAAD.
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art.
1, sub. 3, van zijn Verordening
no. 108/40
(vierde verordening betreffende bijzonder bestuursrechtelijke maatregelen) en in overeenstemming met art. 2, al. 2, van zijn Verordening no 130/41 betreffende de leeftij dsgrens
van rechters met ingang van 1 September
1941 prof. mr. J. Kesters, vice president van
den Hoogen Raad der Nederlanden én mr. dr.
J. van Gelein Vitringa,'raadsheer in den Hoogen Raad, eervol ontólag verleend en op pensioen gesteld.
De rijkscommissaris voor het bezette Neop
derlandsche gebied heeft tegelijkertijd
grond van art. 1, sub. 3, van zijn verordening
no. 108/40 den rechter in den rechtbank te
Amsterdam mr. G. H. Smits en den vroegeren procureur-generaal te Arnhem mr. dr. J.
de Visser benoemd tot leden van den Hoogen
Raad.

DOODELIJKE VAL VAN LADDER.
Terwijl de 15-jarige schildersknecht G.J.
Krol, gistermiddag aan een perceel aan de
Assendorperstraat te Zwolle werkzaamheden
verrichtte, viel hij, door onbekende oorzaak
van den ladder, Hij was vrijwel op slag dood.

Sedert vier weken bevindt Smolenskrich in Duitsche handen.
Tusschen de ruïnes staat een der kerken onbeschadigd
(Orbis-Holland)

Officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen

THEATERAGENDA.

]

Grossiersprijzen voor groenten en fruit.
Bericht no. 29.
CHICAGO
De onderstaande prijzen zijn geen vastgestelde maximumprijzen. Zij geven voor
HET VLAMMENDE WOUD (8 U.) :
den grossier m groenten en fruit den hoogsten prijs aan, waartegen de producten aan
ZIGEUNERBARON (half drie), j
den detailhandel mogen worden afgeleverd.
ROYAL: Theo Lingen in DRIE OP DE ]
Daar deze prijzen zijn gegrond op groenten en fruit van de beste kwaliteit, zullen in
HUWELIJKSREIS.
üe meeste gevallen de verkoopprijzen lagermoeten liggen.
CTADSSCHOUWBURG
8 uur:
De prijslijst geldt van 3 September tot en met 9 Sept. 1941.
DE ZIGEUNERBARON.
_. GROENTEN:
Komkommers:
p. 100 st "
~"_—____■____i—i__i__i______________________|
Bloemkool
p. 100 st.:
boven 850 gram
f 16 80
Sorteering I
.15.12
van 750—850 gram
f 14
Sorteering II
f n.76
van 600—700 gram
f U2O
Tomaten:
p. 100 kg:
WOENSDAG CN DONDERDAGMIDDAG!
van 500—600 gram
f7' 34
goede kwaliteit
HALF DRIE
f 19.60
p ioo _■„.
"
misvormd
f 15.12
Stek
10 64°'
f
kriel
f 9.52
Uien
f g_
Wortelen
p. 100 st.:
Zilvéruien
fl5 12
met lof per bos
f 7.28
Sjalotten '
f 9.52
■ Bieten ronde en lange
—fVUVUniMIT DONDERDAG A.S. B____E__«
. ,
P- 10° kg:
f 5.50
zonder lof, fijn
f 8.50
Slechts een enkele opvoering door fl
p 100 st "
zonder lof, middelgrof
f6.50
DE
VOORTREKKERS van het fl
Kropsla
'ï 504"
zonder lof, grof
Succesblijspel in 3 bedrijven
f6p 100' kgStokboonen
Andijvie
952
EINDELIJK
f 24.08
Spinazie
Prinsesseboonen
f
1512
ENTR=E
60 c PLAAISVERKOOP 7-9 u |
Snij-en spekboonen
f 17.36
Stoofsla
f 9.52
lIMIIIIIIII
11-11 1111111111 11111l■IHIWIIIIIIIIII 1111111111 1111111111 |
Rabarber
■ Stamboonen:
f 7.50
Postelein
f 15.12
Prinsesseboonen z.dr.
f 17.36
Bioscoop mmmßKm*
boven 1° mm
f 12-88
Idem met draad
f 15.12
.Prei'
tot
Woensdagmiddag
10
mm
half
drie matinee
f
l°-64
andere soorten stamboonen f 12.88
Pronkboonen
f 12.88
Knolselderij
p.lOO si.
Roode kool
f 6.—
I boven 10 cm middell.
f 12.88
TOEGANG ELKEN LEIFIÜD
Savoye kool
f 6.—
II v. B—lo cm middell.
f 10.64
Aanvang avondvoorstelling 8 uur.
2023 fl
Witte kool
f 5.30
in v. 6—B cm middell.
f 8:50
Spitskool
f 5.70
beneden 6 cm middell.
f 5.04
I
FRUIT:
le kwaliteit
f 35.28
p. 100 kg:
2de kwaliteit
f 18.48
Aardbeien
f 85.68
Perziken:
p. 100 st.:
Aalbessen
f 35.28
Extra (boven 7 cm middell.) f 46.48
en
Meloenen:
Kl. I (v. 6—7 cm middell.)
f 24.08
groene ananas
f 42.—
Kl. II (v. 5—6 cm. middell.)
f 15.12
f 24.88
andere soorten
Kl. 111 (v. 4—5 cm. middell.) f 7.28
Druiven:
p 100 kg:
in den
2033 ■
Muscaat, Westfrisia, Leopold
Kl. IV (ben. 4cm middell.) f 68.88
STADSSCHOUWBURG
,
Golden Champion, Gros Colt.
Appelen:
o*W—«—l «■« II lI PM—IHTIiIIMWW-W—IHWIIMI
f 86.24
man
Cox Oranje Hppin enz:
f75.04
Frankenthaler
kwaliteit
extra
f 57.68
f 69.44
andere soorten

—

I

PE

-

WERKig

sta*-

ss__ Bellefleur

Brabantsche
extra kwaliteit
Kwaliteit
extra
lste kwaliteit
2de kwaliteit

ssss
r£sr
e.^«.

-«.ss

sss

enz.:

I
le kwal teit
f
2de kwaliteit
e
f
iiteit
f
kwaliteit
2e
Val van Goud- en ster'
reineUen
f
Val van overige appelen
Stek- en wormstekige appelen
f
?_.„,_.
id"m(zoet)
f

?eVekwa

20.72
12.88

P"l"ll^Dubbele Boeren

witte enz.:
f 40.88
lste kwaliteit
2de kwaliteit
f 15.12
Reine Victoria, enz.:
lste kwaliteit
f 31.92
10.64
f 15.12
2d
kwaliteit
e
7.50
'
Overige soorten pruimen:
p
f 26.32
_!.,__ h'at,inn enZlste kwaliteit
mz ■
f 15.12
2de kwaliteit
i 52.08
Bericht No. 30.
GROENTEN- EN FRUITPRIJZEN.
zijn geen vastgestelde maximumNe hieronder volgende groenten- en fruitprijzen
richtlijn
een
te geven voor de prijzen die
prijzen Zij zijn bedoeld om den consument
gedurende
de periode van 3 tot
mogen
worden
gebracht
hem ten hoogste in rekening
611
zullen in dit tijdvak in geen geval groenten of fruit mogen
beste kwaliteit zijn.
worden verkocht, ook niet wanneer deze vanendefruitprijzen lager moeten zijn dan de
groentenIn de meeste gevallen zullen de
kwaliteiten.
onderstaande prijzen, die gebaseerd zijn oP de beste
p. st.
Komkommers:
_-t.<_ittwtftm
gr.
’0.22
boven
850
P-st.
gr.
700-850
0.19
van
0.20
sorteer-ng I
gr.
van
600-700
-0.15
-0.16
ng
II
sor eer
0.10
van 500-600 gr.
P- kg.
stek
0.14
f 0.26
goede kwaliteit
kg.
Prei:
P0.20
misvormd
f QA
boven w
min4
"
W

*

1512
12.88

fxUakwaS

Boven^SeTriJzen

.

BloeXol
Tomaten^
Sen:

S..M

S._»lgrof

’

_

-

m

Stokboonen:
prinsesseboonen
snij- en spekboonen
m l__n
et!
Stamboonen.
prinsesseboonen
zonder draad
idem met draad
andere soorten stamboonen
Pronkboonen
R^dekool
Savoye kool
.iri_„ _-„_i
Witte
kool
SPltskool

-’

nO7

"

Frankenthaler
andere soorten

Goudremetten enz.:
p.tra kwaliteit
extra
kwaliteit

lste kwaliteit
2de kwaliteit
Brabantsche Bellefleur enz.
extra kwaliteit
lste kwaliteit
2de kwaliteit
Jacaues Lebel enz.:
lste kwaliteit
_oe Kwaliteit
Overige soorten:
lste kwaliteit
2de kwaliteit
Val van Goud- en sterremetten
Val van overige appelen
Stek- en wormstekige appelen
(zuur)

idem (zoet)
Peren:
Beurré d'Aniou enz.:
extra kwaliteit
lste kwaliteit
2de kwaliteit
AARDAPPELEN.
Kleiaardappelen

"

1.14

-’ 0.47
-- 0.56
0.32

-'- 0.92
054
--0.39

--

U.S4

0.25
0.47
0.35
0.20

--0.32
. - u._u
-- 0.27
0.17
-- 0.20
0.17
-- 0.14
0.10
.
0.69
-- 0.47
- 0.25
’O.OB
- 0.08

.„

_

perziken:
Extra (boven 7 cm.)
Kl. I (van 6—7 cm.)
Kl. II (van 5—6 cm.)
Kl. 111 (van 4—s' cm.)

KIK. IV

4

(ben.

cm.)

'
Annelenoranje Pippin

Tox

'

«fr"2de
"

Beurré Hardy enz.
extra kwal
i ste kwal.
2de kwaJ "
Beurr de Mé
lst
L
2de kwal
Qveri
orten
lste kwal.
2de kwal.
stek- en wormstekige-peren
Pruimen:
*?
Dubbele Boeren witten enz.:
lste kwal.
2de kwal.
Reine Victoria enz.:
lste kwal.
2de kwal.
Overige soorten pruimen:
'
lste kwal.
2de kwal.
i__„,r^_.

_-

u„,j„ «._»

__

.

__

P> vr.

enz.:

"

*'
J-JJ
"

melk

7

3/2
4'/,

10 AUG.

250 Gram

|

111 Algemeen
B Havermout

ROTTERDAM.

Graskalveren f23o—flso—fBo; Melkkoe'en
fs6o—f.'so— i'3.o; Ka'fko.ien f565—f450—360,
Va-ekce'en f4oo—f3oo—f2so, Vaarzen f370
—f300—f215, Pinken f3oo—f2ls—flBo. Alles

stuk.

Do aanveer van graskalveren was groot
met vluggen handel en prijshoudend.
De aanvoer van melk- en 'kalfkoe'en was
-0.39
ruimer met kalmen handel en de prijzen
a's vorige week.
Va'okceien aanvoer iets grooter, matige
handel en de prijzen bleven stabiel.
Vaarzen en pinken aanvoer a's vorige wesk
-0.25 met streeven handel en iets hoogere prijzen.
-0.17
-0.10

__

Beursoverzicht.
WILLIG SLOT.

AMSTERDAM, 1 September.
Het was heden een belangrijke dag voor de
beurs. In de eerste plaats vroeg men zich af
hoe de markt zou reageeren op de dividend-

suiker

_

Gram

100 Gram

112 Algemeen

Liter

4 1/-

4/2

Kg

x|

1[~7j7~

1

1

1

1

koffie surrogaat

250

250

250

250

Gram

jam

500

500

500

500

Gram

J r .st

500

250

250

250

Gram

500

250

250

250

Gram

1 havermout

of gort

Kg

________________

vermicelli of maizena

T/M

ïoo

6 SEPT. 1941

100

100

100

Gram

29—30 Boter

250 Gram

boter

250

500

500

500

Gram

29—30 Vet

250 Gram

boter met reductie

250

500

500

500

Gram

ATTENTIE!!! DE VOLGENDE BONNEN ZIJN NA ZATERDAG 30 AUGUSTUS NIET
MEER GELDIG.
32 BROOD
32 VLEESCH
32 VLEESCHWAREN
32 MELK
N.B. DE BONNEN 30, 31 EN 32 VOOR KAAS

32 BLOEM
31, 32 en 33 RESERVE: AARDAPPELEN
31 EIEREN
BLIJVEN GELDIG t.ni. 6 SEPT. 1941.

De bonnen, welke van 31 Aug. 1941 af zijn geldig verklaard, met uitzondering van die voor vleesch of vleeschwaren, mogen reeds op Zaterdag 30
Augustus 1941 wolden gebruikt.
Het koopen van vleesch of vleeschwaren in den kleinhandel op Maandag en
Dinsdag is niet geoorloofd.

dend en de koersverschillen bleven zeer beperkt. In het verdere verloop werd de stemming eerder beter en eenige leidende fondsen
konden een bescheiden koerswinst behalen,
hetgeen een gunstige indruk maakte op een
markt als heden.
Voor AKU was de belangstelling vrij groot.
Na een opening op 154—. tegen een slot van
155—6 Vrijdag, liep de koers geleidelijk op tot
157J—3/4. Ook Philips lag vast.
Koninklijke was goed prijshoudend op
284 1/2—6, terwijl van suikerfondsen H.V.A.
een klein deel van het verlies van Vrijdag
kon inhalen.
T&iddenbeurs wai. de noteering 453 tegen
Vrijdag 449—51. Ver. Vorstenlanden daarentegen daalde een punt. Scheepvaartwaarden
lagen verlaten. De stemming was hier echter
ook niet slecht en Ned. Scheepvaart Unie en
Holland Amerika Lijn waren iets hooger.
Tabakken waren eveneens goed prijshoudend.
Vooral Philips en Unilever liepen sterk op.
Voor eerstgenoemd fonds kwam een koers
van 288 tot stand, hetgeen 14 punten hooger is dan de opening en voor Unilever liep de
noteering op tot 170 1-2.
Op de obligatiemarkt werd de stijging

STADSSCHOUWBURG.
„Kraft durch Freude" bracht een
gevarieerd programma.
De N.S.-Gemeinsohaffc „Kraft durcihFraude"
gaf gisterenavond in den Stadsschouwburg
een avond met solisten van earsten rang-.
Het orkest Popi Huber opende met de
Paso Doble „Malaga" gevolgd door ,Artistenleben" en „Für eine Nacht voller Seligr-

keit."

Dit orkest bestaande uit negen instrumentaal-solisten, zorgde reeds dadelijk voor eon
goede stemming en voor hot goede contact
met de vele gasten.
De stemming bkef er den heelen avond
in, want ook de zanger Rudi Sohurieke (de
bekende Radio- en gramofoonpla!en_anger)
zorgde vo.r afwisseling.
Deze hai een daverend applaus, dat hem
tot toegiften dwong.
Dan was de beurt weer aan hefc orkest

Huber. Laatstgenoemde kondigde dan het optreden van Kurt Engel aan,
die zich ecu meester op zijn xylophoon
toonde.
voortgezet.
Geamuseerd en gelachen he _t het publiek
(3
Nederland
1938
monteerde
pet.
De 3
1-2
zijn komiek xylophoonspei, en'ook Enom
tot 94 3-4—7-8 en de 4 pet. Nederland 1941
gel
ontkwam niet aan diverse toegiften.
tot 100 1-4.
Na de pauze traden naast het orkest nog
Prolongatie 2 1-4 pet.
op Rudi Schuricke met eenige liederen als-

Tilburgsche Berichten.
DE KINDERMOORD TE
OISTERWIJK.
Verdachte

vah Pepi

mede Kurt Engel.

De finale bracht alle elf kunstenaars

nog

eens op hefc tooneei en op grappige wijze
namen zij afscheid. Het waren eenige uren
van kostelijke ontspanning.

Te "Prake.

blijftontkennen.

De verdachte van B. inzake den kindermoord te Oisterwijk en het vermiste
Tilburgsche meisje blijft ontkennen met
deze trieste zaken iets te maken te heb-

ben.

beperking, terwijl ook belangstelling uitging
AANGEHOUDEN WEGENS INBRAAK
naar de Duitsche fondsen nu heden de oppolitie alhier zijn aangehouden
Door
heffing van de geblokkeerde markenbelasting L. D. endeW. v. d. S., die bij herhaling invan kracht wordt.
braken pleegden ten huize van C. W. aan
Wat de dividendbeperking aangaat kreeg den Delmerweg. Zij stalen hier een aantal
Zandaardappelen
’0 07 men niet den indruk, dat de invloed op de goederen ter waarde van pl.m. f 75.—, w.o.
Duinzandaardappelen
Veenaardappelen
0.07 beurs hier groot was. De advieskcersen van rijwielonderdeelen en levensmiddelen. Het
de hoog genoteerde aandeelen van de maat- tweetal is ter beschikking gesteld van den
Opm.. Voor het schrappen van aardappelen mag 1 et. per kg. berekend worden,
met
schappijen, welke door de beperking 't meest Officier van Justitie.
dien verstande, dat de aardappelen gewogen worden vóór het schrappen. Voor
getroffen worden, waren onveranderd tot iets
thuisbezorgen
het
van aardappelen mag 1 cent per kg extra berekend worden.
lager.
Voor het snijden van kool mag 3 et. per kg berekend worden, met dien verW.A.-VER GADEINGN.S.B.
In Duitsche fondsen ging practisch nog
stande> dat de kool na het snijden gewogen wordt.
Gis'eie' avond vond in de Oranjozaal van
Tegenover de vraag van Duitsche
niets
om.
Voor het schrappen van wortelen mag 1 et. per kg of per bos berekend worden,
zijde stond geen aanbod en algemeen hoorde den S alsschouwburg eon groofce verplichte
met dien verstande, dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden.
men zeggen, dat er geen* materiaal aan de j .V. A.-verga:leiing plaats. Als spreker trad
Voor het bezorgen mag geen extra be drag in rekening gebracht worden, behalve
m.rk;' was.
I ! op de Chef van den Staf van den .ominanin het hierbovengenoemde geval
2040
De locale markt opende vrijwel prijshou- ciant der W A., de hesr H. C. van 't Hof.

-

100 Gram

IN TIJDVAK VAN 18 DAGEN

21 AUG.

Gisteravond is de 35-jarige gehuwde Salden uit Steyn in de ondergrondsche werken
van de staatsmijn „Maurits" door afvallend!
gesteente getroffen en gedood.

Marktberichten.

„.„
250

100

IN TIJDVAK VAN 4 WEKEN

J

_-____-_____-___-__-_-~H__a

i|

6 SEPT. .94!

B Rijst

DOODELIJK MIJNONGELUK.

per

eieren

1 Stuks

250 Gram

In 'den afgeioopen nacht hebben eenige
jongens getracht het rijksopvoedingsgesticht!
te Amersfoort te ontvluchten, waarbij een der !
vluchtenden een arm en een been brak. Een !
jongen gelukte het te ontkomen. Hij is nog j
voortvluchtig.

VEEMARKT

T/M

3

3

IN TIJDVAK VAN 2 WEKEN

)

Een andere brak arm en been.

4/2

31 AUG. T/M 13 SEPT. 1941

250 Gram

p. kg.

0.54

3 Liter
4'/. K*g.

110 Algemeen

1

-- 0.20
-- 0.42
0.20
-- 0.35
0.20

33 Melk I

aardappelen

20 Rants

Rants

100

l

24

13

100

|

Eenheid

Rants

kaas

33 Eieren

senen

1111

100 Gram

34 Reserve

20jaa.

20

33 Kaas

500 Gram

JONGEN UIT OPVOEDINGSGESTICHT
ONTSNAPT.

10

jvleesch of vl. waren

1 Rantsoen

109 Algemeen

ROTTERDAM] 2 Sept. Heden Werden te_
0.62
0.32 veemarkt aangevoerd 3113 die.en, waaronder
0.20 1650 runderen, 52 paarden, 184 veulens, 137
0.10 schapen, 225 nuchtere kalveren 782 graskalp j_g verem en 83 bokken en. geiten.
Prijzen en handel waren al. volgt:
0.91

--’
-

33 Vl.waren

250 Gram

Gistermiddag reed te Leusden een melkwagen, waarop eenige kinderen zaten. Toen
de voerman stopte om bussen melk af te
leveren, sprong de zevenjarige T. O. van
den wagen. Kort daarop zette het voertuig
zien weer in beweging.. De knaap sprong
weer op den wagen, doch viel er af.
Hij
raakte er onder en was vrijwel onmiddellijk
dood.

0.20
-.- 0.13
01Q
-p.0.20
st.

Stoofsla
Rabarber
Postelein

33 Vleesch

14 t/m V.1w...

-——_________«________———

'/2 Rantsoen I bloem, brood of gebak
>/_ Rantsoen ]

33 Bloem

108 Algemeen

Kind onder melkkar geraakt en gedood

-3 jaar|l3jaar

j brood of gebak

1 Rantsoen

33 Brood

t/m

„—_

1

§

HET GEVAARLIJKE SPEL.

g.
P;’0.13
n1

4 Rants.

■

0 t/m 4

IN Tij DVAK VAN 1 WEEK

IKg

P- st’0 07

._,,„„,Andijve
Spinazie

VAN:
.

BONNEN

.

BESCHIKBAAR PER PERSOON

GEEFT RECHT OP HET KOOPEN

107 Algemeen

LICHTUITSTRAUHG
-PHA VERDUISTERINGSTIJD
f’O.ll
LEVENSGEVAAR
-- 0.20
n 1.
0.13
VOOR U EH AHDEREH!
-0.08

Kropsla

P- kg. '

ïd

.

_

°'\

ELK DER

VOLGENDE

_\ j

Binnenland.

:'S0.07

Uurn
Zilvéruien
sia j o tten
fajaiotten
Bieten, ronde en lange

’0.23

- 0.20
-- 0.17
0.17
-0.09
-- 0.09
0.07
°-08

'

beneden 6 cm.

P- kg.
0.32
0.23
n Kg.
keP-

FRUIT.
Aardbeien
Aalbessen
Meioenen:
groene ananas
andere soorten
Druiven:
Muscaat, Westfrisia, Leopold,
Golden Champion, Cros Col-

-

--

\°
"
,k,/S:S K;H ïoiS£:K g"f

DRiE OP DE HUWELIJKSREIS
Toeeang boven 18 jaar.
2029

8

f 18.48
f 12.88
f 7.50

haronl

ROYAL
Woensdagmiddag 3 uur TLEO LINGEN in

?»■«*.

_ „

24.08
15.12

Alleen nog maari
HOiGENg
HEDEN

f 12.88

f 26.32
fl2 g

|

2032

IN DE WEEK VAN 31 AUG. T/M 6 SEPT. 1941

■ ■ ■ Harmonie

I
.ss
'

2de kwaliteit
Beurré de Mérode, enz.:
kwaliteit
M k
t lt
Overige soorten:
kwaliteit
kwaliteit
Stek- en wormstekige peren

f1 35.28
f ""
26.32°
f 15.12

Jacques Lebel, enz..

f ss

Dan krijgt U Uw kwitantie per bank, met verhooging der kosten.
DE BOUWMEESTER REVUE IS DOOR ONS REEDS AFGESLOTEN.

33—4 Brood

Zigeuner

.

lOp

meer/1

Na Zondag a.s- gaat dat niet

31 AUG. T/M 6 SEPT. 1941

■8*

I

Gij Uw contributie betalen aan kassa Stadsschouwburg of Chicaga-Theater
's avonds van '/_ 8 tot 9 uur.
den dag 10—12 en 2—6 ook aan , kantoor Chlcago-Theater,
Dames leden 160.
Heeren-leden 3.10

■

SCHANDAAL IN HETFiLM ATELIER |!

.

Bkunt

.".■

AMICITIA! Nog deze week

ZigEUNEiBaRO^I GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN

I

'f

H Leden

Era
L JANSSENS
; r/ °N>4646
TÜIHSTRAAT63

EL
2 L

O
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Effecten Coupons
Assurantiën.
Hoofdredacteur: H. K. Arts; Binnenland
en Gewestelijk Nieuws: C. P. J. van Beek;
Buitenland: j. J. M. A. Majoie; Stadsnieuws:
Ch. J. Ganzeboom.

I
i

TWEE JAREN OORLOG
HOE HITLER HET DICTAAT VAN
VERSAILLES IN EEN TRIOMF

VOOR DUITSCHLAND
OMSTELDE.
's-GRAVENHAGE, 2 September.
Heden eindigt het tweede en morgen begint het derde en, naar wij hopen, laatste

oorlogsjaar.
Een terugblik past op dit moment.
Er was veel aan de oorlogsverklaringen,
die op den derden September 1939 door Engeland en Frankrijk te Berlijn overhandigd
werden, voorafgegaan.
geDe korte inhoud dier voorafgaande
schiedenis was: Versailles, en deze eene naam
verklaart tevens alles. Eenerzij ds stonden de
erfgenamen van de makers van dit s'chanddictaat, dat den oorlog na dezen dusgenaamden „vrede" onafgebroken voortzette en het
Duitsche volk met zijn bondgenooten in een
staat van altijd durende onderworpenheid,
ja slavernij, zou willen houden.
Anderzijds staan de verjongde volken van
het midden,
het nationaal-socialistische
Duitschland en het fascistische Italië,
dat
bitter teleurgesteld na Versailles onder den
imperialistischen druk van Londen den weg
tot Berlijn gevonden had, vastgesloten deze
boeien te verbreken en vrijheid en leven voor
zich en hun toekomst te veroveren.
Eenerzij ds vindt men de groote 'westelijke
wereldmachten, Engeland, Frankrijk en op
den achtergrond de Vereenigde Staten, die
meenden, dat wat zij in de hun onderworpen
Volkenbondsvergadering tot recht en gerechtigheid verklaren, door de overwonnenen van
1914-1918 zonder meer geprezen behoort te
worden en de wereld alleen onder hun overheersching gelukkig kon zijn. Anderzijds
staan de opkomende machten van de „spil"
vastbesloten dit juk van zich af te werpen
en een nieuw Europa te bouwen, waarin de
vreedzame samenwerking der
volken in
plaats van deze machts- en overheerschingspolitiek zou treden.
De aanleiding was Danzig.
terugziet
Wie thans
op de voorgeschiedenis en het begin van den oorlog, moet nogmaals constateeren,
dat het gelijk geheel
aan Duitschen kant was, en niet alleen het
gelijk, maar ook het geduld.
Wat een onding had Versailles daar in het
oosten geschapen, een van het rijk gescheiden Oost-Pruisen, een oer-Duiteche stad als
Danzig, door een Hoogen Commissaris van
den Volkenbond geregeerd en in wezen aan
de Polen uitgeleverd, een in twee stukken
uit elkaar gescheurd Silezisch industriegebied, en millioenen Duitschers onder Poolsche heerschappij en Oost-Europeesch cultuurpeil wegg.drukt. Een kind kon begrijpen
dat dat alleen goed kon blijven gaan, zoolang
het rijk machteloos te/ aarde lag, maar dat,
aoodra men ook maar weer een veer van den
mond zou kunnen blazen, Duitschers van het
rijk, de Oost-Pruisen en de Danzigers elkander de hand zouden reiken en samenleving
zouden zoeken. Het is een misdaad van Versailles, dat'het deze verbrokkeling schiep en
daarmede Polen en de gansche beschaafde
wereld belastte. Het is een tweede misdaad,
dat dit in de jaren van 1918—1939 nimmer
voldoende werd ingezien, het is een derde
misdaad, datLonden op 6 April 1939 door een
formeele garantie aan Polen dezen onhoudbaren toestand ook voor de toekomst bleek
te willen handhaven en den Polen daartoe
een blanco-cheque in de hand drukte, die de
Polen naar Londen's wensch gebruikt hebtoen. Dit heette dan een „vredesfront", men
kent het inderdaad huichelachtige woord
nog uit die dagen, het was voor de volle 100
jpct. een oorlogsfront.
In Duitschland kreeg menig vaderlander
een koude rilling bij de gedachte, dat de Poolsche kwestie op een voor Duitschland zoo
magere basis definitief zou moeten worden
opgelost. Maar Engeland had zijn garantie
aan Polen van 6 April 1939 op 25 Augustus
1939 reeds in een definitief verbond omgezet,
dat de beide staten onlosmakelijk verbond
en deed niets om den vrede op redelijke basis
te bevorderen, deed integendeel alias, om de
Polen tot het uiterste te drijven.
Men weet het: De Polen lieten zich tot het
Uiterste drijven, in een roes gebracht door do
alliantie met het westen, die hen op één lijn
met de westelijke groote mogendheden plaatste, de overwinnaars reeds in gedachten nog
vóórdat de veldtocht begonnen was en openden de vijandelijkheden. Het Duitsche zwaard
sloeg terug en het sloeg fel. Van Polen bleef
binnen drie weken tijds niets over.
Sindsdien is Duitschland van zege tot zege
voortgesneld en heeft daarbij tevens nog tijd
en gelegenheid gevonden om in gansch Europa met volledige liquidatie van Versailles
de nieuw-ordening, de nieuw-opbouw van een
betere samenleving der volken ter hand te
nemen, zij het ook dat voorshands de oorlogs-noodzakelijkheden in menig opzicht de
volle doorvoering nog tegenhouden.
Als belangrijke episode vergeten wij niet
de vondst van de Warschauer documenten,
d.w.z. de documenten, die tic Duitsche troepen na hun intocht in Warschau daar ontdekten, en die onthulden, hoe sterk NewVork achter de Engelsehe politiek stond en
hoe de machthebbers van de U.S.A. en dan
zijn
ca
met name president Roosevelt
Polen tot verzet
joodsche vrienden de
prikkelden. Later herhaalde zich de historie in Jcego-Slavië, waar wederom de
Amerikanen achter de schermen een klein
volk tot een dwazen staatsgreep en een nog
Het
prikkelden.
is
onheilvo'ler oorlog
geen nobel beeld, dat te Warschau en te
Belgrado, en waarlijk in deze twee steden
niet alleen, van de Amerikaansche politiek
varkregen weid. Het is €en tegendeel van

nobel.

De rol van Moskou.

het tweede oorlogsjaar
denkt uiteraard ook ieder aan de SovjetUnie. Op 23 Augustus
aan den vooravond
van den oorlog
kwam het non-agressiepact tusschen Moskou en Berlijn tot stand.
Het was het antwoord op de Engelsehe
politiek van garantie aan Poen. Die politiek mishaagde Moskou in hooje mate, daar
hst in elk gevai zijn deel vah Polen wild.
hebben en de prp-Poolsche politiek aan
Londen en Parijs zeer kwalijk
nam De
Sovjets kregen hun deel van Polen. Op 17
September rukten zij er binnen. Maar tegelijk werd deze datum een keerpunt in de
verhouding van Moskou tot, Londen en Parijs. Had Londen de garantie aan Po'en
eerlijk toedosld, dan had het op 17 September aan de Sovjets den oorlog moeten verklaren. Het deed het niet. Het gaf Polen
aan de Sovjets prijs en toonde daarmee,
dat de dusgenaamde bescherming van de
kleine volken slechts een dekmantel was
Bij het einde van

— —

Provinciale Berichten.
HET RIJWIELPAD LANGS DE
OISTERWIJKSCHEBAAN.
De A.N.W.B. vraagt verbetering.
Tusschen Tilburg en Oisterwijk ligt ten
Zuiden van de spoorbaan en daarmede nagenoeg parallel de z.g. Lage of Oisterwijksche
baan, zijnde een landweg met rijwielpad.
Dit pad is zeer gezocht door het mooie'afwisselende natuurschoon van het aan dezen
weg grenzende land en omdat het een korte
verbinding vormt tusschen genoemde plaatsen.
De toestand laat echter in het algemeen
veel te wenschen over.
Het pad is op vele
plaatsen mul en zoo smal, dat twee wielrijders elkander niet kunnen passeeren en dan
op de hobbelige grasbaan moeten uitwij-

ken.

De A.N.W.B. heeft zich daarom gewend tot
de betrokken wegbeheerders
met verzoek
verbetering en verbreeding te willen bevorderen.

SLUIKHANDEL ONTDEKT TE DEN BOSCH
Voor duizenden guldens bij broer en
zuster in beslag genomen
De politie te 's-Hertogenbosch is aldaar
een grooten sluikhandel op het spoor gekomen, zoo meldt het D. v. Nr.Br.
Sedert eenigen tijd reeds, had zij het
vermoeden, dat twee personen, een broer en
een zuster, genaamd M., die in de stad een
tweetal schoenwinkels exploiteerden, behalve in den verkoop van schoenen en aanverwante artikelen, ook goed thuis bleken
te zijn in den verkoop van allerlei gesmokkelde artikelen.
Toen zij dan ook in een der panden door
het tweetal geëxploiteerd, een' inval deed,
bleek dat het vermoeden van de politie
juist

was.

In een kelder werd voor duizenden guldens aan artikelen aangetroffen, welke door
het tweetal buiten de distributie om verkocht werden, zooals koffie, thee, cognac,
kousen, tapijten etc etc.
Al deze goederen, benevens een groot
aantal schoenen, werd door de politie in
beslag genomen.

De geheele Zaterdagmiddag is noodig geweest, om al deze goederen met een bakfiets naar het hoofdbureau van politie in
de Orthenstraat over te brengen, alwaar
ze een heele kamer vullen.
De broer en de zuster zijn aangehouden
en voorloopig in arrest gesteld.
Waarschijnlijk zullen zij ter beschikking
van de justitie worden gesteld.
UITGESLOTEN SLAGERS.
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat wederom acht slagers onder wie L. van Dongen, B No. 140, Sprang-Capelle en A. Sannen, Dorpsstr. Berkel-Enschot, wegens frauduleuze slachtingen of het voorhanden hebben van vleesch, afkomstig van frauduleuze
slachtingen, voor geruimen tijd van het verkrijgen van een toewijzing van vee en
vleesch zijn uitgesloten.
Tegen deze slagers is proces-verbaal opgemaakt.

Nieuws uit Alphen.
Tuinbouwlevering.
In de week van 25 tot 30 Aug. werd door

de leden van de R. K. Tuinbouwvereenigmg
St .Willibrordus aan het pakhuis geleverd
aan de veiling R.B-T. te Breda: Frambozen
113. kg. Appels 157 kg., peren 22 kg. pruimen
55 kg. Snijboonen 87 kg. dubb. boonen 1890
kg. Totaal 2324 kg. Totaal bedrag van f 327.13

Bruijn, 6 J. Moelands, 7 P. Broeders, 8 C. Moë-j
en
lands, 9 J. Swaans, 10 J Peijnenburg, 11 J. v.
Loon.
Afscheidsvergaderinvgan den Raad.
Groep 3: Lammeren. 1 Jac. Maas, 2 C. Roelands, 3 Jos. Biemans, 4 P. Biemans, 5 P. Broe
Toespraak van den voorzitter.
ders, 6 J. de Bruijn, 7 Jos. Hofkens, 8 Wed. Bic
Op de gehouden gemeenteraadsvergademans, 9 J. Moelands. Er werden nog ongeveer
ring werd besloten de noodige grond aan te
30 geiten en lammeren voorgeleid.
koopen tegen 30 cent per M2., voor verbetering en verbreeding van den Molenweg.
uit
De heffing van inentingsgelden tagen typhus
en naratyphus zullen f 0.35 bedragen.
gaan.
Van komen en
Dan volgt een uitvoerige gedachtenwisseling
Vertrokken: v. Oosterhout, Antonia M. en o\er het u. <",""K,m van brandputten. Er zouMeijer, Lamberta W. beiden van Houtschen den goede brandputten gemaakt
moeten wor
Heuvel 28 resp. naar Etten ca. en Breda.
den op Kwaakburg, Boschoven, Terover,
Andriessen, Willem F. van Klappeijstraat 44 Alphen-Oisterwijk én op Den Dijk. De aannaar 's Gravenhage
Douwes, Berend van nemer laat echter op zich wachten, terwijl
Spoorstraat 45 naar Arnhem
Van Vught, het de gemeente aan arbeiders voor dit
werk
Adrianus van Doelen 5 naar Gorinchem
ontbreekt.
Kuijten, Adriana J. van Zandheuvel 107 naar
De raad is tegen het voorstel tot aansluiï'rincenhage Oomen, Louis J. A. van Breting bij de Waterleidingsmij. Oost Brabant.
dascheweg 20 naar Heeswijk
v.d. Elshout Zes leden stemmen tegen. Alleen weth.
BaePhilippina van Tilburgscheweg 20 ne*ir Breten blijkt vóór aansluiting te zijn.
Mulder,
da
Henricus H. M. van ZuideindAan het einde der vergadering dankt de
schestraat 19 naar Eindhoven
Driesen, voorzitter de raadsleden voor hetgeen
zij
Jules van Heuvel 12 naar Breda
Peterse, voor de gemeente deden en deelt
mede dat
Gertruda J. H. van Leijsenhoek 34 naar Hooer voorloopig 3 raadslieden worden benoemd
ge en Lage Zwaluwe
Zuure, Leonardus F. Bij een i^'nnerstal van
3000 (vermoedelijk
van Bredascheweg 16 naar Dordrecht — Kiein Febr. a.s.) zullen 5 raadslieden in totaal
vits, Johanna A. van Heuvel 1 naar Dussen zitting hebben.
ca.
Claassen, Adrianus P. M. van Prov.weg Oosteind 134; Engelhar* _ouis K. M. en
Willem L. J. M. van Zuideindschestra. t 21,
allen naar Huijbergen
De Jongh, Cornelius
P. van Dordrechtscheweg 3 naar Teteringen;
Ernstige val.
De Hoog, Willem H. J. I. van Kerkstraat 17
misstap
Door
een
viel mej. N. van Bladel
naar Teteringen.
Ingekomen: Pijpers, Maria C. van Dongen alhier van een tamelijk hoogen trap. Bewusteloos Werd zij opgenomen en naar het St.
naar Hoogen Dijk 70
Emtoregts, Maria E. Nicolaas
Ziekenhuis getransporteerd, alwaar
van Gilze ca. naar Rijksweg Dorst 110
geneesheer een ernstige hersenschudding
de
Oomen, Johannes C. J. van Roosendaal ca.
naar Houtschen Heuvel 32
Broeders, Ca- constateerde.
tharina van Breda naar Rijksweg Dorst 108
Zwemwedstrijden.
Van Loenhout, Pieternella van Roosendaal ca. naar Leijsenhoek 73
Oomen Maria
Door de Waalwijksche Zwemver eeniging
W. C. van Boxtel naar Houtschen Heuvel 32 W. Z, V. werden
onder groote belangstelling
De Wijs, Johannes L. en gezin van Made in het zwembad ,',Het
Hoefsven" zwemwedca. naar Haasdijk 59.
strijden gehouden, waaraan het kampioenBurgerlijke Stand tot 28 Augustus.
schap van Waalwijk was verbonden Er werGeboren: Johannes A. M. z. van Jansen den fraaie staaltjes van zwemkunst te zien
gegeven.
Cornelis A. W. en Roelands Maria C.
DimTen slotte kende de jury de volgende bephena, dochter van Kreeft, Marinus en Kone
Johanna C.
Adrianus F. M. z. van Bieman-s kroningen toe:
1. 3x50 m. wisselslag kamp. van Waalwijk
Johannes P. en Aarts, Elisabeth
Johannes
C. z. van Dekkers, Johannes H. en Koreman Heeren: 1 Dick Horst 1 min. 59,1 sec; 2 Frans
Clementina E.
Maria A. P. H. d. van v d Kools 2 min. 2,5 sec; 3 Jan Mombers 2 min.
Dungen, Sabinus A. P. en v. Haaren Bar- 8,3 sec
bara J.
2. 3x50 m. wisselslag kamp. van Waalwijk
Gehuwd: Savelkouls, Laurentius M en Dames: 1 Dini Stasser 2 min. 44,9 sec, 2 ZuiS
2 min. 57,1 sec
Broeders Johanna A. P.
Braat, Johannes de Folter
3. Schoonspringen Heeren: 1 Frans Kools
C. en van Ham Cornelia
De Jong Joannes
26 p., 2 Joop van Engelen 21.5 p., 3 Dick Horst
C. en Biemans, Petronella A.
15 p.
Huwelijksaangiften: v. Geel, Gerardus J
4. Schoonspringen Dames: 7 Zus de Folter
j.
24 en Akkermans Elisabeth J. W.M. 23 jaar
15.5 p., 2 Dini Stassar 13,5 p.
Jansen, Hendrikus Th, J. 28 jaar en Wete5. 50 m. vrije slag meisjes: 1 Wiesje de
nngs, Johanna L. 27 jaar
Nuyten Adrianus 27 jaren en Volman Berta M. 27 jaren. Greeff £4 sec, 2 Jo Dekkers 56 sec.
6. 50 m. vrije slag jongens: ' 1 Hombergen
43.7 sec, 2 v. Ravenstein 47.5 sec.
Op
Onder waterzwemmen dames: 1 Zus de
Burgerl. stand -van 15 t.m. 28 Augustus 1941. Folter, 2 Dini Stassar.
Onder waterzwemmen heeren: 1 Dick Horst
Geboren: Johanna H C d. van P A v Laar- 2 Frans Kools.
hoven-v. Set-ens Petrus J M z. van C PulSchaalduiken dames: 1 Dini Stassar met
lens-de Kort
Franciscus M J z. van C van 14 schaaltjes, 2 Jo Dekkers met 5 schaaltjes.
Dongen-van Keulen
Schaalduiken heeren: 1 Frans Kools met
Antonia Pa. Ma d
van A. Siemons-Damen
Johannes P M z 18 schaaltjes, 2 Dick Horst met 16 schaaltjes.
van H. Verduijn-v. d. Linden
Plankvechten Dames: 1 Wiesje de Greeff.
Johannes H
Ma. z. van H v d Lyiden-Vera
Plankvechten heeren: Onbeslist. Frans
Martinus W
Bz. van A G van Gorkum-Kroot
Kools Joop van Engelen.
Johanna
Ma. d. van J M Wellens-Versteij nen
Antonius A F z. van A H A de
Kort-van Esch
Theodora Ma. Aa. d. van A D Oerlemans-Mo3ertus M z- van P J v. Wanrooij
v
Wanrooij.
van "T
Bliksem ingeslagen.
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Voetbalsport.

Nieuws uit Molenschot.
Geitententoonstelling.
Op een terrein nabij café Gillis hield de
geitenfokver. St. Anna onder flinke belangstelling haar jaarlij ksche tentoonstelling.
Als keurmeesters fungeerden de heeren v.
d. Berg, Princenhage, Wildhagen, Beek, met
als arbiter de ass. landbouwconsulent de heer
Gooskens te Hoogeloon.
De prijzen werden als volgt toegekend:
Groep I: Stamboekgeiten. 1 J Snoeren, 2
Jos. Hofkens, 3 P. Broeders, 4 Wed. Biemans,
5 C. Ermens, 6 J. Swaan, 7 W Maas, 8 J Swaan
9 W. van Groesen.
Groep 11. Oudere geiten. 1 JKrijnen, 2 A. v.
Dongen, 3 C. Roelands 4W' Maas, 5 J. de

Duitschland er onder te houden, doch geen
oogenblik werkelijk gemeend werd. Dat
bleek later opnieuw, toen Finland door de
Sovjets werd aangevallen en de groote westelijke machten evenmin de moscovieten in
den weg traden. Dat bleek dezer dagen nog
eens door den overval op Iran.
11© kleine volken werden niet beschermd,
zelfs niet geholpen. Zij halden slechts Enge'and's belangen te dienen en werden koud
en cynisch daaraan opgeofferd. Alleen het
egoïsme regeert te Londen, en egoïsme, dat
liever den cultuurdood van de Baltische
s.aten, van Finland en van ganseh het vasteland bevordert,.- dan iets van eigen imperia'isme en wereldheerschappij ten gunste
van andere volken te willen opgeven. Geen
p'aats onder de zon voor eon ander dan
Engeland, was het leidend motieE der Engelsch© wereldpolitiek reeis eeuwen; het was
het ook nu,
Wij gaan het derde oorlogsjaar binnen,
naar wij hopen het laatsle van deen oorlog. Daarin staat de groote beslissing voor
de deur, of de toekomstige genera'ies nog
langer onder den dwang van het plutocia iseh imperialisme der Angelsaksen zullen blijven, dan wel of opreohte, elkanders
belangen dienende volksohe samenwerking
de g-cederen der aardo voor allen toegankelijk zal maken.

-

Nieuws uit Kaatsheuvel.

Zaterdagmorgen sloeg tijdens een kort doch
hevig onweer de bliksem op den schoorsteen
van de woning in de Leostraat bewoond door
den heer P. en eigendom van de bouwverVolksbelang. De schoorsteen kwam terecht'
op het dak van de nevenstaande woning be-

woond door den heer v. D. en richtte op '—'.e
woningen heel wat schade aan. Brand ontstond gelukkig niet.
Tenniswedstrijd.

Op de banen van Euphonia is Zaterdag een
tenniswedstrijd begonnen waarvan de uitslag
tot heden is: DPT.es enkel: T. Zapp^-J. Vloemans 6—l, 6—o, G. v.d. Wee—Th. v.d. Wee
6—4) 6—2, 2e ronde G. v.d. Wee—l. v.d. Linden 7—5, 6—2, T. Zapp—J. Dekkers 6—2 6—2.
' Dames dubbel: D. Schalken en T. Zapp—
I. v.d. Linden en J. Dekkers 6—o, 6—2, G. v.d.
Wee en J. Vloemans—T. Leenaarts en Ph. v.
d. Wee 6—3, 6—2,
Heeren enkel: le ronde A. Schalken—J.
Mallens 6—l 6—l, G. v.d. Linden—J. Musters
6—3 6—4, F. Mallens-^A. v.d. Wee 6—l, 6—l,
2e ronde A. Schalken—P. Leenaarts 6—2 é—o
H. Musters—G. v. d. Linden 4—6 6—2 6—l,
demi-finale A. Schalken—H. Musters 7—5,
6—3, Heeren dubbel: le ronde A. Schalken
en W. Musters—F. Mallens, J. Mallens 6—l,
6—3, M. v. Nieuwstadt en J. Musters—H.
Musters enij G. v.d. Linden 6—l 6—3, Gemengd dubbel: le ronde J. Vloemans en J.
Musters—F. Leenaarts en F. Mallens 6—4,
6—2, G. v.d. Wee en H. Musters—Mevr. Vercauteren en Dr. Vercauteren 6—l 6—3, T.
Zapp en M. v. Nieuwstadt—l. v.d. Linden en
J. Mallens 6—3, 6—2.

Van komen en gaan.
Ingekomen: Pa. Ma. van Esch van Udenhout
L. Penninge van Oudenbosch
C G
Schalken van Oudenbosch
Aa. Wagenmans
van Tilburg
Ja. Ma. Schalken van Rotterdam
Ma. Ca. v d Velden van Tilburg
Ha. E. v. Noije van Raamsdonk
ML Verstegen en echtg. van Schaik
P. Velthuizen
van Tilburg
J J Boons van Haaren — L J
Verdegem van Tilburg
Ma. M. van
Wanrooij van Heerlen — Ja. M L Vermeeren
van Den Bosch
H. Oerlemans van Oosterhout
Wa. Ha. Aa. v d Hoven van Vught
J. Evers van Rotterdam
Aa. Laros van Tilburg — Ha. Ja. IJpelaar van Drunen
Ca.
Ma. Aa. Hamers van Amsterdam
Ga. Ca.
de Haan en kinderen van Waalwijk
JAD
M Vercauteren van Kerkrade.
Vertrokken: A. Renier naar Heemstede
H P M Smals naar St. Mich. Gestel
Ma. H.
Oerlemans naar Tilburg
J H Roelofs naar
N H Glaudemans naar
St. Mich. Gestel
Heeswijk
J A D M Vercauteren naar TilA.
burg
A J Rombouts naar Oirschot
Ma. Kokken
Verharen naar Oisterwijk
J H Colen naar Goirle
naar Beers ad. Maas
A J v d Griendt
E, Damen naar Vught
naar Venlo
C. B M Brekelmans naar OuOnder groote belangstelling gaf de Landedenbosch
CM Huijbregts naar Waalwijk
lijke Rijver. „Nassau" op nuitnoodiging van
J W Donders naar Weert.
den RK Jongen Boerenstand te Ulicoten een
buitengewoon geslaagd concours.
De wedstrijden hadden 'n prettig verloop.
Pastoor v d Steen gaf mede van zijn belangGeitenfokvereeniging.
stelling blijk. De jury was samengesteld uit
Op de keuring verbonden aan de gehouden d eheeren Burgemeester mr. Kamerbeek, dr.
tentoonstelling zijn 4 geiten van de fokver- Bloem en weth. de Vet.
De uitslagen luiden als volgt: (Het proeeniging St. Joseph in het stamboek opgenogramma bestond hoofdzakelijk uit attractiemen.
nummers).
voor gehuwden.
Wijdingsweek
Appelhappen: 1 L v d Flaes, 2 Jos v. Beek,
parochiekerk
Van 7 tot 14 Sept zal in onze
3
Jos Staeis, 4 Jan Verschuren, 5 L. Klaassen,
gehuwden
gepredikt
wijdingsweek
voor
een
6
Jos Jansen.
worden.
Uitslag Springconcours: 1 Ch. Hendriks, 2
Tuinbouwveiling.
Jos Staes, 3 Fons Jansen, 4 P. van Beek, 5 J
Door de leden der tuinbouwver. St. Petrus Tuijtelaars, 6 Jos van Beek, 7 L Klaassen, 8
werden op 30 Aug. geleverd:.34 kg. frambozen L v d Flaas.
a 35 et. 881 kg. dubb. tooonen a 14 et. 180 kg.
Blinde man met kruiwagen: 1 Jan Verdubb. boonen conctract f 13.20 per 100 kg., 14 schueren, 2 L. v d Flaes, 3 J Tuijtelaars, 4 Jos
kg. dubb. boonen afw., 10 kg. rentegevers en van Beek, 5 Jos. Jansen, 6 L. Klaassen, 7
123 kg. appels, tegen gevar. prijzen.
Ch. Hendriks, 8 Jos. St_*_ en P. van Beek (bei
Eiermijn.
de ruiters paisscerden gelijk de eindstreep).
Hindernis nemen (o.a. schutting): 1 L v d
Ingaande 8 Sept. a.s. worden de eieren in
ontvangst genomen van 9 tot 10 uur en Flaes, 2 Jos van Beek, 3 Jos. Staes, 4 Jos Jansen, 5 J. Tuijtelaars, 6 Jan Verschuren, 7 Ch.
voortaan elke Maandag om de 14 dagen.
Hendriks, 8 P. van Beek, 9 L. Klaassen.
Avondnijverheidscho lSt. Joseph.
Vluchtcour.: J. Tuijtelaars 72 sec., Jos. Jansen
74 sec, L v d F.aes 75 sec, Ch. Hendriks
wij
AvondnijverheidNaar
vernemen zal de
school worden ondergebracht in een pakhuis 75 sec, Jos Staes 78 sec, L. Klaassen 80 4
van den heer Fr. Hoevenaars, Oranjestraat sec, P. van Beek 92 sec, an JVerschuren 105
sec.
te Gilze.
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Nieuws uit Loon

.

—

Overleden: Helena van He-esch wed. van P
Grootswagers, 60 jaar
Catharina Moreval
wed van J. Netten, 93 jaar
Catharina
Netten 2 mnd.
Engelbert Smeets, echtg v
Ca. Meeren, 72 jaar.
Huwelijken: M M v d Hout 31 jaar en Ha
van Gooi 29 jaar
A. van Es 24 jaar en Ja.
Arbeidsongeval.
C. Damen 22 jaar
J. Vos 55 jaar en Wa C
J Th C v d Linden 31 jr
Tijdens de werkzaamheden bij den heer P. H. de Wijs 42 jaar
B. had de arbeidster M. B. het ongeluk van en M J G F Wajon 25 jaar.
Huwelijks-aangiften: W C Haen 31 jaar
een ladder te vallen. Zij had haar enkel zooen Da. A. M. Schalken 27 jaar — Th. Ligtvoet
danig bezeerd, dat de hulp van dokter GoAnt. Leijsvaerts uit Baarle moest worden ingeroepen. 21 jaar en Ma. Greven 20 jaar
ten 30 jaar en Aa. S. Emmers 30 jaar.
Zondag speelde Viola I en II een vriendschappelijken oefenwedstrijd onder A en B.
Na een tamelijk gespeelden wedstrijd wist A
tenslotte met 4—3 te winnen van B. Na afloop werden de jongens getracteerd in hun
clublokaal.

Riel.
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Nieuws uit Gilze.

Nieuws uit Baarle-Nassau.

Nieuwe

Binnenweg

30

Rotterdam

Nieuws uit Berkel-Enschot.
124.-jarig jubileum.

Maandag 1 Sept. vierde de heer Jac. van
Zeeland zijn 12_-jarig jubileum als hoofd
der school te Enschot. Ofschoon de jubilaris
dezen dag ongemerkt voorbij wenschte te
laten gaan, mede met het oog op de tijdsomstandigheden, mocht hij toch vele blijken
van belangstelling ondervinden. Ook wij
wenschen den heer van Zeeland nog vele
jaren toe tot heil van Enschots jeugd. ,

Nieuws uit Bladel.
Koningschieten.

Bij gelegenheid van de kermis had op de
banen van de handboogschutterrj „Ontspanning na Arbeid" het jaarlijksche koningschieten plaats. De uitslag was als volgt:
(30 pijlen) 1 Ant. Daniëls 107 p., 2 Jos van
Sambeeck 103, 3 P. v. Dorst 102,, 4 Jan Fiers
Sl, 5 Jos v. Rooy 88, 6 H. Klessens 84, 7 J. v.

Dorst 82, 8 J. Verhoeven 75, 9 A. v.d. Borne
69, 10 L. Roymans 67.

Nieuws uit Goirle.
Feest van St. Jan.
Het feest van 'St. Jan is Zondag evenals andere jaren op grootsche wijze gevierd.Na de plechtige Hoogmis om 10 uur, welke
werd opgedragen door den ZeerEerw. Heer

Pastoor Wassenberg, trok een

schitterende

processie buiten de kerk naar het rustaltaar'

onder het bidden van den rozenkrans en het

zingen van proceiïsieliederen begeleid door
Harmonie „Oefening en Uitspanning". De
Eerw. Heer Kapelaan Remy hield bij het rust

altaar een welsprekende feestpredikatie.
Na den zegen met het H. Sacrament trok
de stoet kerkwaarts, waar de zegen met het
Allerheiligste werd gegeven.
Na den middag had na een korte predicatie van den Z.Eerw. Heer Pastoor de plechtige zegening der kinderen plaats. Voor deze
plechtigheid waren vele moeders met haar
kinderen naar de kerk gekomen.
Ongeval op de fabriek.
Op de fabriek van de firma Pijnenburg had
de arbeidster v. B. het ongeluk met de haren
.tusschen de .machine te geraken. Daardoor
werden de haren van het hoofd gerukt.
Na een voorloopige geneeskundige behandeling werd zij naar het St. ElisabethiSziekenhuis te Tilburg vervoerd.

Onderwijs.
EXAMEN VOOR MELKER (STER).
De Brabantsche Zuivelbond reikte aan de
volgende personen het diploma voor melker(ster) uit:
Nica van den" Brand, Bertha Brok, Johanna van Eggelen, Antonia de Gauw, Adriana
van Hulten, Engelina van Logten, Johanna
van
de Pint, Petronella Robben, Cornelia
Son, Johanna van Son Anna van Son Bertha
van de Ven, Francisca van Verwij, Nia Vissers, Johanna van de Water, Jet van de Water, Johanna van de Water, Petronella de
Wit, Antoon Aarts, Andreas van Bladel, Petrus van den Brand, Adrianus Brok, Gerrit
Dikmans, Petrus van Drunen, Martinus van
Drunen, Hendrikus van Eggelen, Johannes
van Eggelen, Marinus van de Geld, Johannes
Jehoel, Willem Klerks, Cornelis Klerks, Cornelis Kessel,
Petrus van Loon, Hubertus
Mosterdman, Jan Muskens, Cornelis Pullens,
Lambertus Pullens, Jan v. Rooy, Hendrikus v.
de Sanden, Martinus van Son, André Spruit,
Johannes Tijssen, Gerrit van de Ven, Johannes Vrijhoeven, Adrianus Vrijhoeven, Franciscus van Wezel, allen te Drunen. 's-B.Crt

Sport.
Korfbal
KORFBALWEDSTRIJD.

Op het sportterrein „Boschvreugd" had
gisteren een ontmoeting plaats tusschen een

12-tal dames uit Alphen en D.1.0. (adsp.) uit
Tilburg. Na 'n suannenden wedstrijd wisten
de dames van D.1.0. te winnen met 2—o.
LICHT OP VOOR METSEN AUTO'S EN
ANDERE VOERTUIGEN
20 57—6 21
Dlnsdaer 2 Sent.
Woensdag 3 Pent.
20 55—6.23
fi 53 Zon on .er 20.25.
Zon on
Maan op 19 14 Maan onder 4.11.
Volle maan 5 Sent. 19 36

AMSTERDAMSCHE BEURS.
Maandag, 1 Sept. 19.

.

STAATSLEENINGEN.
NEDERLAND
V.K.
100 1940 I 4
93'/ g
500
1940 I 4
100'/,
9S'/ 2
100 IP4O II 4
99 7, 8
100 1940 II (mb.)
500 1940 II 4
99V 2
500 1940 II (mb.)
100''8
100
1941 4
999/,„
500
9 15,, a
1941 4
100
1936 3
933,4
500
1936 3
95'.■ 4
100
1937 3
893,g
500
1937 3
90 ,8
923/8
100(3'/.) 1938 3

.

5CO(3'/2 )1938 3

93

-

LX.

99%

1003/,6

98'/.

99'/,
99 l5/ 16
1003/ le
995/,
100

89/2

92
92 3/ 8
93

-

De Heer en Mevrouw
P. F. ENGWIRDAVAN .ALFEN
geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun
Zoon

|J. BROUWERS' Lakenfabrieken

GETROUWD :

A. G. M. STAATSEN
en

_

De Heer en Mevrouw
Staatsen-Giessen danken mewederz_dsche
de
namens
familie hartelijk voor de be-

BRANDHOUT
., S.v.p.

schriftelijke aanbieding.

WORDT~QEVRAAGDÏ

langstelling bij hun huwelijk
ondervonden.
2022
Tilburg, 2 September 1941.

m

__8

-

harHiermede
dank aan de buurtbewoners, patroon
betuigen wij

telijk

en fabriekspersoneel van Backer's
Gloeilampenfabriek voor de
fraaie bloemstukken en de |Eigenhandig
vele blaken van deelneming
ondervonden bij het overlij- nummer
den van ons zoontje en |
broertje

geschreven sollicitaties onder
2026 bureau N. T. C.

'

HENKI.
Fam. A. Gerards-Rekmans

en Kinderen.

Ons streven:
Dagelijks gelegenheid voor het maken van

2i'l9

PASFOTO'S

Stoomwasscherij

JET flftKW i

Groenewoudstr. 10
Telefoon 5453/

Maximum Helderheid
en Minimum Slijtage.

.
PROEFWASCH.
.

IW

Ked. H.

__
l—> Steeds beterwerk!
_____________________________________________

,

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V.

Hoofdkantoor : Heerengracht 580 Adam, 76 Vestigingen
Kantoor TILBURG
TELEFOON 4432
STATIONSTRAAT 39

I

Handels- en Bedrijfscredieten
B ij zonde re Credieten

Corr.^

P O 18

T§

Aanv. nw curs. omstr 8 Sept

Noordstr 91 Tel 7366

?.__ï.

Bij mogelijke afkeuring GRATIS NIEUWE OPNAME

Past het wetenschappelijke
waschproces in hare inrichting toe. Daarom:

Geef daar eens een

van 9 uur v.m. tot 7 uur nm.
's ZONDAGS van 10 uur vm. tot 4 uur nm

B. TER HOEVEN

I

|

BS__S_________ll_____R______-________iDß_9_B

AE.B.HEIJta
Molenstraat 113
VRAAGT NETTE

JONGEN

ter opleiding.

voor

12588 15302
15556
1376
1940 2132 8379 9019 9038 10973 13015 13228 14508

PREMIËN VAN

Gezaagd op 40 cM. lengte

C. M. GIESSEN

den .middenstand

35
238
301
577
830
12/4
1575
1830
1961
2203
2730
2853
3134
3632
3914
4254
4691
5022
5264
5497
5741
6022
6156
6315
6540
6833
7083
7292
7717

.b

120

|

ambachtspatroons en kien industrieelen

KWEEKEftIJ
geschikt
pim.
2 Brieven onder no
2036 bur. N.T.C.

daarvoor

Fraai pli.

Voor leder woord meer
wordt 3 cent ln rekening
gebracht Maximum aantal
woorden per kleine adverBuddemer^r
tentie 40
Voor brieven onder No o.
zal op Donderdag 4 September des middags om 2 uur te bevragen aan bureau der
namens makelaar Ed. H. A. courant wordt 15 cent adJanse te Tilburg, ln de zaal ministratie-kosten per advan café Pas Buiten Breda- vertentie ln rekening ge-

___,

goed werkende ijskast te koop
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199

226

510
718
1063
1477
1657
1924
2168
2623
2795
3064
3353
3774
4133
4521
4862
5213
5471
5640
5980
6114
6290.
6447
6744
6944
7224
7600
7992
8222
8540
8749
9160

514
776
IUBS
1504
1818
1930
2176
2689
2823
3075

526
808
1095
1513

.
.
.

(liefst

geoefenden). Briev, '

..

Dsur-vaardsr
GERRIS
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BPfl

9417

9319
9860
10144
10359
10592
10857
11120
11468
11686
12183

1258Ó

12966
13282
13676
14091
14369
14742
14950
15242
15480
15780
16009

16376

3417

3789
4173
4594
4918
5225
5474
5707
6987
6141
6309
6300
6756
6949
7229
7666
7997
8249

8381

8819
9165
9442
9678
0885
10145
10380
10606
10905
11169
11482
11708
12241
12665
12867
13300
13705
14145
14386
14745
14968
15260
15508
15792
16014
16402
16588
16836
17220
17546
17902
18151
18331
18686
18050

9 mmLmf

___H

________

____

182y

1931
2199
2715
2846
3081
3448
3327
4219
4.85
4993
5246
5488
6720
6017
6155
6311
6535
6799
7008
7280
7675
8011
8310
8584
8901
9174
9446
9699
9950
10218
10429
10641
10924
11178
11485
11715
12286
12671
12882
13352
13726
14151
14396
14758
14974
15264
15524
15817
16087
16405
16658
16877
17245

VOEDZAAM, ZUIVER EN OVERHEERLIJK VAN SI. AAK
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16579
16827
17159
17545
17567
17885
17912
18148
18193
18417
18316
18620
18688
18075
18881
19195 19229 19233
19445 19466 19534
19675 19693 19703
20008 20042 20141
20299 20304 20305
20451 20452 20471
20612 20618 20654
20804 20877 20888

R.K. MEISJE zoekt een nette VRIENDIN middenstand.
Leeftyd 18 of 19 jaar. Briev.
ond. No. 0889 bureau N T.C.

Gevraagd Dagdienstbode.
ongeveer 16 jaar.
Noordstraat 96
0890

Leeft.d

R.K. Jongeman 19 jaar Eng.
avondles
zoekt
volgend,
Vriend. Brieven liefst met
foto onder No. 0893 bureau
N.T.C.

'

0922 onder No. 0916 bur. N.T.C. HEER ZOEKT voor tydelijk
zit-slaapkamer. Brieven Kade
ZUINIG.
0903
janze
spiegel
Met
reflector DIENSTMEISJE. Net R. K. Al 3Veere.
lampen 20 pCt. meer licht. dienstmeisje gevraagd in DAMES ! Nu is de tijd daar
spiegels, schilderijen, vloerSpeciale gloeilampenhan- klein gezin, voor dag en voor een degelyke
PERMAzeil, ligstoel met kussens,
del
„Ceba" Korvelscheweg nacht. Zelfst. kunn. wer- NENT, maar dan van A.H.M.
theekast, kinderbox, divan,
v.g.g.v.
Zich aan te WENTINK, Jacob van Ouden110, Tel. 4195.
0897 ken,
clubs, 100 div Oirschotsche
melden Prof.
Donders- hovenstraat 69, t.o. keik
ZUINIG,
ZUINIG.
K.
2
caié-kachels.
D.
stoelen.
0888 Hoefstraat, Telefoon 4897.
straat
52
W. motorrijwiel 1937 (vrij
DAMES! Volgt nu vooral
Bespreekt tydig.
C4BO
van belasting) div. ledikan- een degelijke KNIP- EN
ten, serviezen, glas en aarde- NAAICURSUS aan het hier Tilburgsche stalhouderij,
Schout-Backstraat 11, Tel. TE KOOP GEVRAAGD alle
werk, keuiiengerief enz. enz
voor reeds jaren bekende 8854. Trovwrijden, doopen, soorten kachels en fietsen,
Kijkdag Donderdag van 10 adres Mode Academie Lan0909 kinderspeel oed en geheele en
tot 12 uur
2011 ge Schiifstraat 46, naast visite rijden.
Wil
j.edeelteiyke inboedels.
Textielschool. Aanmelden Voor direct evraagd NET je wat verkoopen kom even
PUBLIEKE VERKOOPING dagelijks van 7^-8 uur n.m.
MEISJE voor noodhulp of aanloopen. Jacob van OudenWEGENS VERTREK.
Patrc :en naar maat. 0842 voor vast Hotel „De Blau- hovenstraat 5.
0701
Oisterwijk.
0918
Kei",
we
GEVRAAG-J nette R. K.
WIJ GEVEN den hoogsten
Dienstbode, niet beneden
H. VOGELLIEFHEB- prys voor alle soorten oude
H.
18 jaar. Voor dag en nacht. BERS. Kanaries gevraagd. naaimachines.
St. Anna0874 Betalen den hoogsten prijs straat 33.
Biss. Zwijsenstr. 41.
0766
vogels
Fabriekstraat 14,
aan huis afMEVROUW: Uw adres voor Komen
Fr. Bresser, NoordUw oud G~UD
halen.
Tilburg
en
reinigen
chemisch
26, Tilburg.
0919 van f 3.— tot f 5.— .per
str.
zal op DONDERD. 4 Sept., kleurecht verven „STRAgram. Ik geef steeds het
a.s. n.m. 2 uur, ten verzoe- ZON", Groeseindst" 43, Tel. NAAIMACHINE TE KOOP hoogste. Overal te ontbieke en ten woonhu .e van 5258. Beter en voordeelig. gevraagd van part. voor den. Ook voor AntiquiteiHermans,
Wed.
Mevr. P. D. Austin aan de Filiaal:
Br. ten en boeken.
TONNY
0866 huishoudelijk gebruik. merk
Korve'scheweg
59.
Vlimmenhcefstraat
2 b,
PEETERS, Telegraafstr. 27,
prijsopgaaf en
met
(Broekhoven)
a contant, Prima
0767
HEERENRIJWIEL onder no. 0913 bur. N.T.C. Telef. 6789.
met 12 pCx opgeld
te koop, z.g.a.n. Prijs f 60,
43,
GEVRAAGD net R. K.
PUBLIEK VERKOOPEN:
Brands, „ Kerkstraat
KNELLENDE SCHOENEN
meisje voor halve dagen "!.
Zand.
0360
Op
Loon
wij grooter, wijder,
een zeer netten inboedel
maken
2 tot 8 uur. Boven de 16 j.
Alsook
w.o. tafels stoelen, kasten, TE KOOP een partij zware Zondags 'vrij. Adres: Pius- langer, breeder.
voor
plaatselijk
verruimen
schilderijen, spiegel, ledi0907 eksteroogen, knooken, hadenneboomen alsmede een p .in 2.
kanten, vloerzeil, haard, partij geriefhout en Canaclubfauteuils, eiken buffet, da-hout. Te bevragen bij H DAMES, laat nu goedkoop: merteenen, op Superlargomachine.
compl. slaapkamer, 5 kr. Kosters,
Kerkstraat A 146 uw oude hoeden vervormen KOKX' SCHOENHANDEL,
Kupp.
gasfornuis, eetsernieuwste
modelj
0781 naar de
Oisterwijk.
Capucijnenstr. 42, Tel. 7671
vies, lampen, vloerkleed,
len bij Tinny Cuypers Pi0900
divan met kleed, schemerKLEIN-WINKELIERS. Pro- kardt Broekhovenscheweg
populariteit
lamp, overgordijnen, haarfiteert van de
0910}
15 C.
droger, alsmede eenig glas van onze „Kleine AdvertenMevr. J. Swagemakers, Breen aardewerk en keuken- ties". Een „Kleintje" van 20
Tilburg,
BAKKERIJ TE HUUR te dascheweg 333,
gerief en tuingereedschap. woorden, 3 keer geplaatst, Tilburg, prima heetwater- j vraagt per 1 October een
Te zien Donderdag van
kost slechts f 1.70. Gij ver- oven, weinig stook. Brieven' net R. K. KEUKENMEISJE
12 tot 2 uur.
2030 ' ; dient het dubbel terug.!
onder no. 0771 bur. N.T.C. v.g.g.v.
0871
sevraa^d.
ZUINIG.

-^H-aw-____a___M

i

Gevraagd Bakkersleerling
prima goed, lage
prijzen. Jacob v. Oudenhoven- 1.2 jaar bij het vak. Leo
straat 5.
0891 XIII straat 24.
0864

.

matten, tafel- en
andere kleeden, litsjumeaux
met matrassen, nachtkasten,
ladekasten, eiken linnenkast
(groote) radio, radiokast,

162

157

Damesmodezaak VRAAGT Te koop een prima NaaimaUW ANNONCE HAD GE- ervaren verkoopster boven chine in pracht Salonkast
STAAN ZOU ZIJ THANS : 25 jaar. Br. met uitv. ml. J.J.C. v. Oers, Paduaplein 27
0892
DOOR DUIZENDEN
EK onder No 0870 bureau N.T.C

Paul

—^■

machine,

NOG EENS DUIZENDEN 100 Gld. BELOON ING
voor
GELEZEN WORDEN I
\ diegene, die R.K net persoon
23 jaar, aan goede betrekking
Jongeman zoekt tegen 1 helpt. Magazhn, kantoor,
\
verOctober a.s. zit-slaapkamer tegenwoordiger, incasso e.d.
met pension. Brieven met v.g.g. en dpl. v. Brieven onder
omschrijving en prij sop- ; Nr. 0887 bureau N.T.C.
gaaf onder no. 0914 bureau
N. T. O
R.K. DIENSTBODE gevraagd voor dag ca nacht
scheweg no 28 è. contant bracht
DIENSTBODE gevraagd ; Zich aanmelden na 7 uur
publiek verkoopen een partij
Meisje leeftijd 17 jaar zag tegen 15 September, zelf- 'savonds by Mevr. Beremans'
mobilaire goederen w.o.
zich gaarne geplaatst als standig kunnende werken. Meijer, Langestraat 67. Cs9B
Old Finish salonameublement leerling kapster
Brieven Mevr. Horsten—Wiercx,
Noordstr. 60.
Beschaafde JONGE DAME
al. theekast, bank 2 clubs onder no. 0921 bur. N.TC
0899
gemeubileerde
zoekt
tafel, P ano, haard, haardzitkachel, cuisinière, kamerka- AJ. Heerdink, poelier BerkTAFELTENNIS-club hier : slaapkamer met pension.
Tel. 8897 ter stede zoekt nog eenige Liefst centrum stad. Brieven
chels, waschkasten met spie dijkschestr. 70,
"
gel, uittrektafeis, dressoirs. vanaf heden patrijzen, tevens Dames of Heeren leden i onder no. 0896 bureau N.T.C
loopers,

’

___

45.^

502
379 399
407 450
672 680
617
638 650
1019
1025
1035
979 1014
1336 1353 1365 1403 1441
1582 1610 1622 1640 1648
1875 1886 1901 1914 1916
2056 2060 2086 2133 2136
2301 2543 2561 25ÜÓ 2604
2754 2756 2765 2772 2786
2925 2966 3006. 3018 3055
c 3158 3184 3238 3251 3280
3698 3728 3753 3762 3770
3964 4049 4068 4083 4125
4285 4315 4373 4444 4474
4759 4804 4809 4810 4822
3092 5154 5165 5187 5205
5392 5395 3422 5448 5468
5525 5586 5598 5634 5636
5845 5872 5873 5950 5962
6036 6056 609. 6097 6104
6172 6189 6208 6238 6247
6365 6391 6403 6426 6441
6600 6636 6Ü39 6859 6737
6852 6870 6894 6800 6924
7093 7117 7163 7178 7182 7218
7308 7319 7397 741 S 7423 7471
7719 7781 7861 7898 7943 7944
8170 8200 8219
8015 8029 8039 8138
8313 8335 8398 8447 8450 8454 8519
8595 8598 8617 8665 8693 8718 8734
8912 8959 8962 9002 9026 9094 9133
9235 9241 9243 9264 9317 9350 9372
6157 9488 9500 9556 9560 9588 9592
9704 9711 9726 9736 9765 9819 9833
9957 9983 10017 10028 10042 10076 10117
10264 10276 10282 10297 10326 10338 10345
10442 10459 10483 10493 10527 10548 10590
10700 10701 10707 10753 107b2 10793 10827
10369 11029 11058 11092 11097 11099 11115
11192 11230 11236 11273 11342 11388 11411
11516 11517 11572 11592 11635 11677 11682
11748 11817 11821 11960 11980 12072 12134
12379 12456 12518 12521 12551 12570 12580
12718 12724 12736 12751 12831 12885 12887
13083 13080 13100 13133 13178 13187 13250
13354 13398 13415 13523 13532 13540 13668
13730 13749 13780 13868 13874 13911 14043
14173 14199 14216 14245 14283 14294 14326
14487 14573 14586 14596 14597 14631 14717
1476% 14850 14853 14881 14910 14931 14934
15067 150/6 15113 15135 15173 15181 15204
15294 15333 15349 15393 15405 13414 15448
15525 15588 15632 15668 15679 15724 15755
15848 15850 15883 15892 15205 15816 15562
16088 16170 16208 16213 16270 16287 16356
16435 164SC 16482 16523 1C548 16558 16568
16662 16666 18688 16703 16720 16821 16826
16833 1690_ 16972 17083 17102 17103 17137
17252 17287 17313 17327 17328 17435 17457
17575 17676 17755 17786 17787 17813 17871
17837 17960 17980 18050 18064 18082 18135
18215 18218 18221 18227 18230 18287 18297
13420 18436 18452 18500 18507 18514 15533
18815 18829 18862 18872 18917 18923 18966
18084 19085 19101 19133 18158 18178 19185
18234 19236 19279 19311 19327 19330 19335
19557 19566 19600 1.661 19664 19670 19672
19733 19763 19783 18817 JBBlB 19836 19935
20210 202U20235 20246 20251 20261 20278
20332 2034 4 20356 20361 20383 20389 20392
20481 20493 20509 20558 20577 20598 20608
20662 20729 20748 20752 20758 20770 20798
20889 20914 20924 20952 20957

VERLOREN. Gouden dame.
armbandhorloge met doublé
veeren bandje, Woensdag
gaande van Restaurant „Burgers Dierenpark" naar uit
i gang. Tegen hooge belooning
terug bezorgen Frans Hendriks, Halstraat 28 Breda.
0812

3000 m

_J._l__. _l>V_K'__JY._J__i
LEEFTIJD 16—18 JAAR. Uitsluitend bij vooruitbetaAanmelden aan het filiaal. ling 77 cent per plaatsing
Hetzelfde „Kleintje" 3 maal
van ten hoogste 20 woorden
plaatsen kost f 1.70.
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TE KOOP: Wandelwagentje
(nieuw model), Kinderwaj e i
Mangel (prima zwaar), Raaio
iU K met picup pathefoon met
platen, Kamerkachel, Wasch-

lALS HIER..,:

G&OND

■

§

t___n__________-a_____B_B_____-_--M_M

I

_________

"

ONGECORRIGEERD

Vaste Voorschotten

IE HUUR'OF TE KOOP
GEVRAAGD

140

329
597
95ï
1309
1681
1869
19*5
2265
273
2895
313
3648
3852
4274
4745
59f0
53*1
5516
5802
6032
6166
6359
6585
6844

Werktuigencredieien
aan

"

HOOGE PEEMIEN

1 1000
400.—
£ 200.—
1 100.—
16686

100.000Kg.

Tilburg, 1 September 1941.
Burgemeester van
Meursstraat 15.

'

WETTIGE PREMIELEENING 1912
3e KLASSE, le LIJST
TREKKING VAN MAANDAG 1 SEPTEMBER 1941

KORTE SCHSJFSTRAAT 2
VRAAGT franco fabriek

PIETER ERIK.

—

' " '

6e TREKKING HSICHTON « CO,

—

I Nog een

i(

beperkt
aantal exemplaren
VAN ONS NIEUWE PRENTENBOEK

j

" be
H.H. Kappers. Gevraagd
diende prima kunnende Knippen en Scheren. Zelfstandig
kunnende werken. Intern.
Hoog loon. P. Willemse, Stationsstr 49 Waalwijk. 0885

Te koop klein Billard met
ballen enz. In goede staat.
Ook Brandhout voorradig.
Café Druiventros, Hilvaren■

beekscheweg

Hilvarenbeek.

Ij

dat geheel is uitgevoerd in schitterende
kleuren en in fraai gekleurden omslag,
verkrijgbaar aan het bureau van de Nieuwe
Tilburgsche Courant. Om teleurstelling te
voorkomen is tijdig bestellen gewenscht.
De prijs per exemplaar bedraagt

Te koop twee Arbeidswonin- ,
gen met groote tuin (8.48
are) een breede uitweg gelegen langs de verharde straatzijde zeer
geschikt voor
bouwplaatsen. Brieven onder
No. 0884 bureau N.T.C.

Gevraagd net Burgerkostbuis voor 2 personen met
huiselijk verkeer. Briev. ond.
No. 0883 bureau N.T.C.

1

Ib

"Ï3t

EPB

li

| Exemplaren zijn verkrijgbaar aan ons bureau Heuvel 25. I
1 Ook te bestellen bij onze agenten. Toezending franco
I per post f 0.50. Ingekomen bestellingen worden zoo
| spoedig mogelijk uitgevoerd.

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin^

0881

Te koop aangeboden

z g.a n.

Heerenrijwiel met prima ban
den. Meik Burgers, Broek-

hovenscheweg 19.

0886

[Te koop Heerenrijwiel als
nieuw met prima binnen- en
buitenbanden. Ridderstraatso

0905

Amer. Wasch- en Strtjkinrichting „Antonie" vraagt een
bekwame Strijkster. Aanmelden Korte Hoefstraat 24.
0901

"C, gelieve spoedig te komen op 17 der U bekende
0902
straat. Toos"
Te koop „Permanent" haard
en een in goeden staat zijnde Potkachel. Olsterwijksche
baan 70.
0904

iOOK^
I
I

,

STOK

te

STAAT

FIIEOWE

M |

y

AAN DE SPITS MET

y 1

BE CHIITSTE

PE

gCTMÏIIgEEIBIE

OPUBE

IIIII

Billijk te koop'2e handsch ITE KCOP gevraagd km- I DAMES... voor fijn maatKamer-, café- en 'werk- 1 derwagen, -moest beslist' werk, betere kniplessen en
plaatskachels, een wasch- goed zijn. Brieven onder patronen naar maat, gaat
kacheltje, een groote Cui- No. 0911 bur. N.T.C.
men naar
sinière, 122 x 74 voor resMAISON WITSENBOER,
15 Open en gesloten Bak- taurant of groote keuken Nette ZIT- EN SLAAPKAPoststraat 10, Tilburg,
fietsen, allemaal een maand en een mooie nikkelen MER te huur gevraagd. Telefooj? 4007.
0722
gebruikt, merk Junkers, 1 plattebuiskachel. Roggestr. Prijs 7 a 8 g:d. Geen pen0778 sion. Omtrek Heuvel. Brienieuwe Batavus, alle soor- '< no. 11.
BEKICHI.
Uneven,
ten rijwielen en aanhang-j TE
circulaires enz., die volven
onder
no.
0917
bureau
complete
een
KOOP:
wagentjes.
gens ons oordeel niet b< r»a
J. LIEVENS! slaapkamer
ameublement, N.T.C.
fide op den inhoud der bc.
Bredascheweg 118, Ooste'--1
massief eiken bestaande
hout.
0848 uit: spiegelkast, waschkast,
GEVRAAGD op goeden treffende advertentie restand
2 of 3 kamers (liefst ageeren. in welke rubriek
pers.),
(2
nachtledikant
ongem. j met keuken of ge- ook, onder letter, nummcl
TE KOOP Damesfiets met kastje, tafel en 2 stoelen.
nog goede banden, f 47.50. Te bezichtigen 's avonds v. bruik hiervan of bovenhuis of pseudoniem, worden vtii
Adres Abcovenscheweg 45, 7—9. Adres te bevragen ■Brieven onder no. 0908 bu- nietigd.
DIRECTD. N. T. C,
0807 Bureau N.T.C.
0906 reau N. T. C.
Goirle.

Heer zoekt kamers met of
zonder pension. Centrum of
omgeving Tilburg. Brieven
onder no 0920 bur. N T.C.

—

-

TWEEDE BLAD
DE MEENING TE BERLIJN OVER
TWEE JAAR OORLOG

Opmarsch tegen het bolsjewisme,
laastste steunpunt van Engeland
op Europa's continent
Met groote tevredenheid blikt men in Berlijnsche kringen terug op de militaire en
politieke resultaten, welke behaald zijn sinds
den eersten September 1939, den dag waarop
het groote conflict van dit oogenblik losbarstte. Uit de toen begonnen Duitsche politie-actie tegen Polen, dat door de Engelsehe
garantie aan grootheidswaanzin was gaan
lijden, een actie, die noodzakelijk geworden,
was, omdat aan het Duitsche volk in dit
gebied een voor zijn bestaan vitale eisch met
geweld moest worden geweigerd, is zooals
bekend reeds op 3 September 19^9 de groote
strijd ontstaan, dien Engeland door zijn oorlogsverklaring verwekt en die het sinds jaren
tegen het Duitsche rijk had voorbereid.
Van toonaangevende zijde in het departement van buitenlandsche zaken werd er gisteren voor vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers op gewezen, dat uit dezen
strij. inmiddels weer een strijd van het
Duitsche rijk en zijn bondgenooten tegen het
bolsjewisme is ontstaan, zoodat de oorlog,
dien Engeland aan Duitschland heeft opgedrongen, verkeerd is in een vernieuwingsveldtocht van Europa. De verbonden legers
van Europa, zoo werd in de Wilhelmstrasse
verklaard, marcheeren thans op tegen het
laatste steunpunt van Engeland op het Europeesche continent: het bolsjewisme, dat in
het oosten van het Duitsche rijk de groote
bedreiging moest zijn voor de toekomstige
ontwikkeling van het nieuwe Europa, en in
werkelijkheid reeds geworden was. Deze constateering werd door de vermelde toonaangevende kringen van de Wilhelmstrasse in
rechtstreeksch verband gebracht met de ópvatting, welke tot uiting is gekomen in het
officieele communiqué over de ontmoeting
tusschen den Fuehrer en den Duce, dat deze
oorlog voor de As-mogendheden een strijd is,
dien zij terwille van hun eigen toekomst en
terwille van de toekomst van Europa tot aan
de overwinning zullen voortzetten.
Wij beschouwen dezen oorlog, zoo
werd verklaard, als een heiligen strijd
van het standpunt der geschiedenis
van ons volk en van het standpunt
der taak, welke aan Europa is opgelegd, een oorlog, welke niet kan eindigen met onbeduidende compromissen, doch een oorlog, die tot het
einde en, naar wij weten, tot het zegevierende einde, zal worden uitgestreden.
De politieke situatie wordt gekenmerkt
door de militaire nederlagen van de Britschbolsjewistische coalitie. Manoeuvres om verlichting teweeg te brengen, zooals de ontmoeting Churchill—Roosevelt of de conferentie van Moskou, vermogen even weinig
te bedriegen als de brutale en zinlooze overweldiging van Iran de aandacht vermag af
te leiden van de militaire nederlagen van
Engeland. Het zeauwachtige geschreeuw uit
Londen, Moskou en Washington en het daar
al te duidelijk vertoonde vertrouwen, vermogen de angst voor het komende einde niet
te verdoezelen. Europa is vastbesloten om
onder leiding van de As de overwinning te
behalen op die machten, die het willen hinderen in de ontwikkeling van zijn krachten.
De As en haar bondgenooten zullen niet rusten vooraleer de overwinning definitief is
behaald, en Europa, vrij van alle gevaren,
zijn sociaal, economisch en volksch leven
naar eigen wetten kan inrichten. Alle pogingen, die wij juist de laatste dagen beleven
om aan afzonderlijke deelgenooten in den
strijd slechte beweegredenen toe te schrijven, worden verijdeld op de vastberadenheid
der mogendheden, die zich vereenigd hebben
in den strijd tegen de vijanden van Europa,
aldus meldt het A.N.P. uit Berlijn.

DE ONTMOETING IN HET HOOFDKWARTIER
Beslissingen zullen spoedig blijken
Over de besprekingen tusschen Mussolini
en Hitler, schrijft Virginio Gayda in het
„Giorna:e dTtalia", aldus Stefani, dat a'le
details der politieke, en militaire situatie
besproken zijn. Over de resultaten moet
men natuurlijk hst stilzwijgen bewaren.
Maar de vijand zal wel spoedig voor feiten
worden geplaatst, waaruit hem zal blijken,
welke beslissingen door de twee chefs genomen werden.
"
Na" te hebben opgemerkt,
dat de oorlog
in de Sovjet-Unie gunstig verloopt door de
systematische vernietiging van het leger en
de industrieele uitrusting van den vijand,
verklaart Gayda, dat de duur van den oorlog in de oogen dsr As-mogendheden slechts
van betrekkelijk belang is.

Dinsdag 2 September 1941.

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT
ONTMOETING DUCE—FüHRER
WAS EEN ANTWOORD

Verklaring

Roosevelt en Churchill
te niet gedaan

van

Naar aanleiding van de door buitenlandsche persvertegenwoordigers gestelde vraag,
of men in de samenkomst tusschen den
Fuehrer en Mussolini een actie moest zien,
die evenwijdig loopt met de ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt, verwees men in
de Wilhelmstrasse te Berlijn naar het feit,
dat de manifestatie, die in het communiqué
over de bijeenkomst aan het oostelijke front
tot uiting kwam, een bepaald klassiek antwoord beteekende op hetgeen de beide vertegenwoordigers der westelijke democratieën
bij hun geheimzinnige ontmoeting op den
Oceaan verklaard hadden en die verklaringen bovendien volkomen buiten werking
stelde. Op den Oceaan, aldus zegt men te
Berlijn, is een otföe winkeldochter voor den
dag gehaald en een verkorte volksuitgave
der 14 punten van Wilson verzorgd, terwijl
de bijeenkomst aan het oostelijke front een
dier revolutionnaire samenkomsten was, die
de volken van Europa in kennis stellen van
den wil der beide leidende staatsmannen
Europa leven en wet te geven.
Bij de bijeenkomst in het oosten, zoo
merkte men in dezelfde kringen op, heeft
men stellig niet gesproken over de politiek
van halfronden en ook niet hoe geografen
over de verdeling van de wereld denken,
doch stellig over welke opvatting de leiders
van de As-mogendheden als Europeesche politici hebben van de ontwikkeling der Europeesche volkerenfamilie in de komende honderd jaar. Ongetwijfeld hebben zij er ook
over gesproken, met welke middelen beide
volkeren en hun leiding den oorlog tot het
zegevierende einde denken te brengen. Wanneer men beide stukken — de verklaring over
de ontmoeting Churchill—Roosevelt en het
communiqué over de ontmoeting Fuehrer—
Duce
met elkaar vergelijkt, spreken daaruit twee werelden. Uit het communiqué over
de ontmoeting in het oosten en de begeleidende omstandigheden van die ontmoeting
wordt op ondubbeïlinnige wijze duidel:ik,
dat een continent bezig is aan een overwinningstocht, zoodat de vergelijking met een
der groote mijlpalen van historische ontwikkeling met het oog op een schoonere toekomst niet overdreven is. In die toekomst
zouden alle volkeren van Europa, groot en
klein, zich een nieuw eigen samenleven verworven hebben. De bloedsporen, die deze
ontwikkeling vergezellen, zullen eens verdwijnen, zoodat dan niet democratische
phrasen en holle woorden van den overkant
van den Oceaan, doch de bloedige strijd van
deze volkeren zullen verzekeren: een leven
,
in vrijheid, schoonheid en kracht.

—

UITVOERINGSBESCHIKKING
INKOMSTENBELASTING.
Afscherijving huizen

ning van een bedrijf, of van een zelfstandig uitgeoefend beroep, zich verbindt tot levering van
zaken, welke hem nog niet toebehooren en
met betrekking tot welke hij nog niet een recht
op levering heeft verworven, alsmede de belastingplichtige, die als belegging of met specu-

10 procent der

Richtlenen voor

belastingplichtigen,
huurwaarde.

De Nederlandsche Staatscourant van gisteravond bevat de eerste uitvoeringsbeschikking
inkomstenbelasting 1941, waaraan wij het volgende ontleenen:
Indien van een bedrijf of van een zelfstandig
uitgeoefend beroep de winst van een boekjaar
moet worden verdeeld over twee kalenderjaren.
wordt het bedrag, dat telkens aan het
eerste van twee kalenderjaren moet worden
toegekend, vastgesteld bij beschikking van den
inspecteur, die den eerst volgenden aanslag
moest vaststellen of vermoedelijk zal moeten
vaststellen.
Het bedrag wordt zoo mogelijk na overleg met
den belastingplichtige vastgesteld. Bij de vaststelling, wordt rekening gehouden met de winst,
welke de belastingplichtige geacht kan worden
gemiddeld per jaar met het bedrijf te verwerven. Hetgeen met betrekking tot het totale bedrag van de winst eener vennootschap onherroepelijk is komen vast te staan ten aanzien van
een der vennooten, geldt van rechtswege ook
ten aanzien van de overige vennooten.
Voor zoover, voor het belastingjaar 1940-'4l
van de volgens de wet op de inkomstenbelasting
1941 geheven inkomstenbelasting, de zuivere
opbrengst van een bedrijf of een zelfstandig geoefend beroep is berekend op zoodanige wijze,
dat voorraden bij het einde van het laatst verloopen kalender- of boekjaar lager zijn gewaardeerd, dan zij volgens art. 10 van het besluit
op de inkomstenbelasting 1941 hadden mogen,
zijn gewaardeerd, geldt het bedrag, waarop de
betreffende voorraden daarbij zijn gewaardeerd,
als het bedrag van de werkelijke aanschaffingsof voortbrengingskosten.
Inkomsten uit dienstbetrekking, welke niet in
geld worden genoten en gewaardeerd, njoeten
worden naar den gemiddelden prijs ter plaatse
van verbruik, worden voor de heffing van de
inkomstenbelasting gewaardeerd op hetzelfde
bedrag, waarop zij voor de hefiing van de loonbelasting zijn gewaardeerd.
De afschrijving over een

kalenderjaar

op

woonhuizen, welke niet tot het bedrijfs- of beroepsvermogen van den belastingplichtige behooren,, wordt gesteld op 10 ten honderd van
de huurwaarde over het kalenderjaar.
Voor de toepassing van het besluit op de inkomstenbelasting 1941 en van deze beschikking
worden polissen, waarbij de verzekeraar nog
andere uitkeeringen in uitzicht heeft gesteld
dan termijnen van een al dan niet ingegane
lijfrente, geacht te zijn gesplitst in een polis
van lijfrente en een andere polis.
Tot de andere uitkeeringen behooren niet
winstuitkeeringen van den verzekeraar; voor
zoover deze met het verzekerd zijn van een al
dan niet ingegane lijfrente verband houden.
Zulke winstuitkeeringen worden als termijnen
van een lijfrente beschouwd.
Polissen van levensverzekering, waarop een
kapitaal verzekerd is, dat uitsluitend kan worden aangewend tot aankoop van een of meer
lijfrenten, worden met polissen van lijfrente ge-

latieve oogmerken zaken, van welken aard ook,
ouder bezwarenden titel verwerft, is gehouden,
de aan-en verkoopnota's, en in het algemeen, alle
bescheiden, welke tot den aankoop en den verkoop van zoodanige zaken betrekking hebben,
gedurende vijf jaren te bewaren en ze desverlajigd over te leggen.
Indien met betrekking tot eenig tijdvak ten
aanzien van een belastingplichtige, het vermoeden bestaat, dat hem een aanslag zal worden
opgelegd, welke de met dien aanslag te verrekenen bedragen wegens dividendbelasting en
loonbelasting in niet geheel onbeteekenende
mate te boven gaat, wordt aan dien belastingplichtige een voorloopige aanslag opgelegd tot
het vermoedelijke bedrag van het verschil.
Ontstaat het vermoeden, dat in het vorige lid
bedoelde verschil aanmerkelijk hooger zal zijn
dan een reeds opgelegde voorloopige aanslag,
dan kan een andere voorloopige aanslag worden
opgelegd.
Een aangifte biljet

wordt uitgereikt aan een

ieder, door of namens wien daartoe het verzoek

gedaan aan den inspecteur, tot wiens
ambtsgebied de gemeente van aanslag of de
vermoedelijke gemeente van aanslag behoort.
Dit dient te worden gedaan binnen 14 dagen

WASHINGTON STEUNT BRITSCH
OPTREDEN IN IRAN.

's-GRAVENZANDE.
Tijd"
verneemt, dat de rijksrecherche
„De
dezer dagen bij den distributiedienst
te
's-Gravenzande een uitgebreid
onderzoek
heeft ingesteld. Het vermoeden is gewettigd,
dat het hier een geval van fraude betreft.
De directeur van den dienst is in zijn
functie geschorst.

HANDEL IN VERVALSCHTE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN.
Reeds twaalf verdachten bekeurd.

De politie te Bergen (N.-H.) is een handel
Naar „United Prss" uit Ankara meldt,
heeft de Amerikaansche ambassadeur, Mac in distributie-bescheiden op het spoor gekoMurray, den Turkschen minister van buiten- men, waarbij verscheidene personen zijn belandsche zaken, Saracoglu medegedeeld, dat
Washington het Britsche optreden in Iran trokken. Reeds is tegen twaalf verdachten
steunt.
proces-verbaal opgemaakt; de twee hoofdverdachten zijn in arrest gesteld. Bij onderzoek is gebleken, dat een deel dezer distriSPOORWEGONGELUK IN SPANJE EISCHT butiebescheiden vervalsch was. Door, deze
9 DOODEN.
transacties zijn ruim 1500 kg aan voedingsTrein door verkeerden wisselstand
middelen buiten de distributie om in conontspoord.
sumptie gebracht.
SEVILLA, 1 September (D.N.B.)

Bij Tablade is heden een trein tengevolge

OM AAN GELD TE KOMEN
Ouders van een gevangene opgelicht

van een verkeerden wisselstand, ontspoord.
Twee wagons vielen omver, waarbij negen
personen om het leven kwamen. Talrijke reiDe Apeldoornsche politie heeft naar Den Haag
zigers werden levensgevaarlijk gewond.
overgebracht den 32-jarigen stoker A. S., die
ervan verdacht wordt een Haagsche familie voor
250 gld. te hebben opgelicht.
De stoker had eenigen tijd in Frankrijk in de
SOVJET-VLIEGTUIGEN OP WEG, NAAR gevangenis gezeten en leerde daar een zekeren
W. S., eveneens een Nederlander, kennen. Toen
WASHINGTON
hij
dan W. S. vrij kwam, begaf hij zich
Te Nome in Alaska zijn, naar de Asso- naareerder
het
huis
de ouders van W. S. en verciated Press meldt, twee watervliegtuigen telde daar, datvan
hij met den zoon des huizes in
der Sovjets aangekomen, die op weg waren Frankrijk had „gezeten" en wel een manier wist,
vliegtuigen om door bemiddeling van den Nederlandschen
naar Washington. De
beide
hadden 47 passagiers aan boord, die ailen consul en een advocaat in Parijs, den jongeman
voorzien waren van .diplomaten-passen.
vrij te krijgen.
Hiervoor had hij echter
250 gld. noodig. Deze som betaalde de familie.
Men vernam echter niets meer van den stoker,
die het geld besteedde, om eenige schulden af
te betalen.
Kort daarop vervoegde de man zich bij een
tante van W.S. te Apeldoorn, aan wie hij hetzelfde verhaal vertelde, alleen had hij nu 300
gld. noodig. De tante was echter door haar
zwager reeds op de hoogte gesteld van het
bezoek en de plannen van den stoker, zoodat
zij het wel verdacht vond, dat de man nu bij
haar weer om geld kwam. Zij vroeg hem, na
een paar uur nog eens terug te komen, dan zou
het geld klaar liggen. Toen de man echter terugkwam, wachtte hem in plaats van de beloofde
300 gld. de Apeldoornsche politie, die hem
arresteerde. Na verhoord te zijn, is A. S. op
transport gesteld naar Den Haag.

DE BUNKER IS GENOMEN en de bezetting geeft
over. Een tafereeltje
»<*
(Hahle-Presse Hoffmann).
uit duizenden aan het front tegen de Sovjets.

#

Het is een nationale plicht
Dat men bespaart op gas
en licht!

het

wordt

nadat'sedert het einde van het kalenderjaar oi
maanden zijn verloopen
zonder dat aan of voor den belastingplichtige
een aangiftebiljet is uitgereikt en zonder dat
hem een voorloopige of definitieve aanslag voor
dat kalenderjaar of belastingtijdvak is opgelegd.
Het verzoek behoeft echter niet te worden gedaan, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat voor het kalenderjaar of belastingtijdvak, inkomstenbelasting het zij niet verschuldigd is, hetzij niet verschuldigd zou zijn,
indien de voor verrekening vatbare dividendbelasting en loonbelasting door den inspecteur
verrekend zouden zijn.
Er zijn bijzondere aangiftebiljetten:
1. Tot aangifte van hetgeen door een buitenlandschen belastingplichtige uit een binnenlandsche bron van inkomen wordt genoten. Hetzij
als winst van bedrijf of zelfstandig uitgeoefend
beroep, hetzij als zuivere opbrengst van eenig
bestanddeel van zijn roerend kapitaal, dat hem
aanspraak geeft op een winstaandeel,-dat geen
dividend is.
2. Tot aangifte van de winsten, zuivere inkomsten en persoonlijke verplichtingen, welke
door den echtgenoot eener niet duurzaam gescheiden levende gehuwde vrouw in zijn aangifte moeten worden begrepen, hoewel de vrouw
het beheer over eigen vermogen heeft, dan wel
de beschikking heeft over inkomsten uit een door
haar uitgeoefend bedrijf of vrij beroep, dan wel
de beschikking heeft over inkomsten uit dienstbetrekking, over andere inkomsten uit arbeid in
den zin van art. 28 van het besluit, dan wel
over inkomsten in den vorm van periodieke
belastingtijdvak zes

uitkeeringen.
Het bijzondere aangiftebiljet, bedoeld onder 1,
wordt uitgereikt aan binnen het rijk wonende
personen, met wien of met wie de belastingplichtige tot het bedrijfs- of beroepsvermogen
gerechtigd is, dan wel die het winstaandeel
verschuldigd is of zijn.
Het bijzondere aangiftebiljet, bedoeld onder 2.
ENGELSCHEN LATEN GENERAAL
lijkgesteld.
uitgereikt aan de vrouw.
wordt
Indien een polis en derhalve ook een al dan
DENTZ LOS
belasting zijn vrijgesteld
Van
consuniet periodieke premie moet worden gesplitst, laire endeandere vertegenwoordigers de vreemvan
is de verzekeraar gehouden, den premieschul- de mogendheden, de hun toegevoegde ambteHij kan met andere hooge officieren
dige desgevraagd binnen twee maanden schrifnaren en de bij hen inwonende in hun dienst
naar Frankrijk terugkeeren
telijk op te geven, hoe de premie dient te worzijnde personen, allen mits zij vreemdeling zijn
gesplitst.
den
Naar officieel te Vichy wordt medegeen overigens binnen het rijk geen bedrijf of beDe belastingplichtige, die, buiten de beoefe- roep uitoefenen
deeld, zullen de 'gewezen Fransehe Hooge
en onder voorwaarde van
Commissaris
van
wederkeerigheid, indien door den staat tot welSyrië,
generaal
generaal
de
Fransehe
ken die vertegenwoordigers behooren, een beDentz,
Jannequin en de overige Fransehe offilasting naar het inkomen of naar het vermogen
FRAUDE BIJ DISTRIBUTIE TE

cieren, die nog te Jeruzalem in Engelsehe
hechtenis vertoeven, 3 September worden
vrijgelaten en naar Frankrijk mogen terugkeeren. Uitgezonderd zijn twee generaals, die nog niet worden vrijgelaten, daar
twee Engelsehe officieren nog niet uit Fransehe gevangenschap in Syrië zijn teruggekeerd. Zij konden niet terugkeeren, daar
zij onderweg ziek geworden zijn en niet
vervoerd mochten worden.

Zwaarbeladen wagens

zijn het resultaat van
op het land

zomerwerk

(Pax-Holland-De

Haan m)

EEN DOODE EN EEN ZWAAR
GEWONDE BIJ AUTOBOTSING.
Twee fietsende dames raakten
tusschen de wagens bekneld.
Gisterenavond omstreeks negen uur is in
het centrum van Heer-Hugowaard een veeauto, bestuurd door den heer J. P. Baars, en
komende uit de richting Alkmaar, nabij den
Broekweg in volle vaart in botsing gekomen
met een uit de richting Schagen komende
personenauto, bestuurd door den- heer Wagenaar. Twee dames, die op dat moment op
den weg fietsten, geraakten tusschen de beide wagens bekneld, en werden door
den
schok in een zich naast den weg bevindende
sloot geslingerd.
Toen men een van haar, de ongeveer veertigjarige mevrouw Lugtig de Boer op het droge had gebracht, waren
de levensgeesten
reeds geweken. Doordat zij tusschen de veeauto en een langs den weg staanden boom
bekneld was geraakt, was het rechterbeeen
tot boven de knie afgeknepen. De andere dame, de ongeveer dertigjarige mevrouw de
Ruyter-Bakker, werd geheel bemodderd uit
het water opgehaald. Haar toestand was niet
levensgevaarlijk. De slachtoffers, werden ln
een in de nabijheid staande opslagloods van
de A.T.O. binnengedragen. De rijwielen zijn
totaal vernield. De personenauto,
waarin
zich vier personen bevonden, die wonder
boven wonder geen letsel bekwamen, werd
zwaar beschadigd, terwijl de veewagen
er
tamelijk goed afkwam. De chauffeur werd
gelaat
door glasscherven bloedend in het
Zijn verwondingen waren echter
verwond.
niet van ernstigen aard. De politie was spoedig ter plaatse. Daar de auto's het verkeer
versperden, werd dit omgeleid.

DE BAKER HEEFT ARSENICUM

XEKOCHT.
Zij blijft

het echter pertinent

wordt geheven.
De vrijstelling volgens lid 1 strekt zich niet
ontkennen.
uit tot de buiten het ambt of de betrekking verworven opbrengst van bronnen van inkomen.
Naar wij vernemen, is thans komen
3. Ook voor binnenlandsche belastingplichtivast
te staan, dat inderdaad ook de echtgen blijft de aftrek wegens onverrekende vergenoot van de 45-jarige baker A.D. te
liezen van vorige jaren en die wegens persoon-^
Zuid wending (gemeente Veendam) door
lijke verplichtingen beperkt tot hetgeen te dier
vergiftiging om het leven is gekomen.
zake, naar art. 38 lid 2 van het besluit bij buiZooals men zich zal herinneren, heeft de
tenlandsche belastingplichtigen wordt afgetrok- justitie
op 25 Augustus j.l. het lijk van den
ken.
heer
D.
laten opgraven om een onderzoek in
Deze beschikking trad gisteren in werking.
te stellen naar de omstandigheden, waaronder deze zou zijn gestorven', aangezien, nadat
was komen vast te staan, dat mevrouw A.
HET COLLEGE VAN TOEZICHT OP DE
door baker D. was vergiftigd, het vermoeden
dat ook deze man geen natuurlijken
rees,
UITVOERING DER ZIEKTEWET.
dood gestorven zou zijn.
Wijziging in algemeenen maatregel
De sectie op het lijk heeft thans uitgewezen, dat in beide lichamen sporen van arsevan bestuur.
nicum aanwezig waren. Deze arsenicum is
Bij besluit van den secretaris generaal van door mej. D. in Veendam gekocht.
Een drogist in Veendam heeft gisterenhet departement van sociale zaken is wij- morgen
medegedeeld eind Juni, dat was een
ziging gebracht in den algemeenen maatvóór
week
het overlijden van mevrouw Moregel van bestuur betreffende het college
mej. D. arsenicum te hebben verlema,
aan
van toezicht op de uitvoering van de ziektekocht. Mej. D. ontkent dit pertinent.
Het
wet door de erkende bedrij f svereenigingen.
onderzoek strekt zich thans uit naar RotterThans is bepaald, dat, indien de werkge- dam en Utrecht, waar Mej. D. kort voor het
vers- of werknemersvereenigingen, op wier overlijden van haar man vertoefd schijnt te
voordracht tweederde van het aantal leden hebben. Het onderzoek wordt met kracht
van dit college is benoemd, worden opge- voortgezet.
heven, het lidmaatschap van de op voordracht dier opgeheven vereenigingen benoemde personen vervalt. De secretaris-geTREINBOTSING TE DELFT
neraal van het departement benoemt in hun
plaats nieuwe werkgevers-, onderscheidenDoor onveilig signaal gereden
lijk arbeidersleden.
Zondagmiddag heeft bij het station Delft een
Voorts heeft de secretaris-generaal bepaald, dat, _ndien door het ontbreken van treinbotsing plaats gehad tusschen 'n electrischen
i.ngeertrein, komende uit de richting Rotterwerkgevers- en of arbeidersleden in het bezgn. rijwielentrein, bestaande uit
stuur van een bedrij fsvereeniging gevaar be- dam en een
staat, dat de bedrij fsvereeniging haar taak een locomotief en een aantal goederenwagens,
uit Den Haag. Het voorste gedeelte
niet naar behooren kan voortzetten, het col- komende
wagen van den rangeertrein
van
den
eersten
lege van toezicht bevoegd is de noodige
werd geheel ingedeukt, doch de bestuurder, die
maatregelen voor de voortzetting van de tijdig van zijn wagen
was gesprongen, had geen
werkzaamheden der bedrijfsvereeniging te letsel bekomen.
treffen, b.v. door de bestuursbevoegdheid op
Inmiddels is juen begonnen met het opruite dragen aan den administrateur der bemingswerk, teneinde de baan zoo spoedig mogedrijfsvereeniging. Dit besluit trad gisteren in lijk vrij te maken.
Nader vernemen wij, dat in den vooravond
werking door haar afkondiging in de Staatsde lijn was vrijgemaakt, zoodat nog in den loop
courant van gisterenavond.
van den avond de normale dienst tusschen'
Anisterdam en Dordrecht kon worden hervat.
EERSTE MAATJESHARING TE IJMUIDEN
De oorzaak van de botsing schijnt te zijn,
dat de machinist van den uit Den Haag komenAANGEVOERD.
den goederentrein door onveilig signaal is geGisterenmorgen la In den rijksvischafslag reden. Een nader onderzoek wordt door de
te. IJmuiden de eerste maatjesharing sedert politie ingesteld.
Mei van het vorig jaar verkocht.
De IJmuider logger „Sursum Corda 3" van CALCULATIEVOORSCHRIFTEN VOOR DE
de reederij Schipper en v.d. Over liep Zondag
MAATKLEEDINGBEDRIJVEN.
te IJmuiden binnen met een vangst van 50
kantjes prima maatjesharing. Hiervan zijn
Naar het departement van handel, nijvergisteren 10 kantjes verkocht, welke f 2500.- heid en scheepvaart mededeelt, is bij een
-opbrachten. Het restant der vangst zou he- bechikking van den secretaris-generaal van
den verkocht worden.
dit departement de „calculatie-beschikking
geconfectionneerde goederen no. 1" in zooverre aangevuld, dat de daarin gegeven calIN KOKEND WATER GEVALLEN.
culatievoorschriften thans uitdrukkelijk ook
Gistermorgen is het 7-jarig dochtertje van voor de maatkleedingbedrijven van toepasden landbouwer J. B. te Erp in een tobbe met sing zijn verklaard.
kokend water gevallen. H p!: meisje werd met
Bedoelde aanvullingsbeschikking is gepuhevige brandwonden overdekt en is kort na bliceerd in de Nederlandsche staatscourant
het ongeluk overleden.
van 1 September 1941 o. 169.

INGEZONDEN MEDEDEELING..

RADIO-PROGRAMMA
WOENSDAG 3 SEPTEMBER.
HILVERSUM I, 415.5

m.

6.45 Gramofoonmuziek

—

—

6.50 Ochtend-

—

____

PAM BIJ DE MAANAPEN

'

IVOROLs De Kwaliteifs-tandpasia.
____
«M»»___^—__

wmmm ___—mmmm

232. Zijn ontsteltenis wordt
echter nog grooter als hij
mofoonmuziek
9.15 Voor de huisvrouw
de deur opent en bemerkt,
9.25 Gramofoonmuziek
11.00 Voor de kleuters
11.20 Sylvestre Trio — 12.00 Orgeldat de kisten waarin de leconcert
12.25 Voor den boer
12.40 Almisplaatst.
PRODUCTIESLAG 1941
manak
12.45 BNO: Nieuws- en economiDe goederen, die nu in den sluikhandel vensmiddelen zaten, opensche berichten
1.00 Groninger Orkestververdwijnen, worden ontroofd aan den kleieeniging en soliste
2.15 Ensemble Amende
Boeren van Brabant.
nen man. Sluikhandel is heden diefstal ten gemaakt zijn en de inhoud
3.Ö0 Voor de vrouw
3.20 Zang, piano en
koste
van den kleinen, burger en arbeider, ja
Dr. F. E. Posthuma besloot zijn rede bij
gramofoonmuziek
4.00 Bijbellezing (voorten
koste
veelal van ons Volk en zijn be- verdwenen is. Dat begint
gelegenheid
aanvang
van den
der Tentoon- staansmogelijkheid.
bereid door de Christelijke Radio Stichting)
5.00 Gramofoonmuziek stelling „Productieslag" met den raad aan
4.20 Voor de jeugd
Ik weet heel goed, dat men klaagt over er leelijk uit te zien.

gymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
7.45
Ochtendgymnastiek
8.00 BNO: Nieuwsberichten
8.15 Gewijde muziek
8.45 Gra-

NEDERLAND
VOEDT ZICHZELF!

smokkel- en sluikhandel.
Het moge in het verleden geweest zijn, dat
de Nederlander nog een bepaalde waardeering had voor den sluikhandelaar, die de
kommiezen handig misleidende, veel geld
wist te verdienen. Nu is zulks volkomen

5.15 BNO: Nieuws-, economische en beursberichten
5.30 Voor de jeugd
5.45 Klaas
van Beeck en zijn orkest —■ 6.15 Voor de binnenschippers
6.30 De speellieden en Klaver Drie
7.00 Actueel halfuurtje — 7.30
Volkszang met pianobegeleiding
8.00 Gramofoonmuziek
8.15 Cyclus Volksgezondheid
8.30 Gevarieerd programma
9.30
Gramofoonmuziek
9.45 BNO: Nieuwsberichten
10.00—10.15 BNO: Engelsehe uitzending: The Dutch achievements in the
Netherlar Indies.

allen, die bij den productieslag betrokken
zijn, om de woorden van Admiraal De Ruyter tot de hunne te maken, t.w. deze:
„Indien de Heeren Staten willen, dat ik in
het belang van het Volk, met deze slechte
en slecht uitgeruste schepen den slag tegen
den vijand winnen zal, ik zal hem winnen."
Deze woorden dienen wij in waarheid tot
de onze te maken, in het waarachtig belang
van ons Volk.
Er is op het oogenblik oorlog en de bezettende autoriteiten staan zeer begrijpelijk
slechts op dit standpunt:
„Alles wat moet dienen of wat kan dienen om den oorlog te winnen, gaat voor en
a.l het andere moet zich daarbij aanpassen."
Juist omdat er oorlog is moeten een Heele
hoop dingen anders geschieden dan in vredestijd. Ook nu er klachten zijn van ontoereikendheid der toebedeelde kunstmeststoffen, het mankeeren aan bouwmaterialen
voor silo's en gierkelders, het ontbreken van
motorbrandstof of iets anders, ook nu moeten de boeren van Brabant en Nederland
den slag winnen voor ons Volk, om ons voor
den honger te behoeden en waar te maken,
dat Nederland zichzelf voedt.
De kunstmest-moeilijkheden zijn bekend,
men zal daarin met groot overleg moeten
handelen.
Ook de moeilijkheden op het gebied der
paarden-tractie zijn bekend, maar aan de
paarderimonstering zal door onze organisatie zeer weinig kunnen worden veranderd.
Door de Landelijke Commissie zrjn de bevoegde instanties reeds herhaaldelijk gewezen op de moeilijkheden, welke er op het
gebied van de tractie in ons land bestaan,
moeilijkheden; welke ook daar niet onbekend
zijn en moeilijkheden, die, door de uitbreiding van de oppervlakte bouwland, nog vergroot zullen worden. De vordering wordt
geregeld door de Duitsche Weermacht, terwijl als adviseur een vertegenwoordiger
van den Voedselcommissaris van iedere provincie wordt aangewezen.
Het ligt nu op den weg der buurtcommissies om de moeilijkheden der bedrijven en
vooral ook de juistheid der vorderingen, die
dienen plaats te vinden op grondslag der
werkelijkheid, zoodat ieder bedrijf zoo goed
mogelijk tot zijn recht moet kunnen blijven
komen, bij den Voedselcommissaris en bij
bedoelden adviseur naar voren te brengen.
Dit is hoogst belangrijk werk, waarbij het
eigen belang geheel ter zijde moet worden
geschoven en slechts vergelijking en waardeering der bedrijven in de buurtschappen
moet plaats vinden in eerlijke afweging van
de belangrijkheid der bedrijven en hunne instandhouding.
Een andere gerechtvaardigde, veel voorkomende klacht is, dat niet-kapitaalkrachtige
boeren niet geholpen zijn met de subsidie
voor silo's en gierkelders, wijl zij voor het
resteerende bedrag de middelen niet kunnen
vinden, evenals bij de kwestie van stal- en

de prijzen en zich daarop beroept om voor
de verleidingen van smokkel- en sluikhandel te bezwijken.
Ook Dr. Posthuma wees daar reeds in het
openbaar op en drong aan op ten dienst,
welke de markt zou regelen. Letterlijk zeide
Zijne Excellentie: „lets wordt op dit terrein
reeds gedaan door het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in Oorlogstijd en zijne
vertakkingen en door de ten deele nog bestaande Crisis Centrales en Crisis Organisaties. Vooral deze laatsten zijn echter nog
steeds vaak eer een beklemming dan een bescherming voor den boer, tuinder en visscher. Mogen zij spoedig tot het verleden
behooren en vervangen zijn door een volgens den nieuwen geest gerichten en voor de
toekomst berekenden dienst van de markt-
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HILVERSUM 11, 301.5 M.
6.45—8.00 Zie Hilversum I.
8.00 BNO:
Nieuwsberichten — '8.15 Gramofoonmuziek
10.20 Orgelconcert
10.00 Morsen wij ding
10.40 v«"-»—-'l>+ — 11.00 Gramofoonmuziek.
12.00 Orkest Malando, en solist
12.45
BNO: Nieuws- en economische berichten
1.00 Rim»o*»«*»ra en solist — 1.45 f .hrammelkwartet en soliste
2.15 Voor de jeugd
2.30 Eigen opnamen
4.00 Het Hollandsche
5.00 WijdingsTrio en gramofoonmuziek
5.15 BNO: Nieuv- economische en
woord
beursb.-'-Men
5.30 Orgelconcert en zang
6.00 Gramofoonmuziek
6.15 Otto Hendriks en ziin orkest
7.00 Actueel halfuurtje
7.30 Gramofoonmuziek
7.45 In en om de
N.S.B, (voorbereid door de N.5.8.)
8.00 le
acte van de opera „Die Zayberflöte" — 9.35
Gramofoonmuziek — 9.45 BNO: Nieuwsberichten
10.00 Dagsluiting, (voorbereid door
10.05—
de Christelijke Radio Stichting)
10.15 Gramofoonmuziek.
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HET DUITSCHE RIJKSPROGRAMMA.
Woensdag 3 September.

Het Schneiderhan-kwartet speelt in een
kamermuziek-programma van 11.00—11.30
uur het Lerchenkwartet van Joseph Haydn
en een nagelaten werk in c-moll van Franz
Schubert. In een vroolijk programma over
den zender Frankfurt werken mee: Lilly
Trautmann en Lizzy Waldmueller (sopraan),
Franz Fehringen (tenor), Anton Inkamp
(bas), het groote orkest van den rijkszender
Frankfurt, onder leiding van dr. Reinhold
Merten en het kleine orkest van den rijkszender Frankfurt onder leiding van Franz
Hauck. Van 20.15—20.50 uur koorzang:: Met
zuiveren stem. Achtereenvolgens frontberichten. Werken van volksche meesters worden uitgezonden van 21.15—22.00 uur Rainer
Grund, (klarinet) Adolph Niegsch (piano),
en een groot radio-orkest onder leiding van
Ernst Josef Topitz spelen melodieën van
Lortzing, Schubert, Weber en Strauss e.a.
INGEZONDEN MEDEDEELING.

mestvaaltverbetering.

Wj 1 rnfgmtne

Hiervoor dus, voor hulp aan kapitaal-arme
boeren, heeft de Landelijke Commissie zich
gewend tot den Directeur-Generaal van den
Landbouw en vertrouwt t.d. evenveel succes
te hebben als met de subsidieering der silo's

en gierkelders.
Het belang van ons Volk eischt, dat de
„Productieslag", trots al die moeilijkheden
gewonnen wordt en daarvoor zijn
juist
nog andere
voor de voeding van ons Volk
middelen.
U herinnert zich toch het manifest der
Landelijke Commissie, onderteekend door de
vertrouwensmannen van iedere richting,
tegen het frauduleus slachten? Dit was vooral hoogst
belangrijk, wijl een luisteren
daarnaar beteekent een bestrijding van den

— —
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AKKERTJE
FEUILLETON.

LEVENSSTORMEN.
25)
Terwijl deze gedachten Herbert bestormden, had Helmi de riemen gegrepen en
het bootje in beweging gebracht» Kalm gleed
het over den g'adden waterspiegel en zeker
bad Herbert nog verder gedroomd, zoo het
stemmetje van de kleine Veronica hom niet
had gewekt.
Oom Herbert, ga je morgen weer mee"?
— Als tante Helmi mij mee wil hebben.
Taiite mag het?
Zeker lieveling, mama gaat morgen
ook mee.
Herbert zat tegenover Helmi;
hij beschouwde haar opmerkzaam en het
kwam hem voor, dat zij er nog nooit zoo
lief had uitgezien. Zij was er de laatste

—
——

maanden weer veel beter gaan uitzien, het
verblijf in Kora's huis scheen haar goed
te doen. Gedurende de eerste maanden dat
zij te Berlijn wa?,-was zij heel zenuwachtig
geweest, nu echter was zij weer kalm en
zeker in al haar bewegingen. Dadelijk na
Paschen was zij naar haar zuster gegaan;

—

al verzette zü zich er nog zoo
zich rood
tegen, de betoovering, die Herbert op haar
uitoefende, was nog altijd niet geweken,
tegen haar zin gaf zü zich telkens er weer
aan over wanneer hü' zün invloed op haar

uitoefende.
' 't Waa 'n onoplosbaar probleem voor haar
wat het toch was, dat haar zoo hulpeloos
maakte. Zü had al lang gemerkt, dat hü,
ondanks zijn groote, geestelijke gaven, tooh
zeer oppervlakkig was, en dat de hoofdzaak
van karakter ijdelheid heette. Zü met haar
ijdel verstand had nu wel ingezien, wat
haar bü de eerste korte kennismaking was
ontgaan, dat hü in 't diepst züner ziel wel
edele gevoelens bezat, welke hy echter stelselmatig onderdrukte.
Hem ontbrak ook de ware hoogachting
voor de vrouw; in zyn oog waren alle
vrouwen gelijk en zoo gauw hü de hand
uitstrekte, zouden zij zich zonder na te
denken, aan hem overgeven.' Zy' wist, dat
.jammerlijk genoeg
hü zoo dacht en
toch had zy" hem lief.
Vervreemd, herhaalde zy onzeker, langs
hem heen, in het bloeiende park ziende,
hoe zou dat kunnen, wü zien elkaar immers
dagely'ks.
Men kan elkaar dagely'ks ontmoeten,
ja zelfs samenleven en toch van elkaar vervreemden. Toen u een half jaar geleden
hier kwam, stonden wy' elkaar nader dan
nu, het komt my voor, dat er minder sympathie tusschen ons is
of zou ik my' dat

—
—

Annie was nog een paar weken gebleven,
terwijl dr. Lenz onmiddellijk was vertrokken. Herbert had hem bü de begrafenis
ontmoet, hü was zeer bleek en ernstig geweest. Herbert kwam niet te weten wat er
tusschen dr. Lenz en het meisje was voor- verbeelden?
Helmi zag hem vragend aan.
gevallen, ook Annie wist niets meer, dan
— Bedoelt u dat ten opzichte van ons
dat de verloofden heel lang samen hadden
gesproken, en dat zü schünbaar kalm van gemeenschappelijk werk?
Herbert fronste zyn voorhoofd.
elkaar waren gegaan.
U weet heel goed, dat ik dat niet
Helmi had er toen nog slecht uitgezien,
bedeelde
en dat u een antwoord ontwijkt,
nu echter was zy' weer dezelfde van het
vorige jaar, alleen was zy' wat ernstiger is een teeken, dat u my' geluk geeft. Den
en in haar oogen lag, als zü zich onbemorkt eersten tijd was u openhartig jegens mij,
waande, nog duidelijker dan toen, een uit- uw innerlijk leven lag voor mü als een
opengeslagen boek, waarik ik üverig wilde
drukking van onuitgesproken verlangen.
lezen.
hij
Juffrouw Helmi, zei
onverwacht
Onbescheidenheid wreekt zich altyd,
en zün stem klonk zachtev dan anders
Helmi hem in de rede. Wie gaf u
— wij zyn den laatsten tijd van elkaar viel
verlof te lezen?
vervie.md. Is het myn schuld?
Dat gaf ik my' zelven, veel vragen
Bü die onverwachte woorden schrok Helgewoonte niet, 't Was hier trougezichtje
myn
ris
Langzaam
mi op.
kleurde haar

—
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levensmiddelen

te

halen,

duurt te lang en ook hij
heeft erge honger en dorst
gekregen. Hij zal nu probeeren den gestolen voorraad eerst op te sporen.
Uit den wagen neemt hij
een hoeveelheid touw.

regeling.

Men kan dus vertrouwen hebben en er zedeze dienst, zoodra hij
werkt, zal zorgen, „dat de boer den hem toekomenden prijs voor zijne producten zal

ker van zijn, dat
ontvangen."

Zeker, ik weet, dat het niet prettig is te
wachten, maar de omstandigheden zijn zoo,
dat wellicht nimmer in onze vaderlandsche
geschiedenis moeilijker gewerkt is dan in
dezen tijd. Er is, gelet op de omstandigheden, reeds veel bereikt en ook het overige
zal bereikt worden. De boer zal worden erkend in en blijvend gesteld worden op de
plaats, waarin hij, in onze Volksgemeenschap, wier drager hij feitelijk is, recht
heeft.
Het jongste manifest uwer vertrouwensmannen wijst heen naar den nieuwen tijd en
zegt, dat de moeilijkheden onder meer ontstonden „omdat vroeger het principieele belang van de eigen voortbrenging, voor de
eigen behoeften-bevrediging
onvoldoende
werd ingezien."
Daarop kom ik uitvoeriger terug; nu was
het mij te doen U het woord van De Ruyt.r
in verband met de hiervoor opgesomde
moeilijkheden en de verwachtingen tot hare

HET VERDERE WEDSTRIJDPROGRAMMA.
2e klasse C.
21 September: Helmondia—Nevelo; Kolping SDW—Brabantia; VVV—de Valk; Viost
—SVB; Wilhelmina 1908—Tegelen.
28 September: Brabantia—Wilhelmina 1908
Nevelo—Tegelen; SVB—WV; de Valk—Kolping SDW; Viost—Helmondia.
5 October: Tegelen—Brabantia; VVV—
Nevelo; Kolping SDW—Viost; Helmondia—
SVB; Wilhelmina 1908—de Valk.
12 October: Tegelen-,VVV; Nevelo—Kolping SDW; SVB—Wilhelmina 1908; de Valk
—Viost; Brabantia—Helmondia.
19 October: Kolping SDW—SVB; VVV—
Brabantia; Viost—Tegelen; Wilhelmina 1908
—Nevelo; Helmondia—de Valk.
26 October: SVD—de Valk; Tegelen—Helmondia; Nevelo—Viost; Brabantia—Kolping
SDW; Wilhelmina 1908—VVV.
2 November: de Valk—Tegelen; Brabantia
voorlichting ,door te geven.
—SVB; Viost—Wilhelmina 1908; Nevelo—
De Gewestelijke Voorzitter, Helmondia; VVV—Kolping SDW.
9 November: Kolping SDW—Wilhelmina
P. J. JANSEN.
1908; Helmondia—VVV; SVB—Nevelo; Tegelen—Viost; de Valk—Brabantia.
N.B. Er bestaat in vele buurtschappen een i 16 November: Brabantia—VVV; Viost—
geconstateerde schrik, dat men de subsidie Kolping SDW; Wilhelmina 1908—Helmondia;
voor de silo's zou moeten missen, wijl zij, ge- SVB—Tegelen; Nevelo—de Valk.
let op de moeilijkheden, niet tijdig gereed
2e klasse D.
zouden zijn. U kunt gerust zijn t.d., wijl de
21 September: Top—RKTW; de BaronieInspecteur van den Landbouw, Ir. G. Veen- Zwaluw;
Hero—SVD; Schijndel—Wilhelmina
stra, onder wien de regeling voor den silo- WSC—TSC.
bouw ressorteert, heeft medegedeeld dat wel
28 September: RKTW—WSC; TSC—Top;
iswaar een datum is gesteld, waarop de bouw Zwaluw-^Hero; Wilhelmina-de Baronie;
SVD
van silo's, waarvoor subs.idieering zal gel- Schijndel.
den, gereed zal moeten zijn, doch dat er zij5 October: Hero—RKTW; de Baronie—
nerzijds voor zal worden zorg gedragen, dat
te dezer zake alle mogelijke soepelheid in TSC; WSC—Wilhelmina; Top—SVD; Schijndel—Zwaluw.
acht wordt genomen.
12 October: Zwaluw—SVD; Wilhelmina—
Hero; TSC—Schijndel; RKTW—de Baronie;
Top—WSC.

Sport.
WEDSTRIJDPROGRAMMA
VOOR ZONDAG 7 SEPTEMBER 1941.
DISTRICT IV.
le klasse.
Roermond—NAC, L. Tonnard
Juliana—Helmond, J. Metz
LONGA—PSV, H. Zielstra
Picus—MVV, F. Prjnenborgh
Eindhoven—NOAD, C. L. van Elst
BW—Willem 11, W. van Rappard

wens een vervolg; het begin las ik al het
vorige jaar te G.
Jammer genoeg. Maar ik ben dit jaar
wereldwy'zer geworden, ik heb geleerd, het
hart niet meer op de tong te dragen
overigens kan u zich er altyd op beroemen,
dat ik dit in uw school heb geleerd.
Dus u ontkent niet, dat ik eenigen
invloed op u had. Zonder my' denk ik, zat
u nog in gindsch klein nest»
Wel mogelijk, zelfs 'waarschijnlijk, zei
Helmi zuchtend, terwül zy' de riemen driftig
bewoog.
— Betreurt ge uw vlucht uit de bekrompenheid?
Neen, zy was noodzakelijk voor my'
geworden, daar ik my" e. niet meer in
kon schikken.
En uw zucht van zooeven dan?
Die gold het uur toen men my wekte
uit mün geestelijke verdooving.
O, dat wil (Jus zeggen: Waarde heer
Behrens u hadt toendertüd ook wel wat
beters kunnen doen dan kennis met my' te
maken en steeds over dingen te praten, die
men slechts kan krü'gen als men durft.
Zy' glimlachte flauwtjes». '
Zoo onbeleefd zou ik niet gesproken
hebben, Maar de beteekenis blijft dezelfde.
Als u het zoo aardig vindt, zal ik
uw veronderstelling niet betwisten, maar
ik druk mü niet zoo kras uit, zooals u
trouwens al opmerkte. Toch kan ik niet
loochenen, dat de stap dien ik gedaan heb,
my' nog niet die bevrediging heeft gegeven,
welke ik er van verwachtte, zoodat ik tot
nu toe nog steeds niet kan genieten en dikwyls heimwee heb.
Dat geloof ik, ronduit gezegd, niet»
TJ bent veel te sterk van geest om te
treuren, nadat gü zelf alle banden met het

—
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verledene hebt verbroken. Welke redenen
zou u er voor hebben? Wat gy' by' 't verlaten van uw woonplaats had gehoopt, is
vervuld, zelfs eerder dan jj had gedacht,

nw verbeeldingskracht is grooter geworden en brengt niet alleen ge slcli.jke
vruchten voort, maar ook zulke, die een
gouden glans bezitten. Ge hebt een tweede
thuis gevonden, wordt vertroeteld
Ua, onderbrak Helmi met schitterende

—

COMPETITIE-INDEELING
SEIZOEN 1941—1942.

DISTRICT IV. N.V.B.

In de door ons reeds eerder geplaatste
competitie-indeeling zijn eenige wijzigingen
gekomen. Schijndel, oorspronkelijk ingedeeld
in de 2e klasse C is overgeplaatst naar 2 D,
terwijl Nevelo van 2e klasse D overgebracht
is naar 2 C. In de 4e klasse H is (bij toelating) nog ingedeeld S.P.C.
NOAD EN R.K.T.V.V. SPELEN GELIJK.
Spannende en interessante match.
Er was -gisterenavond flinke belangstelling
vcor den wedstrijd Noad—BKTVV, hetgeen
een bewijs is, dat de voetballiefhebbers er
naar hunkeren nun wèkelüksoh partijtje weer
eens te mogen zien spelen.
Degenen, die gisteren op hei. 'Noad-veld
zijn geweest, zullen daar geen spijt van
hebben, want het is een zeer aardige wedstrijd geworden, waar goed voetbal te zien
werd gegeven en waar totdat Pijnenborgh
wegens de duisternis affloot, de spanning
en sensatie voor de doelen niet ontbrak.
E.K.T.V.V. gaf buitengewoon goed partij
en_ zooals wij deze rood-wit-blauwen gisteren zagen spelen, gelooven wij, dat zij in
haar nieuwe afdeeling van de tweede kl_3
een goed figuur zal slaan.
De wedstrijd was nog geen v_f minuten
oud of E.K.T.V.V. stond al met o—2 voor
door goede doelpunten van M. Coolen, die
oen .ervoor speelde en H. v. Diessen. Kort
daarop scoorde Wouters onhoudbaar tegen.
Langen tijd bleven nn doelpunten uit, maar
nog- voor de rust maakte Marijnissen gelijk
2—2.
Gedurende de tweede helft was Noad wel
het meest aanvallend, dooh de flitsende uitvallen der 8.K.T.V.V.-ers, waarby' vooral
v. d. Hoven uitblonk, waren niet van gevaar
ontbloot. Tot tweemaal toe nam Noad de
leiding, telkens evenwel slaagde de snelle
linksbuiten v. d. Hoven er in gelijk te maken. Toen v.. Hoek den bal liet vallen, scoorde Mary'nissen 3—2. Zooals gezegd maakte
v. d. Hoven gely'k 3—3. Vriens braoht toen
den stand op 4—3 en alweer was het v.d.
Hoven, die Noad geen voorstand gunde en
4—4 liet noteeren, waarmede ook hefc eind.

verscheen met invallers voor
Pistorius en Schellekens waarvoor resp. Jansen en de Beer stonden opgesteld.
Pynenborgh leidde heel goed.
'.
oogen, Kora is goed, zielsgoéd.
Het ging er naar toe alsof het een com.—-..,.... geëerd ging hy' met nadruk voort. petitiewedstryd. betrof, er werd duide aanZü g]im lachte spottend.
gemoedigd er was veel gejuich, speciaal in
Dat is wat nieuws voor my', ik heb er het E.K.T.V.V. kamp en de wedstry'd zelf
tenminste nog. niets van gemerkt.
j
was ook heel goed»
en doeken wikkelt,
. Wie zich in dekens
merkt ook niets van voorjaarskoeltjes.
U bent een ware oosterling met uw
Zoo was het niet bedoeld, juffrouw
beeldenryke taal; 't komt my altijd voor,
Op myn woord, ik heb u nooit
Helmi.
dat u zich onbewust 'trouwens, steeds uitof te nimmer voor koket gehouden, maar
drukt, zooals u het in uw werk doet»
Zeker ik wil my tegenover u niet u kunt iemand half gek maken met uw
koelheid. Als ik het kon doen, zou ik u
bloot geven.
Of vooral niet laten merken, hoe het eens omkeeren, weet u, zooals men een mouw
er in myn binnenste uitziet, daarom praat omkeert, om te weten te komen, hoe heer eigenlyk in uw binnenste uitziet, en wat
ik zooveel, wilt u eigenly'k zeggen.
u eigenlijk denkt als u er zoo gesloten
HÜ lachte.
TJ bent ongelooflük strijdlustig. Wist uitziet.
Gelukkig, dat u zich dat pleizier niet
ik nu maar waarmee ik het by u heb
bedorven. Denk eens aan, er was eens een kunt veroorloven. Juist»tegenover u moet
ty'd, dat ik my begon te verbeelden, dat u men op zy'n hoede zijn, om zich niet te' zeer
in de kaarten te laten zien, want als dat
my' niet ongenegen was.
niet,
geneel
zei gebeurt, is men verioren, ik zou niet graag
— Lat ben ik ook in 't
een voorwerp van spot voor u worden.
zy kalm.
Ky'k mij eens aan, juffrouw Helmi.
een klein beetje meer
— lk bedoel
Waarom? vroeg zij, maar liet toch
dan andere mannen.
onwillekeurig
haar blik op hem rusten.
inbeeldt,
— Geen wonder, dat u zich dat
verwaandheid is immers een van uw meest Hü boog zich voorover en zag haar vast
op den voorgrond tredende eigenschappen. aan»
TJ doet wel moeite, om de vensters
— TJ bent onaangenaam openhartig, jufziel te sluiten, maar het gelukt u
Hy'
boog
Helmi.
zich
uwer
frouw
ver voorover
en zocht baar blik. Waar heeft u geleerd maar half. Wie geduld heeft, komt ten
op deze wy'ze de harten der mannen in vuur slotte toch te weten wat hy' wil weten.
en vlam te zetten? Hier pas, of bracht u U ontkomt my' niet»
Tante Helmi.
die wetenschap al mee?
Wat is er Veroniea?
Gedurende een oogenblik zag Helmi hem
Praat toch niet zooveel met oom Hersprakeloos met yan verontwaardiging fonbert. Je roeit by'na niet.
kelende oogen aan.
Je hebt gelijk, lievelingj we zullen oom
Schandelijk
niet
blieft,
't
meer
meenemen.
zyn,
niet
boos
als
u
Toe
Zy roeide weer steviger door en al gauw
riep hij, voordat zy nog verder kon spreken, terwijl hy' zyn hand op de hare legde, lag de boot bij het eilandje, waar de zwadie zy' als ouder een plotselinge verdooving nen werden gevoederd.
stU hield, niet boos zün. Alsu eens wist, Een poosje keek Herbert er naar en amuhoe goed u die verontwaardiging staat zou seerde zich over de pret van de kleine, toch
u begrijpen, dat ik me moeite gaf haar op keek hy' op zijn horloge en verzocht Helmi
to wekken. Maar was het dan zoo vreese- hem weer aan vasten wal te brengen.
lijk, wat ik zei?
Ik.wil voor dezen laatsten keer nw
Noemt u het dan misschien een com- zuster zien spelen en 't is byna zeven uur,
plimentje als men tegen een meisje zegt, wil u my' naar den oever roeien?
(Wordt vervolgd.
dat zü koket is?
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WIJZIGING

19 October: SVD—Wilhelmina; Zwaluw—
RKTW; Schijndel—Top; WSC—de Baronie;
TSC—Hero.
26 October: Hero—Schijndel; de Baronie—
SVD; Top—Wilhelmina; RKTW—TSC; WSC
—Zwaluw.
2 November: Schijndel—de Baronie; TSC—
Zwaluw; Top—Hero; RKTW—Wilhelmina;
SVD—WSC.
9 November: Wilhelmina—Zwaluw; SVD—
TSC; Hero—de Baronie; WSC—Top; Schijndel—RKTW.
16 November: de Baronie—Top; Hero—
WSC; Zwaluw—Schijndel; TSC—Wilhelmina kwam.
Noad
RKTW—SVD.
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Want
terugkeeren
naar de raket, om nieuwe
233.
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