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ITALIAANSCHE LUCHTAANVAL
OP BRITSCHE VLOOTFORMATIE

De vier grootste veldslagen

DRIE SOWJETDIVISIES

Drie Britsche kruisers ondergegaan en
torpedotreffers op negen andere
oorlogsbodems

Oneenigheid op de Intergeallieerde
conferentie te Londen

Ongeveer 13.000 gevangenen
en veel oorlogsmateriaal

Italiaansch kolonel aan liet hoofd
van zijn eskader gesneuveld

buitgemaakt

ROME, 29 September. Stefani)
Het hoofdkwartier van de ItaMaansche
weermacht publiceert het volgende extra
bericht:
De in het weermachtsbericht van gisteren
gemelde vijandelijke vlootformatie, die uit
Gibraltar was uitgeloopen, bestond uit een
konvooi dat vergezeld was van een vliegtuigmoederschip, een slagschip, een niet nauwkeurig vastgeste'd aantal kruisers en ongeveer tientorpedob ootjagers. Onmiddellijk
nadat de formatie door onze v-erkenningsvliegtuigen ontdekt was, startten Italiaansche torpedovliegtuigen van hun steunpunten op Sardinië. Een door twee torpedo's getroffen lichte kruiser ging onmiddellijk ontreffer. Een groote eenheid kreeg een j torder. Een lichte kruiser kreeg een torpedóvolpedotreffer en een lichte kruiser kreeg een
torpedotreffer. Een' kruiser van ongeveer
10.000 ton kreeg een torpedotreffer en voer
met slagzij uit de formatie weg. Kort daarop
plaatste een ander Italiaansch vliegtuig een
treffer op denzelfden kruiser, die onderging.
De vliegtuigcommandanten der geleidende
jachtvliegtuigen zagen, dat reddingsbooten
te water werden gelaten.
Een tweede golf van twee groepen zette
den aanval voort met het volgende resultaat. Een slagschip kreeg een torpedotreffer
de toóegzijde, een kruiser kreeg een toraan
pedotreffer midscheeps, een tweede kruiser
kreeg een treffer. Een derde golf behaalde
het volgende resultaat: een lichte kruiser
kreg een torpedotreffer.
Tegen den avond deed een volgende formatie, die van Siciiia was opgestegen een
aanval op de resteerende eenheden en
plaatste met zekerheid een torpedotreffer op
een zwaren kruiser en een op een torpedo-

DUITSCHLAND STRIJDT
VOOR EUROPA

BIJ DNJEPROPETROWSK

VERNIETIGD

HOOFDKWARTIER VAN DEN
FUEHRER, 29 Sept. (D.N.8.)
Het' opperbevel van de weermacht maakt bekend:
Ten Noordoosten van Dnjepro-

=

ADMINISTR.
REOACm

ADVERTENTTEPRIJS

petrowsk werden drie Sowjet-divisies door Duitsche en Italiaansche
troepen in een omsingelende beweging aangevallen en vernietigd.
Volgens de tot dusver ontvangen
berichten werden 13.000 gevangenen gemaakt, 69 stukken geschut en talrijk ander oorlogsmateriaal werd buitgemaakt. De ten
deele in een moerassig gebied gedrongen vijand leed zware, bloedige verliezen.
Sterke formaties van de luchtmacht bestookten met goede uitwerking spoorweg-installaties in
het Donetzbekken, alsmede in het
gebied rondom Moskou.
In het zeegebied rondom Kroonstad kreeg een Sowjetkruiser een
bomtreffer.
Gevechtsvliegtuigen
bombardeerden in den afgeloopen
acht voor den oorlog belangrijke
installaties in Leningrad en Moskou.
,
Na melding te hebben gemaakt
van den i*eeds in een extrabericht
medegedeelden aanval op een convooi gaat het weermachtsbericht
voort:
voor
In den strijd tegen Groot-Brittannië bombardeerde de luchtmacht in den afgeloopen nacht
militaire installaties aan het St.
George-kanaal en aan de Zuidkust van het eiland.
In Noord-Afrika plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen bomvoltreffers op Britsche tentenkampen en, opslagplaatsen van materiaal bij Tobroek. Bij deze aanvallen verloor de vijand in luchtgevechten vijl en door de luchtdoelartillerie twee vliegtuigen.
Vrij zwakke strijdkrachten van
de Britsche luchtmacht vlogen in
den afgeloopen nacht naar Noordwest-Duitschland. Door uitgeworpen bommen ontstond onaanzienlijke schade. De luchtdoelartillerie schoot een Britschen bommenwerper neer.
,

jager.

Samenvattend wordt geconstateerd, dat
twee zware kruisers en een lichte kruiser
met stelligheid zijn ondergegaan en dat een
|
slagschip, een ander niet nauwkeurig waarj
genomen eenheid, 6 eenheden van minder
i
groote tonnage en een torpedojager min of
;
meer zware torpedotreffers hebben gekregen.
i
Tijdens den strijd werden felle gevechten gej
leverd tusschen Italiaansche en vijandelijke
vliegtuigen. 6 Engelsche vliegtuigen werden
|
brandend neergeschoten. 8 van onze eigen
toestellen zijn niet op hun steunpunten tej
ruggekeerd. Als aan het hoofd van hun fori
maties gesneuveld moeten beschouwd wori
den de kolonel, die bevel voerde over den
j
aanval en drie escadercommandanten.
I
Tijdens dezen grooten slag, die op 27 September geduurd heeft van 13 tot 22 uur hebben de Italiaansche vliegers op schitterende
wijze in stoutmoedigheid wedijverend en een
trotsche verachting voor het gevaar toonende, zich gestort op een zeer machtige Engelsche vloot niet alleen met de kracht van
MALTA OPNIEUW BESTOOKT
hun bommen maar ook met hun moed en
hun onstuitbare vastberadenheid om den
Britsche vliegers boven Noord-Italië tegenstander te treffen.
Van de koopyaarders, die in het konvooi
en Sicilië
voeren is er een getorpedeerd door lichte
eenheden der Italiaansche marine in de
Straat van Sicilië, een tweede schip werd
ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT
voor de Algerijnsche kust door eenheden
ROME, 29 Sepember..
van
de Italiaansche marine getroffen en tot
In zijn weermachtsbericht no. 483 maakt zinken gebracht. Twee andere schepen van
volgende
opperbevel
het
het Italiaansche
tezamen 23.000 ton werden tusschen Sardibekend:
nië en Tunis door torpedovliegtuigen in den
v->-.-.*""
st*
-">-«-> grond geboord.
vNoorci-Afri'-ra: fi^.^v"-':
aan de fronten van Tobroek en Solloem.
Tijdens een luchtaanval op Bardia werden
BRITSCHE AMBASSADEUR
twee vijandelijke vliegtuigen door den afSTELT VERTREK UIT
weer op den grond en twee door Duitsche
jagers neergeschoten.
De Britsche ambassadeur te Tokio 'sir RoOost-Afrika: Vijandelijke eenheden proCraigie, heeft, naar Domei meldt, zijn
bert
op
onze
beerden een aanval te ondernemen
voorgenomen
verlof uitgesteld.
vooruitgeschoven posten in den sector van
artillerie
en
Gondar. Zij werden door onze
BEGIN DER SPOORLIJN
docr den afweer van onze afdeelingen op de
DOOR SAHARA
vlucht gedreven.
Engelsche vliegtuigen hebben de stad
Het eerste deel van de ontworpen transRhodós aangevaren. Er werden eenige woontusschen Middellandsche
Saharaspoorüjn
waar
en
het
ziekenhuis
getroffen,
huizen
Zee en Niger is Zondag ingewijd. Dit traject
twaalf personen gedood werden.
,
In het centrale bekken van de Middel- meet ongeveer 100 k.m.
jachtvliegtuigen
landsche zee hebben onze
VALERIUS DE SAEDELEER
twee B'enheims brandend omlaag gehaa'd.
De vijandelijke luchtmacht viel Trapani,
Op 74-jarigen leeftijd is, ook de internaMarsa'a en Castei Vetrano (Sicilië) aan,
zeer goed bekende schilder Valerius
tionaal
waar brandbommen geworpen werden. 80-' de
te Etichove bij Oudenaerde
Saedeleer
Palermo
waar
aangeval>_n,
vendien werd
overleden.
hem verdwijnt een der meesMet
negen dooden en 26 gewonden te betreuren ters van het Vlaamsche
landschap, waarvMegtuig
waar
een
Turijn,
d-or aan hij als het ware
zijn, alsmede
van den ouden
stijl
den
den afweer o*sden grond werd neergescho- Breughel terugschonk.
Candiolo
terechtplaatsje
ten en bij het
kwam. De vijf leden der bemanning kwamen
DE CONFERENTIE TE MOSKOU
om het leven.
Vijandelijke vliegtuigen vlogen boven de
STOCKHOLM, 30 September. (D.N.8.)
stad Milaan, waar echter geen bommen werStalin
heeft een tweede onderhoud gehad
den uitgeworpen. Zes personen werden ge- met lord Beavertorook en Harriman, zoo
van
het
wond als gevo'g van scherven
meldt Reuter. Ook bij dit onderhoud waren
luchtdoelgeschut en drie anderen door onde commissaris van buitenlandsche zaken,
gevallen op straat. De woonwijken van Sa- Mo.otof en Litwinof
tegenwoordig.
vona Marina werden gebombardeerd. Er ontstond schade aan de woonhuizen. Behalve
NOG 4500 JAPANNERS IN
brisantbommen en
lichtfakkeis werden
brandbommen en pamfletten uitgeworpen.
NEDERLANDSCH-INDIE.
Ook werd een luchtaanval ondernomen op
Volgens mededeelingen van uit
NederGenua, waar eenige huizen instortten. Eenige op het Platteland ontstane branden kon- landsch-Indië te Tokio aangekomen Japanden gebluscht worden. Onder de burgerbe- ners, bevinden zich nu nog 4500 van hun
vo king vallen een doode
drie gewonden landgenooten in Nederlandsch Indië; 2000
te betreuren. Een brandweerman werd doo- daarvan wachten te Batavia op het volgende
deajk getroffen. Vier brandweerlieden wer- evacuatieschip.
den door scherven van luchtdoelgeschut gekwetst, van wie twee ernstig.
Een andere aanval werd ondernomen op
OVERDRACHT LANDBOUWGROND
Spezia, waar kleine en groote brand- en brisantbommen werden uitgeworpen. De branIn de Staatscourant is opgenomen een beden werden gebluscht. Door scherven van sluit van den secretaris-generaal van Landh»htdoelgeschut werden vier personen ge- bouw en Visscherij, waarbij wordt bepaald,
wond.
dat voor overdracht van landbouwgronden
In den nacht van 28 op 29 September door een liquideerende vennootschap. aan
bombardeerden onze luchtformaties voor haar aandeelhouders, geen toestemming
meer noodig is.
anker liggende schepen op Malta.

der geschiedenis

—

De terugtrekkende
De haveninstallatie van Reval is verwoest.
Sovjet-troepen hadden op hun vlucht alles vernield (Orbis-Holland)
ENGELAND'S NOTA AAN FINLAND.

HET TWEEDE SEIZOEN
VAN WINTERHULP
NEDERLAND

Staking der vijandelijkheden tegen de
Sowjet-Unie geëischt.

De Engelsche berichtendienst publiceert
den tekst van een nota, welke de Britsche
regeering kort geleden aan de Finsche regeering heeft doen toekomen.
Finland zal, zoo wordt in de nota gezegd,
door Engeland zoowel voor den duur van
den oorlog als bij het sluiten van den vrede
als „openlijke vijand" worden beschouwd als
Sowjet-Unie
Finland den oorlog tegen de
niet staakt en het geheele gebied buiten de
grenzen van 1939 niet ontruimt. Hoewel de
Finsche regeering, aldus de Engelsche regeering verder in haar nota, den Britschen gezant uit Helsinki heeft uitgewezen, is Engeland bereid, deze „daad van onhoffelijkheid"
over het hoofd te zien. Engeland verklaart
zich verder bereid onder bepaalde voorwaarden voorstellen tot het herstel van normale
diplomatieke betrekkingen tusschen de twee
landen „welwillend" te overwegen.

Er is dezen winter veel
noodig
Woensdag begint de Winterhulp Nederland met haar tweede
wintercampagne. Opnieuw zal zij
daarna geregeld een .beroep op
het Nederlandsche volk doen om
den steun dien zij voor het vervullen van haar taak noodig heeft.
Dat wij een moeilijken winter
tegemoet gaan behoeft niemand
zich te verhelen, meer dan ooit
zal dan ook hulp aan een breeden
kring onzer landgenqoten ' noodzakelijk zijn. Ons volk heeft zich
altijd door zijn naastenliefde en
gulheid onderscheiden,
als het
erop aan kwam nood te lenigen.
Men mag verwachten, dat het
deze eigenschappen ook thans zal
toonen, nu het erom te doen is
onze eigen landgenooten. die in
nood verkeeren, bij te springen.
Het vorig jaar heeft de Winterhulp in totaal ca. 7 millioen gulden opgehaald. Dit jaar zal er
meer noodig -zijn. Een ieder geve
daarom met gulle hand, indachtig aan de leuze, geen aalmoes,
maar een offer.

OPROEP AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK.
De winter staat voor de deur en velen
uit
zien in gerechtvaardigd vertrouwen
naar de helpende hand van de gemeenschap.
Wij allen zijn ons de ernstige zorgen be-

wust, waaronder een deel van het Nederlandsche volk de komende maanden gebukt gaat. Moeders en vaders zullen met
bezorgdheid naar hun kinderen zien.
Kinderen, die den strijd om het bestaan
hebben leeren kennen, weten hoe hun
extra
oudjes in de wintermaanden een

HET LUISTEREN NAAR VERBODEN
ZENDERS.
In Duitschland zwaar gestraft.
Blijkens
een bericht van het D.N.B. in de
verzorging noodig hebben.
Frank. Ztg. zijn weer zware straffen'uitgeWinterhulp heeft het vorig jaar haar sproken tegen personen, die zich hebben
taak aangevangen, om in gezamelijken ar- schuldig gemaakt aan het luisteren naar
beid van het geheele volk, al deze zorgen vreemde radiozenders.
In twee gevallen is de doodstraf uitgeen nooden weg te nemen.
sproken.
Het is ons den afgeloopen winter niet
Te Nürnberg-Fürth is een man ter dood
gemakkelijk gemaakt om dit ideaal te ver- veroordeeld, die voor de overneming van de
wezenlijken. En toch, ondanks dwaze ge- macht door de N.S.D.A.P. tot marxistische
ruchten en helaas zelfs verdachtmakingen organisaties behoorde en ook daarna marxiswaarvan deze tijd zoo rijk is, konden wij tische propaganda voerde. Onder gebruikin de eerste werkperiode, met behulp van making van hetgeen hij uit den aether opving stelde hij een ophitsend geschrift op,
honderdduizenden in den lande, een bedrag waarin de Führer en andere hooge autorivan circa zes millioen voor hulpverleening teiten werden beleedigd.
ter beschikking stellen.
In Graudenz is een Poolsche huishoudster
Deze inzet van tallooze gevers, de duizen- van een dokter ter dood veroordeeld. Als de
den collectanten, in alle gemeenten onder dokter afwezig was, luisterde zij naaAuitenlandsche uitzendingen en noodigde
de persoonlijke leiding van de burgemees- Polen uit mee te luisteren. Daar hetandere
haar
ters en de stille werkers, zij hebben teza- bekend was, dat den Polen in de Oostelijke
men velen, die nood kenden, naast vreugde gebieden het bezit van radiotoestellen is vereen gevoel gebracht van veilig geborgen te boden en dat ze *v*an het verbod van het
zijn in deze groote familie
het volk van luisteren naar vreemde zenders afwist, heeft
ze ten zwaarste tegen de bestaande bepalinNederland.
gen gezondigd, te meer, daar ze haar PoolNa den eersten October zult u weer onze sche mede-verdachten opruide tot tegenbussen hooren rammelen. Lij stencollecten stand tegen het Duitsche Rijk.
zullen onze kasmiddelen versterken; daarTe Graz, Eger, Kassei, Salzburg en Kattowitz
zijn verder zware tuchthuisstraffen uitwij
op
naast vertrouwen
ruime giften van
gesproken.
levensomstandigheden
hen, wier
en bedrijven zulks mogelijk maken.
Duizenden vrijwillige medewerkers(sters) EN WAT MET DE KINDEREN
?
zijn nooeiig om als collectanten (trices) door
Wat moet er met al die Russische kindepersoonlijken inzet, dit voor ons volksberen gebeuren, wier ouders vermoord zijn
door de bloeddorstige Sowj et-commissarisnoodzakelijk
staan
werk te doen slagen.
sen ? Wat moet er met de kinderen geDeze winter zal hoogere eischen aan ons
beuren,
wier ouders tijdens de vlucht het
allen stellen dan de vorige. Welnu dan,
leven lieten, of die hun ouders zijn kwijt
gave arbeid tezamen zijn bij machte, deze
geraakt ?
Hulp moeten deze kinderen hebben
harde maanden te overwinnen. Wat ook
en
liefst zoo spoedig mogelijk. Die hulp zal
moge scheiden, wij zullen daaronder nimook door de Nederlandsche ambulance vermer de minstbedeelden laten lijden. Wij
leend worden, die straks naar het Oostfront
willen ook nu sterk zijn en daarom zorgen:
gaat -vertrekken.
Die hulp zal verleend
Voor het volk, door het volk !
worden aan deze ouderlooze kinderen zoowel als aan de gewonde soldaten. Maar die
hulp kan niet lang op zich wachten. Daarom moet de Nederlandsche ambulance zoo
spoedig mogelijk uitrijden.
Daarom
moet u niet langer wachten met
VERDLTISTERINGSTIJDEN.
het storten van uw bijdrage voor
deze
Nederlandsche hulpexpeditie. Daarom moet
Heden moet verduisterd worden
u vandaag nog
iets meer' dan u missen
kunt
overmaken op girorekening,
van 's avonds 7.21 tot 7.38 Woe
8-7-6-0-0
dagmorgen.
NEDERLANDSCHE AMBULANCE,
Koninginnegracht 22,
Volle maan: 5 October.
's-Gravenhage.

—
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„Wat het oog ziet moet het hart gelooven".
Dit is een bekend gezegde, dat zeker ook van
toepassing is op de reeks van feiten, die de
Duitsche weermacht, tijdens den veldtocht
in het Westen en het Oosten aaneenrijgt.
Tot de belangrijkste hiervan behooren zeker
wel de vier veldslagen, welke er gedurende
dezen oorlog geleverd zijn en waaraan de
herinnering zal blijven voortleven als de
grootste veldslagen, welke de geschiedenis
ooit heeft gezien.
We denken dan hier op de eerste plaats
aan den slag in de Weichselbocht bij Kutno,
waar definitief het lot van Polen werd beslist. Van een zelfde, verstrekkende beteekenis ten aanzien van Frankrijk, was de slag
in Vlaanderen en bij Artois. Het betrof hier
evenals bij Kutno, niet alleen een verslaan
van den vijand op een bepaald punt doch
definitieve uitschakeling en vernietiging van
de daar aanwezige strijdkrachten, hetgeen
van doorslaande beteekenis is geweest voor
het verdere verloop van den oorlog.
Die vernietiging van vijandelijke strijdkrachten heeft men ook gezien bij den derden grooten slag van Byalistok-en Minsk en
bij den vierden die van Kiew, welke zoo pas
werd beëindigd. Dank zij de geniale en gedurfde omsingelingstactiek der Duitsche legerleiding, welke juist in de groote Russische
vlakten volop tot ontwikkeling kon komen,
werd de eene roode divisie na de andere
vernietigd en een zoodanige hoeveelheid materieel buit gemaakt, dat reeds aanstonds
vaststond, dat de Sovjets dit niet meer zouden kunnen aanvullen.
Bij Byalistok stortte het aanvalspunt der
Sovjets ineen en hiermede was de klauw, die
zich naar de Westersche beschaving had uitgestoken, afgehakt. ,
Hoewel ingesteld op het offensief moest
het Sovjet-leger bij Kiew zich, tengevolge
van de geweldige slagen, die het reeds te incasseeren had gekregen, tot verdediging bepalen. Vijftig devisies werden vernietigd, hetgeen een massaal cijfer is ook indien men
in aanmerking neemt, dat men in het Sovjetgebied aan enorme cijfers gewend is.
Deze veldslag, de grootste, die ooit geleverd werd, en voorts die van Byalistok, hebben nu reeds in het Oosten de beslissing
gebracht, onverschillig hoe lang er door de
Sovjet nog weerstand zal geboden worden.
Het verdere verloop van den oorlog zal dit
wel uitwijzen.
Van Kleffens is ondeugend.
In Londen is dezer dagen een z.g. intergeallieerde conferentie gehouden, waaraan
ook werd deelgenomen door de naar Engeland uitgeweken regeeringen van bezette
landen. Heelemaal koek en el schijnt het
daarbij niet geweest te zijn.
De Londensche correspondent van het
Svenska Dagbladet weet n.l. te melden, dat
de Nederlandsche minister van buitenlandsche zaken Van Kleffens daar een hartig
woordje gesproken heeft, dat de Engelsche
regeering wel wat pijnlijk in de ooren zal
hebben geklonken. Het ging n.l. over punt
vier van de z.g. destijds bij de ontmoeting
van Churchill en Roosevelt opgestelde „Atlantische verklaring", waarin gezegd wordt,
dat de Ver. Staten en Engeland, hun huidige
verplichtingen in het oog houdend, er naar
zullen streven aan alle staten dezelfde handelsfaciliteiten te verschaffen en hun gelijkelijk den toegang naar grondstoffen mogelijk te maken.
Minister Van Kleffens nu had in den oorspronkelijken tekst in de woorden „with due
respect" een addertje onder het gras ontdekt. Hij zag hierin n.l. een beperkende bepaling, welke ten aanzien van den vrijen
toegang tot de grondstoffen, volgens zijn regeering, niet geduld kan worden. ledere beperking is in dit opzicht misplaatst. Indien
men op dergelijke wijze met uitzonderingen
begint daalt het beginsel van den vrijhandel
af tot niet meer dan een phrase, was zijn
oordeel.
Als men nu weet hoe de Britsche propaganda haar verklaring gaarne als het toppunt van rechtvaardigheid en billijkheid
voorstelt is het wel amusant te zien hoe hier
de Engelsche regeering op een aan duidelijkheid niets te wenschen overlatende wijze
terecht gewezen wordt.
Overigens behoeft men zich van deze critiek geen verdere illusies te maken. Van
Kleffens moge even uit den band gesprongen
zijn, de emigrantenregeeringen in Londen
zijn en blijven natuurlijk volkomen aan Londen onderhoorig. Daarom kan de opmerking
van Van Kleffens geen practische beteekenis
hebben
hoe juist zij als theorie ook is.

—

AANVAL VAN SOVJETS AFGESLAGEN.
Terugtrekkende bolsjewisten met eigen

batterij bestookt.

In den zuidelijken sector van het oostelijk
front hebben op 28 September de troepen
van een Duitsche divisie de
aanvallende
die numeriek veel sterker waren,
Sowjets,
na hevige gevechten teruggeworpen. Een
Duitsche bataljon infanterie, dat bij den afweer van den Sowjet-aanval zelf tot
den
aanval overging, veroverde in het verloop
van deze gevechten een vurende Sowjet-batterij. De batterij werd stormenderhand veroverd en de Sowjet-kanonniers werden in
een kort gevecht van man tegen man overweldigd.
De Duitsche soldaten draaiden de Sow- "
jet-kanonnen om en vuurden hiermede nog
langen tijd op de terugtrekkende bolsjewisten

BONAANWIJZING ZEEPDISTRIBUTIE

De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart
maakt bekend, dat de onderstaande bonnen
recht geven op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep
Toilet- en huishoudzeep.
Gedurende het tijdvak van
1 October
tot en met 31 October a.s. geeft de met „120"
genummerde bon van de „bonkaart algemeen" alsmede de met- „C zeep" gemerkte
bon van de zeepkaarten P en Q welke respectievelijk aan kinderen beneden den leeftijd
van twee jaar en van een leeftijd tusschen
twee en acht jaar,, zijn uitgereikt, recht op
het koopen van:
hetzij 150 gram toiletzeep (samenstelling
Van na 1 September 1940);
hetzij 90 gram huishoudzeep;
hetzij 200 gram zachte zeep (samenstelling
van vóór 1 Januari 1941);
hetzij 150 gram zachte zeep (samenstelling
▼an na 1 Januari 1941);
hetzij 10 gram zachte zeep (samensteelling
yan na 31 Augustus 1941;
hetzij 300 gram zachte zeeppasta;
'hetzij 250 gram zeeppoeder;
hetzij 450 gram waschpoeder.
Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn, mogen tegen in'.evering van één bon worden uitverkocht.
Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de
met „C toiletzeep" gemerkte bon van de
zeepkaart P, welke aan kinderen beneden
den leeftijd van twee jaar is uitgereikt, recht
op het koopen van 75 gram toiletzeep van
de oude samenstelling.
dat waschpoeder niet gekocht kan worden
Volledigheidshalve wordt er op gewezen,
door het publiek, doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van wasscherij en.
Zeep voor wasscherijen.
regeling
De bestaande
ten aanzien van de
wasscherijen blijft onverminderd van kracht.
De wasscherijen zijn derhalve verplicht voor
elke twintig kilometer droge vuile wasch een
zeepbon van het pub'iek in ontvangst te neZioals reeds voorgeschreven is, dienen
men.wasscherijen
de
eerst een bn van hun klanten in ntvangst te nemen en pas daarna een
hoeveelheid van 20 kilogram waschgoed
hetzij ineens, hetzij bij gedeelten in behandeling te nemen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
bovenstaand voorschrift ook geldt voor de
zoogenaamde „waschverzenders", die slechts
als tusschenpersoon tusschen het publiek en
de wasscherij optreden.
De wasch van kantoren, hotels, café's, enz.
voorzoover het handdoeken, poets- en stofdoeken, servetten, tafellakens e.d. betreft,
kan ter behandeling worden gegeven zonder
dat daarbij bonnen behoeven te worden afgegeven.
REGELMATIGE AANVOER
VAN SLACHTVEE
Maatregelen ter waarborging

Teneinde een regelmatigen aanvoer van
slachtvee te waarborgen, zijn naar het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mededeelt, enkele maatregelen getroffen, welke met ingang van 6 October a.s.
in werking zullen treden. In de eerste plaats
zal een korting worden toegepast op de door
de Nederlandsche Veohouderij centrale te betalen vergoeding, indien rundvee niet tijdig
wordt inge.everd. Heeft de inlevering binnen
■veertien dagen na den gestelden termijn
nog niet plaats gehad, dan zal aanstonds tot
inbezitneming worden oyergegaan, waarvan
de kosten den nalatige ln rekening zullen
worden gebracht. Bovendien zal hij dan het
dubbele aantal runderen moeten inleveren.
Voor bijzonderheden zij verwezen naar de
-"fficiëele publicatie.
MAN EN PAARD GEDOOD.
Ongeluk op onbewaakten overweg.
Hedenmorgen omstreeks 8 uur wilde de 67-jarige landbouwer G. Pasjes, met paard en
wagen den
onbewaakten overweg bij het
Veer in de gemeente Almelo passeeren. Hij
zag daarbij den trein uit de richting Almelo
niet aankomen. Het gespan werd door den
trein gegrepen. De landbouwer overleed vrijwel onmiddellijk en ook het paard was direct
dood. De trein had vijftien minuten vertraging.

WIJZIGING UITVOERINGSRESOLUTIE
OMZETBELASTING
In de Staatscourant van gisteren is een
wijziging van de Uitvoeringsresolutie-Omzetbelasting 1941 opgenomen waarbij o.m. richtlijnen worden gegeven voor de berekening
Tan omzetbelasting op visch en vischproducten.
Ook worden hierbij gewijzigd de bepalingen aangaande de vrijstelling van invoerbelasting. Voor nadere bijzonderheden zie men
de Staatscourant.

Provinciale Berichten.
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Donderdag 2 Oct. half 8:
De wereldvermaarde telepaath-

___

hypnotiseur:

BRUNINI

DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST
B met zijn bont variété-gezelschap
Op 8 October zullen de echttelieden J v. I Entreeprijzen: _.— 1,50, I.— en 0.80
Boxtel—Thijssen te Uden (N.-Br.) den dag
Leden Amicitia 1 rang reductie.
herdenken, dat zij vóór zestig jaren in het
Bespreken eiken avond van 7—9.
huwelijk traden.
IHHS_BH
STADSSCHOUWBURG HHDI
HAPERT.
■
Fiets gestolen.
Ten nadeele van C. CasBioscoop
teleijns alhier werd een nog bijna nieuw
rijwiel ontvreemd dat even onbeheerd stond.
Woensdagmiddag half 3 MATINEE
%

■

—

Kerkdiensten. Vanaf Zondag 5 Oct. zijn de
kerkdiensten op Zondagen om 8 en 10 uur en
door de week om 8 uur.
OISTERWIJK.
Nevelo—Tegelen I—l. Na eenigen tijd spelen volgt een doorbraak van Tegelen, de bal
komt bij den rechtsbuiten die keihard doelpunt o—l, waarmede rust ingaat. Na de rust
neemt Nevelo het spel in handen maar het
duurt tot 10 minuten voor het einde voor de
linksbuiten met een ver schot doelpunt I—l.
Steeds zwaarder wordt de druk op het Tegelen-doel maar tot doelpunten komt het
niet meer.
Inenting tegen diphteric.
De verschillende gevallen van diphterie welke de laatste weken wederom werden geconstateerd
maken het noodzakelijk dat opnieuw tot inenting wofdt overgegaan. De inenting der
schoolgaande jeugd zal door de plaatselijke
geneesheeren op de scholen geschieden. Deze
inenting zal driemaal, telkens na verloop van
een bepaalden tijd, plaats vinden. Ook de
kinderen der kleuterscholen zullen aldaar
worden ingeënt. Voor de kinderen van 2 jaar
tot den schoolplichtigen leeftijd, die nog
geen kleuterschool bezoeken, is op Woensdag
1 Oct. in het wijkgebouw van het Wit-Gele
Kruis aan de Hoogstraat om 3 uur, gelegenheid tot inenting.
Geslaagd. Op het te Amsterdam gehouden
examen ter verkrijging van het Polltiediploma slaagde onze dorpsgenoot H. Poirters.

—

—

RIJEN

I

Harmonie

J LA"
LA
roepstem van

De
het Noorden.
Een Scandinaafsch meesterwerk.
TOEGANG BOVEN 14 JAAR.
Aanvang avondvoorstelling 8 uur.

RK.K.V.V. ONS VIOS.
Uitslagen 28 Oct.
WE I—Ons Vios 1 0—10; Ons yios 2—
Desk 4 2—l; Ons Vios 4—Noa 6 3—o; Ons
Vios S—VVR 2 3—3.
Uitslagen van Zaterdag: Ons Vios 6—Vincent 3 3—2; Ons Vios 7—Sarto 7 o—2; Voab
s—Ons Vios 8 7—o; Willibrord 4—Ons Vios 9
15—0.

WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG
5 OCTOBER
District I, le klasse: DOS—Stormvogels,
Feijenoord—VUC, ADO—Ajax, DFC—Xerxes,
DWS—EDO.
District 11, le klasse: Haarlem—'t Gooi,
Blauw-Wit—Sparta, VSV—Emma, Hermes-DVS

-DHC, RFC—HBS.

District 111, le klasse: Wageningen—AGOVV,
Hengelo—NEC, Enschede—Heracles, Quick—

Enschedesche

Boys,

PEC—Tubantia.

District IV, le klasse
MVV—NAC, W. van Rappard
Spekholzerheide—PSV, J. Metz
Picus—Eindhoven, F. Peijnenborgh
Willem ll— Helmond, W. Boere

Longa—Roermond

Rechtszaken.

—

Dammen

NEDERL. HOCKEY BOND
Zware straf voor rijwieldief.
Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch beHEEREN.
handelde in hooger beroep de strafzaak' teZuidelijke 1ste klasse.
OMZETBELASTING TABAKSgen deü arbeider P; van T. uit Tilburg, die
Uitslagen: Tilburg—E.M.H.C. 3—2; Zwart
FABRIKATEN
door de Bossche Rechtbank was veroordeeld
Wit—Venlo 2—5; H.T.C .C.—
Betaling kan over derde kwartaal
tot een jaar gevangenisstraf ter zake, dat hij
Push 2—2.
achterwege blijven
op 17 Maart j.l. te Best een rijwiel van Pa. D.
In een pittigen wedstrijd is het Tilburg geDe wnd. secretaris-generaal van het De- had weggenomen. Tegen hem werd bevesti- lukt de overwinning te behalen op een elftal
partement van Financiën heeft bepaald, dat ging van het vonnis geëischt. Het gerechts- van EMHC, dat aanmerkelijk sterke is sabetaling van door winkeliers in tabaksfabri- hof zal over veertien dagen uitspraak doen. mengesteld dan het vorige seizoen en ongekaten over het derde kwartaal 1941 vertwijfeld tot de beste elftallen dezer afdeeling
schuldigde omzetbelasting achterwege kan
gerekend moet worden. Maar ook Venlo heeft
blijven. Belanghebbenden dienen er mede
in
Breda zijn krachten ontplooid en Zwartrekening te houden, dat van 1 October 1941
Wit,
dat zich terdege weerde, laten voelen,
af de heffing op de gewone wijze zal gedat
Limburgers wederom heel wat van
de
schieden.
JUNIORENCOMPETITIE KRING TILBURG plan zijn. De uitslag van de partij te Eindhoven H.T.C.C.—Push, valt ons van Push mee
Uitslagen 27 September
en schijnt een symptoom, dat deze afdeeling
Afdeeling I, le klasse: Hieronymus 4—Wik 4
een competitie vol kleur en leven zal gaan
,10—0, Sarto 6—Voab 4 s—l, Ons Vios 6—Vin- vertoonen.
cent 3 3—2, Hekos 3—Willibrord 4 5—2, SVG 3
2de klasse B.
ABONNEMENTSVOORSTELLINGEN TE
3—VKC o—lo.
Forward—Mop o—4; A.S.V.—
Uitslagen:
lic klasse: Ons Vios 7—Sarto 7 o—2, Heuvel
NIJMEGEN, EINDHOVEN EN BREDA
Tilburg 2 3—l; Oranje-Zwart—
door de STEDELIJKE OPERA TE
—VKC 2 5—3, Willibrord s—Ons Vios 8 15—0.
Oni 2—l.
lile klasse: Hekos 4—Sarto 8 2—5, VKC 3—
KREFELD.
wisselvallige
Het
verloop van den openings2—o,
Joseph
Willibrord
St.
3—Roodblauw 5 wedstrijd van
De Stedelijke Opera te Krefeld, die sedert s—l, Voab s—Ons Vios 9 7—o.
Forward tegen Mop, was voor
Afdeeling 11, le klasse: Noad B—Willem II 6 de Tilburgers dramatisch. Zelden zagen wij
vele jaren regelmatig in een aantal steden
van ons land opera-gastvoorstellingen en o—s, Longa 7—Tulp 5 2—l.
in zoon kort tijdsbestek een moment van
He klasse: Noad 9—Tulp'6 3—2, Longa 8— inzinking der tegenpartij zoo overdadig met
operette-uitvoeringen heeft gegeven, is van
plan, in het a.s. seizoen 'n serie abonnements Willem II 8 4—l.
doelpunten afgestraft. Het heeft er den schijn
Ille klasse: Gudok S—KSV 4 20—0.
van dat de krachtige indruk, die dit Bosvoorstellingen in de volgende plaatsen te geven: Nijmegen, Eindhoven (Philips'schouwsche elftal met zijn betrouwbare en actieve
Programma voor a.s. Zaterdag 4 October
burg) en Breda (Concordia). Twee opera's,
middenlinie en verdediging maakte, van blijAfdeeling I, le klasse: VKC—Sarto 6, WIK venden aard is en Mop den toon aan gaat
drie operettes en een muzikaal blijspel staan
op het programma. De eerste voorstelling zal 4—SVG 3, Voab 4—Hieronymus 4, Ons Vios 6 geven. Ook Tilburg 2 viel de kennismaking
—Hekos 3, Vincent—Willibrord 4.
begin October worden gegeven.
met deze afdeeling niet mee, ofschoon de
2e klasse: VKC 2—Ons Vios 7, Sarto'7—Wil- kracht der tegenstanders geen bezwaar hoeft
librord 5.
te zijn, om in een prettige en aangename
3e klasse: Vincent 4—Roodblauw 5, Hierony- partij het spelpeil op te voeren.
HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ.
mus s—Hekos 4, Sarto B—St. Joseph 3, VKC 3
2e klasse C.
Vios 9, Velocitas s—Voab 5.
f 1000.— nos. 1123, 4840, 11099, 11414, 15877 —Ons
Uitslagen: Lyceum—Forward 2 4—3; TemAfdeeling 11, le klasse: Willem II 7—Willem
f 400.— nos. 2743, 3080, 17919, 21479.
po—Zwart-Wit 2 2—2; Push 2—
II 6, Noad B—Longa 9.
f 200.— nos. 8170, 21521
Middelburg 7—l.
2e kl.: Longa B—Noad 9, Tulp 6—Willem II 8.
f 100.— nos. 1062, 1341, 1483, 3226, 3861,
Het
reserve-elftal
van Forward kwam te3e klasse: KSV 4—Tulp 7, Noad 10—Willem
9915, 15203, 15956, 20129, 21192 21680.
gen het |inde adem te kort om den vooril 10, Gudok s—Willem II 9. ,

Kunst.

.

TOONEELVOORSTELLING
„VREUGDE EN ARBEID".
CHICAGO THEATER 8 uur:
Werkgemeenschap
van het
N.V.V.
DE MAN MET DE TWEE GE-' De
„Vreugde en Arbeid" deelt mede, dat door
ZICHTEN.
de StadsMorgen half 3: De man met de 2 haar op Maandag 6 October 1941 in
schouwburg te Tilburg een tooneelvoorstelgezichten.
ling is georganiseerd, waar het gezelschap
ROYAL: HEDEN GEEN BIOSCOOP.
van
Willem van der Veer het buitengewone
STADSSCHOUWBURG 8 uur:
blijspel
in 3 bedrijven van H. Schmitt „Je
DE KRIBBEBIJTER.
"opvoert. Verdere mezult wat beleven
dewerkenden zijn: Mien Erfmann-Sasbach,
Cilly Bach en Jacques Reule.
sprong op het Bredasche Lyceum te handhaven, terwijl voor de 3de klasse B Tilburg 3, VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN
dat het 2de elftal van Lyceum op bezoek
Aan het Hoofdbureau van Politie, Bisschop
had, met een daverende B—o naar huis liet Zwijsenstraat
1, alhier, zijn iederen werkdag
gaan.
inlichtingen te bekomen, betreftot
4
uur
van
2
Verdere uitslagen:
vermelde verloren of gefende
de
hieronder
2de klasse A: Maastricht—HTCC 2 ,6—l; vonden voorwerpen.
Venlo 2—Concordia 2—3; EMHC 2—Venlo 3
Verloren: zak met stofzuiger; gladde gouden
2—2.
ring; handdoek; muziekstuk; zilveren vulpot3de klasse A: HTCC-vet.—Maastricht 2 lood; verschillende portemonn's met inhoud
4—2; Helmond—Oranje-Zwart 2 s—l; EMHC geld enz.; gouden en zilveren ringen; gouden eu
33—Den Bosch 2 6—l.
zilveren armbanden, armbandhorloges; hand3de klasse B: Zwart-Wit 3—-Pelikaan 0—1; taschjes, ceintuurs, passerdoos, wollen vest,
Pelikaan 2—Push 3 3—2..
vulpenhouders; zilverbons; ring met sleutels,
zadeltaschje met gereedschap,, portefeuille met
iachtacte enz., handschoenen, led. vest, kussen,
Korfbal
manchetknoop, ledige blikken, actetasch met
boeken schoenen enz., gynmastiekschoen, duimUitslagen van gespeelde wedstrijden
stok(st.), gouden armband met medaillon, wit
NKB, le "klasse Zuid: Volt I—Roodwit 19—0. schoentje, bril, blouse, (w.j.)
,
2e klasse A Zuid: Oranje-Wit 1—Ona 2 10-0,
Gevonden: een bok, sleuteltje, twee binnenJPS I—Deto 3 I—6, Volt 2—PSV 3 2—6.
zilv. broche met steentjes, drie zilver3e klasse A Zuid: Rood-Wit 2—Volt 3 4—2, zaten, vulpenhoudér,
lederen bandje -met horloge,
bons.
Lodek 2—JPS, uitgesteld.
kinderschoentje,
Juniorenklasse: Volt Jr. I—Odillo Jr. 1 2"—o, autoped, ring met sleutels, wit kraagje, pasfoto,
medaillon,
dikke
dam.
sleutel,
Odillo Jr. I—Volt Jr. 1 2—l.
Adspirantenklasse: Volt a—Odillo a o—l2,0—12, étui met passer enz., br. gl. handschoen, kindertaschje m. portemonn. zakdoek enz., dam. jasje,
OdiUo a—Volt a 3—l.
Volt toonde zich stelselmatig de meerdere van autoband, jongenspullover, bril, rol brandslang,
haar zustervereeniging Rood-Wit. Oranje-Wit 1 .egenjas, muziekstuk, sleutel, ketting, gymn.
dam. portemonn. met geld en bonnen,
toonde zich in de 2e klasse a sterker dan Ona 2, schoen,
dop
autowiel, pakje met papieren servetten.
van
volgens
die met haar nieuwe krachten
ons wel
wat de kracht betreft te zwak is in deze afd.
Volt 2 schijnt er nog niet al te best in te zijn,
verleden week verloren zij met 10—0 en ook dit
maal werden zij door PSV 3 ingemaakt. JPS 1
die vorige week goed van wal was gestoken
struikelde ook dit maal. Volt 3 dat de competitie zoo goed had ingezet verloor thans van
Rood-Wit 2 dat met 9 man speelde. De VoltJunioren en de Odillo-Junioren wisten ieder een
wed.strijd te winnen. De Volt-adspiranten verloren tegen de dito's van Odillo.
iiiiiiiiiiiiiiii
1

fl. JANSSENS En

Voetbalver. RAC.
RAC speelde tegen
BW—NOAD. H. Zielstra Jr.
P.C.P. een wedstrijd die van weerszijden span
2e klasse C: Tegelen—Brabantia, VVV—
nende momenten te zien gaf. Ruststand 4—l, Nevelo, Kolping 'SDW—VIOST, Helmondia—
SVB, Weert 1908—De Valk.
einde 5—3.
2e klasse D: Hero—RKTVV, de Baronie—TSC,
WSC—de Kanaries, TOP—SVD, SchijndelZwaluw.
*
3e klasse H: Woensel—ELl, Geldrop—STV,
Hapert—Tivoli, GW 1912—MULO, Vienna—
WWZ.
GERECHTSHOF TE 's-BOSCH.
3e klasse K: Zaltbommel—Baardwijk, Pazo
Oisterwijk—SET, Uno Animo-^Sarto,
RWB,
Ernstige aanrijding veroorzaakt onder
Gudok—RKC.
Tilburg.
3e klasse L: PCP—Boeimeer, Groen-Wit—
Het gerechtshof te 's-Bosch behandelde in DESK, Breda—Dongen, WVO—Bredania, SCO
hooger beroep de strafzaak tegen den chauf-RAC.
feur J. H. B. uit Bladel, die door de recht4e klasse' H: Bladella—Una uitgesteld, EFC
bank te Breda was veroordeeld tot een geld- —RPC, Rood-Wit—Gestelsche Boys, Bergeijck
boete van honderd gulden te vervangen door -SCB, SPC—Waalre.
4e klasse K: DESK 2—Sporters 1923, RWB 2
vijftig dagen hechtenis met ontzegging van
rijbewijs voor den tijd van een jaar, ter zake —Vlijmensche Boys, RKC 2—Haarsteeg Voordat hij op 5 Maart j.l. onder Tilburg een uit, Veersche Boys— BW 4.
4e klasse M: RAC 2—Sportclub 1937, Noad 4
aanrijding veroorzaakt had, waardoor Wa.
van der P.,* huisvrouw V., een hersenschud- —Voab, Velocitas 1031—Hieronymus, SVG—
ding kreeg. Tegen verdachte werd bevesti- Willem II 4, WlK—Rood-Blauw.
ging van het vonnis geëischt,
doch. met 4e klasse N: Unitas—Advendo. WR—De
slechts acht maanden intrekking van rijbe- Baronie 3. TSC 2—Hero 2, Rood-Wit—Zundert,
wijs. Het gerechtshof zal over twee weken Gilze—DES.
Reserve le klasse: PSV 2—Eindhoven 2,
arrest wijzen.
Brabantia 2—Picus 2, NOAD 2—EVV 2, NAC 2
—Willem II 2, de Valk 2—Longa 2.
Mishandeling.
Reserve 2e klasse A: BW 3—NAC 3, PSV 3
-Longa
3, RKTVV 2—Willem II 3, de Kanaries
Het Gerechtshof te 's-Bosch behandelde
in hooger beroep de strafzaak tegen
den 2—Schijndel 2, NOAD 3—Eindhoven 3.
District V, le klasse: GVAV—Velocitas,
landbouwer C. P. L. te Leur,
die door den
politierechter te Breda was veroordeeld tot Sneek—Bequik, ' Achilles—HSC, Heerenveen—
f 25.- boete of 25 dagen hechtenis ter zake Leeuwarden, Veendam—LSC.
dat hij op 10 April j.l. onder Etten en Leur
A. O. met een stuk hout ten bloede mishandeld had. De eisch luidde bevestiging. Vonnis over twee weken
%
DOS—TDV 8—l2
De
competitiewedstrijden
eerste
der TDV,
Uitspraken.
welke Zondag te Breda gespeeld werd, is een
Het Gerechtshof te 's-Bosch wees o.m. de overwinning voor de Tilburgsche dammers genavolgende vonnissen:
worden. Toch waren zij er nog niet goed in,
P.H.H, koopman te Tilburg,
overtreding w-at tot gevolg had, dat in het begin sommige
distributiewet, een maand hechtenis met TOV'ers een schijf achter kwamen. Zij wisten
echter op te halen en de zege te behalen. De
verbeurd verklaring.
L. v.d. W., koopman te Kaatsheuvel, over- borden 2 en 3 van DOS waren niet opgekomen,
zoodat TDV met een 4—o voorsprong de wedtreding Distributiewet,
f 100.- boete of 50 strijd
begon. De gedetailleerde uitslag luidt:
dagen hechtenis.
DOS—TDV,
1 A. Schneider—L. Berens I—l,
H„
metselaar te Baarle-Nassau, over
A. J.
treding
voedselvoorzieningsbesluit, twee 2 niet opgekomen—A. Berens o—2, 3 rliet opgek.
maanden gevangenisstraf met'verbeurd ver- —C. Kivits o—2, 4G. Mast—J. v. Kollenburg
I—l, SH. Embrechts—G. Beerens' 2—o. 6P.
klaring.
Bogmans—J. v. Rijen 2—o, 7 J. H. Willems—
J. C. v. Z. landbouwer,te Gilze-Rijen, tarwe
H. Koffijberg o—2, BJ. Moonen—A. Donders
en rogge afleveren, f 500.- boete of een 2—o,
9A. Micliielsen—P. Bruinsma o—2, 10 C.
maand hechtenis.
Dibbits—C.
v. Kollenburg o—2, totaal B—l2.
A.L. timmerman te Oirschot, overtreding
prijsopdrijving
en Hamsterwet,, 4 weken
Hockey.
hechtenis met verbeurd verklaring.

Sport.

THEATERAGENDA.
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Kunst en Cultuur.

Effecten Coupons

NEDERLANDSCH-DUITSCHE

KULTUURGEMEENSCHAP.

Assurantiën.

Avond van kleinkunst.

De werkgemeenschap Tilburg van de NeKultuurgemeenschap
derlandsch-Duitsche
BRUNINI IN DEN STADSSCHOUWBURG.
hield gisteren een gezelligen avond in de
Stadsschouwburg,
sociëteitszaal van den
De wereldberoemde telepaath-hypnotiseur
voor welke bijeenkomst groote belangstelling „Brunini",
zal onze stad komen bezoeken en
bestond.
a.s. Zijn suggestieve exop
Donderdag
wel
In zijn kort openingswoord, dat eerst in het perimenten zijn adembenemend. Zijn teleNederlandsch en daarna in het Duitsch werd pathie-contactloos is wonderbaarlijk. Bruniuitgesproken, wees de voorzitter de heer W.
brengt de toeschouwers op de wielerbaan,
Helbing er op, dat avonden als deze ten doel ni
in het circus, op de Noordpool, kortom op de
hebben verinniging' van de verstandhouding
ondenkbare plaatsen ter wereld en
tusschen Nederlandsche en Duitsche krin- meest
deze
experimenten zal men kunnen giemet
gen, waartoe hij
ook voor de toekomst
ren
van
de
lach. Verder werken in het prode medewerking der aanwezigen inriep.
gramma
nog
mede Neerlands beste acrobaVoorts begroette spr. de bezoekers,
méér
Starley's; de beroemde
danspaar
tische
speciaal den Ortscommandant
Hauptman illusionist Reata Les
zijn wondershow; het
met
Limberg, den commandant der Duitsche poBrama, een meester op zijn
muziekwonder
litie majoor Martin en leden der Duitsche instrumenten en den fakir Ben Aisa met zijn
politie en Weermacht.
griezel-experimenten. Het geheel is een bonte
Hierna waren woord en daad aan een ge- afwisseling van actie, spanning,
charme,
heel Nederlandsch kleinkunst ensemble ongratie, muziek en acrobatiek, variété en dans
der leiding van den heer Th. Bouwmeester.
Aangeraden wordt dezen avond niet
te
Dit gezelschap bleek uit eersterangs artisten verzuimen,
tijdig plaatsen te bespreken,
en
te bestaan, die er op een uitstekende wijze
het zal storm loopen! De voorin geslaagd zijn de aanwezigen niet alleen op want
stelling
begint
Donderdagavond precies half
een aangename maar ook hoogstaande wijze
prijzen
Voor
de
der plaatsen verwijzen
acht.
te amuseeren.
wij naar de advertenties in dit blad.
Om dan maar met de eenige dame uit het
ensemble te beginnen. Dat was de bekende
GRAFMONUMENTEN-VERZEKERING
voordracht-kunstenares Julia de Gruyter.
Zij droeg een tweetal Vlaamsche verhaaltjes
Wij vernemen, dat de N.V. Verzekering
voor t.w. „De onder-pastoor" van
Ernest Mij. „Johan de Witt", in onze stad gevestigd,
Claes en het beroemde „Verkske" van Felix eenigen tijd geleden een nieuw tarief heeft
Timmermans.
ingevoerd ter verzekering van grafmonumenIs
de
inhoud van
beide vertelsels ten. Het tarief bewijst aan «en lang bestaanal ruimschoots voldoende om een verwend de behoefte te voldoen, getuige de duizenauditorium doorloopend te amuseeren, in nog den polissen, die voor dit tarief werden uitsterke mate geschiedt dit wanneer ze worden geschreven, terwijl reeds verscheidene movoorgedragen in het smeuige Vlaamsche numenten door haar bemiddeling geplaatst
dialect en met de goede mimiek van Julia (verden.
de Gruyter. Wellicht is de vrees,
dat het
De verzekerde heeft de vrije keuze over
Duitsche deel van het gehoor, wat moeite den leverancier en ontwerper, tevens heeft
had met het diolect, niet ongegrond maar de Mij. eigen ontwerpen, zoo werden ons
voor wie het wèl geheel volgen kon was het origineele ontwerpen getoond van de bekenkostelijk.
den Tilburgschen kunstenaar Luc. v. Hoek en
De bloemen, die mevr. De Gruyter na haar eveneens mooie' ontwerpen van G. Hurktweede voordracht ontving, waren volkomen mans e.a., daarnaast heeft de Mij. de beschikverdiend.
king over de collectie van meerdere bekende
De conferencier Hans Snel hield aardige steenhouders uit Nederland.
babbeltjes, tapte actueele moppen en toonde
De Mij. stelt het aesthetische op de eerzich ook een humoristisch declamator,
die- " rte plaats, terwijl het materiaal, de construcde vroolijkheid wel gaande wist te houden.
le, de fundeering etc.^door haar gecontroEen drietal zangers 0.1.v. G. Smith
de leerd wordt.
„Meistersanger" genaamd, bracht een interOm deze verzekeringsvorm te propageeren
nationaal repertoir n.l. een met Nederland- heeft deze instelling een tweetal circulaires
sche, en Duitsehe liedjes en een Italiaansch. laten vervaardigen.
Zij zongen met veel „Schwung" en veel talent en beschikten bovendien over een leuke
voordracht. Robin Fox zorgde daarbij qp
VERDUISTERINGSTIJDEN.
voortreffelijke wijze voor de pianobegeleiding.
Van Maandag 29 Sept. tot en met
Dat deze medewerker nog een anderen pijl
Maandag 6 Oct.
op zijn boog had leerde zijn fluitsolo van het
Zonsondergang
29 Sept. 19 24
vrije en gevangen vogeltje, waarbij hij zichZoDsoosrang 30 Sept. 7.37
zelf begeleidde, 't Was kunstig en origineel.
Voorts bracht een orkestje 0.1.v. Jan Tha- Zonsondergang 30 Sept. 19,2*»
Zonsootjang 1 Oct. 7.39
mes op aantrekkelijke wijze lichte muzikale
Zonsondergang 1 Oct. 19.19
variaties tusschen de andere nummers.
Zonsopgang 2 Oct. 740
Tot slot zij vermeld, dat van de pauze
mevr. Smit gebruik maakte om een woord Zonsondergang 2 Oct. 1916
Zonsop-rang 3 Oct. 7.42
van aanbeveling te spreken voor
Gerzon's
3 Oct.-- 19.14
Zonsondergang
modeshow, welke heden in dezelfde
zaal
Zonsopgang 4 Oct. 7,44
plaats vindt, en dat,alle aanwezigen
door Zonsondergang 4 Oct. 1912
Tilburgsche
het bestuur der
werkgemeenZonsopgang 5 'Oct. 346
schap een consumptie werd aangeboden.
5 Oct, 19 09
Zonsondergang
geheel
Het
vormde een geslaagde avond,
Zonsopgang 6 Oct. 7.48
waarover de bezoekers ten zeerste voldaan
Gedurende den tusschen-liggenden tyd moet
waren.
Van Beek. verduisterd
worden.

—

—

Tilburgsche Berichten.
12½.-JARIG ONDERWIJSJUBILEUM
Morgen, Woensdag 1 October, hoopt de heer
M. F. J. Hoste den dag te herdenken, dat hij

voor 1272 jaar hoofd werd van de R.K. Parochiale Jongensschool van het Groeseind.
De schooljeugd zal dien dag haar dank en
hulde aan het hoofd betuigen door het bijwonen
van 'n plechtige gezongen H. Mis in de kerk
van het Groeseind, alsmede door zang en declamatie in het Parochiehuis.
Ook de collega's en de vele vrienden en kennissen zullen zich op de receptie, die van 12-1
gehouden wordt niet onbetuigd laten.

I

HEUVEL 46 (naast Riche)
WAT FOTAC MAAKT IS „AF"
FOIAC. UW FOTOGRAAF!

I

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

lijk zal gevolgd worden aoor een concours,
zij 't dan vanwege de tijdsomstandigheden

DE BESTE ,;_jd

MÈÊÊÊIm,
PIIDPIHG
??
VOEDZAAM, ZUIVER- Êi-i ■■CWcllW..kw< -'AN SMAAK'

PAM BU DE MAANAPEN.

slechts een districtsconcours, doch dit zal
dan niet vóór het a.s. voorjaar kunnen gehouden worden.
Hierna kreeg de heer Bern. Kuijpers gelegenheid om namens de feestcommissie enkele bijzonderheden mede te deelen- omtrent
't programma der feestviering.

280. Tijdens de redJing der maanbewoners
uit de kloof hebben zij
kans gezien, zich te
.evrijden en heel makkelijk kunnen zij het
:poor der reizigers volgen,, zonder dat zij
mtdekt worden.

HANDBOOGSCHUTTERIJ

Sport.
Kruisboog.
KRUISBOOGSCHUTTERSGEZELSCHAP
„ROZENPLANT IN 'T WOUD.
In de zaal van den heer H v d Brekel Hoefstraat hield het kruisboogschuttersgezefechap
„Rozenplant in 't Woud" een zeer druk bezochte vergadering. In zijn openingswoord
prees de voorzitter de gotede verrichtingen
van het eerste en tweede zestal op 't concours
te Goirle en den 2en rondgang om 't kampioenschap.
Medegedeeld werd dat de twee zestallen
voor den 3en rondgang op Zondag 5 October
als volgt zijn samengesteld: le zestal: L. van
Engelen, Jas v d Broek, J v d Brekel, L v. Dun
P. Ansems en L. Vermeer; 2e zestal: P v Berkel, C. v. Beek, J. Kolen, A. v. Tongeren, P.
ScheHekens en A. Ansems.

Handboog
STEBENWEDSTRIJD ROTTERDAM-ROOSEN
DAAL-TILBURG.
Jo Raaijmakers gehuldigd.
Tilburg zegeviert te R'dam.
Op initiatief van de handboogschutterij
„De Romeinen" te Rotterdam, werd een stellenwedstrijd georganiseerd, waarvoor handboogschutters uit Roosendaal en Tilburg waren uitgenoodigd. De handboogschutterij „Genoegen zij ons deel" vertegenwoordigde Roosendaal, Tilburg kwam uit met een ploeg zoo
als dle is gepubliceerd terwijl Rotterdam een
ploeg had samengesteld uit de schutterijen
van District I. Voordat de wedstrijd een aanvang nam werd Jo Raaijmakers ais nationaal
handboogkampioen gehuldigd, eerst door
Rotterdam daarna door Roosendaal.
Uit de gepubliceerde ploeg werden twee ze
ventallen samengesteld, waarvan de laagste
als reserve afviel.
De beide Tilburgsche zestallen kwamen zegevierend uifden strijd en legden aldus beslag op een tweetal fraaie bekers, die als wtóselprijs bedoeld zijn.
De uitslag luidt:
ju
Afdeeling A: Tilburg I s^|, Rotterdam I
523, Roosendaal I 506.
Afdeeling B: Tilburg II 470, Rotterdam II
«44, Roosendaal II 359.
De wedstrijd werd besliist in 24 schoten per
Schutter.
Na beëindiging van den korpswedstrijd
traden vier schutters in 't strijdperk, die tegen Jo Raaijmakers (kampioen van Nederland) 'n uitdaging schoten; ook over 24 pijlen. Vermelding verdiend dat de kampioen in
den korpswedstrijd zijn stalen pees had gebroken en dus met 'n andere boog moest
Schieten. Hiervoor gebruikte Raaijmakers het
materiaal van* Jo-van Gestel.
Aan deze uitdaging namen deel C. v. Montfoort, kampioen van Roosendaal H. de Bruin,
kampioen van District I, C. Buijs, kampioen
van Wassenaar, J. Horsten, kampioen van
Rotterdam.
Dit was 'n buitengewoon interessante wed
strijd die uiteindelijk door Jo Raaijmakers
werd gew., zoodat hij zich den titel van Nederlandsche kampioen waaraig toonne. Hij
kwam in 't bezit van 'n fraai overwinnings
beeld op marmeren voet.
m
Bovendien werden door Tilburgsche Schutters nog talrijke prijzen op de .personeele
baan behaald, zoodat de deelname aan dezen
Wedstrijd een waar succes is geworden.

HANDBOOGSCHUTTERIJ
„DE VRIENDSCHAP”.
75-jarig bestaan.
De handboogschutterij „De Vriendschap-,
gevestigd bij den heer A. Mutsaers (in 't
Zand)
hield een drukbezochte vergadering
in verband met de herdenking van het 75-jarig bestaan der vereeniging.
In een vorige vergadering was een feestcommissie gevormd, bestaande uit de heeren K. Beijloos, Bern. Kuijpers, D. van den
Hout, F. van de Gevel en C. Meeuwesen.
Na 'n welkom van den voorzitter zette deze
uiteen, op welke wijze de herdenking zou
plaats hebben. Op Donderdag 9 October bestaat „De Vriendschap" 75 jaar, doch de
herdenking zal op Zondag 12 October plaats
hebben. De dag wordt dan ingezet met het
bijwonen van een H. Mis, die wordt opgedragen in de parochiekerk Hasselt voor de levende en overleden leden van de jubileerende vereeniging. Daarna receptie in 't clublokaal en vervolgens feestelijke herdenking
door alle leden met hunne dames.
De voorzitter deelt nog mede, dat de herdenking in intiemen kring zeer waarschijn-

FEUILLETON.
DE HOUTZAAGMOLEN
12.

—

Zij wou je dus niet? viel de vrijheer
nem in de rede, die Riki's smaak onverstandig vond. Dat verandert de zaak in alle
opzichten.
Neen, zij wilde mij niet en Frits mag
van geluk spreken, wanneer hij haar krijgt;
maar hij verdient het, verdient het in alle
opzichten.
Ik houd het voor zoo goed als zeker,
en dat heeft in mij het plan doen rijpen,
jou in mijn testament beter te bedenken dan
hem, om zoodoende wat meer gelijkheid tusschen jelui beiden te scheppen.
Dat moogt u niet doen, papa, in geen
geval. Het is goed, dat u mij daarover
spreekt! riep Hans uit, wiens rechtvaardigheidsgevoel zich tegen het door zijn vader
geopperde denkbeeld verzette. Dat zou on-

—
—

—

rechtvaardig zijn.

De vrijheer keek hem een oogenblik onthutst aan, toen werd hij boos.
Onrechtvaardig noemf gij het, wanneer
ik zorg voor de toekomst van jou en het
landgoed? Dat ik je bestaan verzekeren wil
en maatregelen treffen om Speelemunde
voor altijd met onzen naam te verbinden?
U wilt er een ma joraat van maken,

—

—

„TOUJOURS CONTENT."
In de vergadering van Toujours Content
werd besloten den nationalen kampioen Jo
Raarj makers op Zondag 5 October een passende hulde te bereiden.

nu bij deraket aan-281. De karavaan! is
gekomen en de professor opent' de deur,
vaarna
hij binnen
.tapt, om de noodige
voorbereidingen te
treffen voor den terugtocht
naar
de
aarde.

Biljarten.
EEN ZESDAAGSCHE BIJ DE BTLTART-

VEREENIGING BELVéDèRE
Bovengenoemde vereeriïing gevestigd bij
Jo Paymans op Korvei hesft een onderlingen zesdaagsche georganiseerd, waaraan voor
eiken deelnemer een prachtige prijs is verbonden In de eerste beurt die L. Hendriks
kreeg liep hij reeds een ronde uit.
De stand na den eersten dag is:.
1. L. Hendriks—C.
v. Dijk
70 pnt
'
Op

2.
3.
4.
5.
6.
7.

één.ronde

G van Asten—A. Kop
60 pnt.
J. Elissen—W. Horsten
56 pnt.
M Ansems—H. de Bont
50 pnt.
W. Paymans—P. Krijns
37 pnt.
P. Stoetzer—C. v. d. Brskel
25 pnt.
J. Paymans (alleen)
23 pnt.
C. v. cl. Brekel moet nog een partij spe en.
Donderdagavond wordt de tweede dag

ingezet.

BTLJARTVEREENIGING „'t ABATTOIR".
Frans Rijnen wint 't invitatie-tournooi.
Op de laatste speelavonden werden in
totaal, veertien partijen gespeeld. De slotpartij tusschen H. Cornelissen en J. v.d. Brekel
was de beste v_fn 't geheele tournooi. Na de
5e beurt telde H. Cornelissen reeds 103 en de
stedelijke kampioen slechts 52. Toen kwam
de Eensgezindheid-man echter los. In de elfde beurt nam hij de leiding om die niet
meer af te staan. H. Cornelissen liet in de
laatste 5 beurten 5 punten noteeren. Na 14
beurten was v.d. Brekel aan de 200. Hoogste
serie van Cornelissen in deze partij' was 51;
v.d. Brekel 49.
Winnaar van 't tournooi werd Frans Rijnen
lid van „Langzaam maar zeker".
Hoogste serie: A. Verhoeven, lid van „Ons
Genoegen" 70 car. Hoogste partij gem.: J. v.d.
Brekel, lid van Eensgezindheid: 14.28.
Hoogste gem. over alle partijen H. Cornelisen, lid van 't Abattoir: 9.56.
De eindstand van 't tournooi ziet er als
volgt uit:
f*
gesp. gew. gel. pnt gem.
1. Fr Rijnen
7
6
0
12
6.41
2. J. v.d. Brekel 7
4
19
6.74
8
9.56
3. H. Cornelissen 7 4 0
4 H. Panhuijzen
7
4
0
8
7.30
5 J. Hazendonk
7
4
0
8- 5.45
6C. Busemeijer
7
2
0
4
5.46
7 A. Verhoeven 7
0
2
4
4 95
BH. Hooijen
7
113
s^Bo
Nadat de voorzitter van 't Abattoir dankwoord had gesproken reikte mr. P. M. Arts,
bestuurslid van den Ned. Biljart Bond, de
bondsmedaille aan den winnaar uit terwijl
de abattoir-voorzitter de overige medailles
met toepasselijke woorden uitreikte.
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE
GARMISCH.
Nadat in den afgeloopen winter de wereldkampioenschappen op de ski in
Cortina
d'Ampezzo in Italië zijn gehouden, is ditmaal
Duitschland met de organisatie, van
deze
wedstrijden belast. Het sportevenement zal
van 7 tot 15 Februari 1942 in GarmischPartenkirchen plaats vinden.

...

CARILLON OP HOL.
Met het bekende carillon van de St. Servaaskerk te Maastricht is een dezer nachten
iets zonderlings gebeurd. Tegen middernacht
begon het klokkenspel te klinge.en, om niet
meer op te houden. Het carillon was op hol,
kon men wel zeggen; het speelde een nonstop-melodie, doch in vertraagd tempo. Aangezien het na twaalf uur was en tot vier uur
niemand op straat mag komen, kon men ook
geen vakkundige erbij halen, om een einde
aan dit onophoudelijke beiaardconucert te
maken.
Op het carillon loopen twee melodieën: het
Sint-Servaas-lied voor de volle, „Aan U, o
Koning der eeuwen" voor de halve uren; deze staan op koperen rollen, als van een muziekdoos en draaien automatisch- af. Het Sint
Servaaslied heeft den nacht door geklonken,
doch in een uiterst retenuto: O
Sint
Ser
va
scher
mer
tius
be
van
Maas
tricht. Tegen den morgen
heeft de koster het electrisch contact verbroken en later constateerde een deskundige, dat
bij een reparatie aan de electrische leiding
het een en ander in het ongereede was ge
raakt, waardoor een hefboompje niet meer
werkte. En zoo ontstond een concert, dat me„Hbld."
nigeen verbijsterd heeft.

papa?

——

Dat wil ik.
Daaraan had ik niet gedacht. Daartegen is niets in te brengen, want dat is in
het belang van de geheele familie. Wanneer
nu echter van de verloving van Frits niets
komt?
Daar komt wel wat van, reken daarop
je hadt ze maar eens te zamen moeten zien.
U moet de aangelegenheid met Frits
bespreken, meende Hans, ik wil niet dat de
schijn wordt gewekt, alsof ik u achter zijn
rug beïnvloed zou hebben.
Ik dacht, dat jij bij gelegenheid eens
met hem er over zoudt kunnen spreken.
Ik? Neen hoor, papa.
Nu, dan zal hij het tijdens mijn leven
niet weten.
Dan lieg ik er later om, wanneer hij
er mij naar vragen mocht, en zeg, dat ik er
niets van heb geweten; de verantwoording
komt dan op u neer, papa
Die wil ik gaarne dragen, sprak de
vrijheer in het verheffende gevoel iets
grcotsch voor zijn familie te doen. Ik ken er
Frits bovendien niet in. Wij zullen hedennamiddag den tekst van het testament opmaken.
Doe dat als 't u blieft alleen, papa,
verklaarde Hans; ik wil er de hand niet in
hebben. Het dringt toch ook niet, wanneer
men zoo jong en gezond Is als u.
Jong en gezond? herhaalde de vrijheer,
dat is geweest. Ik geef- toe, dat ik naar ver-

—
—

—
——
—

—

—

—

Ingezonden Stukken.
WIE EEN SILO WIL

DOUWEN.

doe het spoedig, want de tijd dat de boeren
hem noodig hebben, komt al in zicht.
Bij dit prachtige najaars-zomertje ontwik
kelt het knolgroen zich prachtig, zoodat we
mogen verwachten, dat er meer van dit geliefde voeder geoogst zal worden dan de koeien in verschen toestand kunnen opeten, zonder gevaar voor de gezondheid van het vee.
Daarom is het veel voordeeliger en tevens
heilzamer vor onze koeien als we 'n gedeel
te van het green tot later bewargn door het
overtollige te ensileeren.
Ook andere groenvoedergewassen, o.a. wikken zijn bizonder geschikt om te zamen met
knolgroen _te worden ingekuild.
Zorgt dus, dat Uw silo op tijd gereed is. "
Wie den bouw ervan uitstelde, haaste zich
om nog tijdig klaarte zijn. Voor het bouwen
van silo's worden bizondere toewijzingen voor
cement gegeven.
Wie al een silo heeft gezet, denke er aan,
dat die gelakt moet worden, vooral bij het int
kuilen met behulp van zuur.
Namens de Silo-commissie
A. Vinken.

GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN
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AMSTERDAM 29 Sept.
De stemming was vandaag vrij gunstig,
wanneer men in aanmerking neemt, dat de
Duitsche maatregelen tegen de koersstijging
nog nauweJijks eenige gevolgen voor
de
beurs hebben gehad. Olie's, die aanvankelijk
eenige neiging tot zwakte toonden, en van
weer
315 tot 310 reageerden, waren later
vaster op eerstgenoemden koers.
Van Duitsche zijde scheen het aanbod wel
zoo ongeveer uitgewerkt en dat oefende een
geruststellenden invloed.
Aku's konden in
verband hiermede tot 140 herstellen, terwijl
Unilevers eveneens vast v/aren op 162.
Later op den middag werd de stemming
vast. Unilevers noteerden toen 164 en Olie's
318. Ook Philips waren vast, na eenige weifeling liep de koers tot 270 op.
De stemming kon in het verdere" beloop
van de beurs dan ook bepaald vast worden
genoemd. Het leek wel, alsof de beurs moeite
deed, de geleden verliezen zoo spoedig mogelijk in te halen.
Amsterdam-Rubbers waren een zes punten
hooger op 311. Daarentegen waren tabaksaandeelen weinig veranderd.
Op de beleggingsmarkt kwam de 4 pet.
Nederland 1941 op een nieuw hoogtepeil en
wel van 101 tot 101 7/16.
De 3—3 Jpet. Nederland 1938 was weinig
veranderd op 94 7/8
Prol. 2 1/4 pet.
INGEZONDEN MEDEDEELING.

Il

Zenuw

|H^ achtig

AKKBTfJE
houding mij best bevind. Maar ik word toch
al aardig grijs om de slapen. Ik heb ook niet

meer die veerkracht van vroeger. Sedert die
operatie aan den blinden darm het vorige
jaar ben ik zeer achteruit gegaan.
Dat verbeeldt ge u maar. Wanneer ik
op uw leeftijd nog in die conditie zijn zal,
zal ik lachen.

—

Op het steenen terras van de tuinz.jde van
het Wardecker slot zaten in den laten namiddag de graaf, en Frits in gemakkelijke
stoelen tegenover elkander. Riki was het
huis binnen gegaan, om hare schikkingen
voor den avond te treffen, want er was bezoek van de nabuurschap te verwachten.
— Zwoel van avond, sprak de graaf cri
knoopte zijn jas los.
Frits legde het tijdschrift, waarin hij gebladerd had, voor zich op de tafel.
Einde Juni, neef. Het wordt tijd voor
mij om aan mijn vertrek te denken.
Wat moet dat beteekenen? viel de graaf
tegen hem uit. Bevalt het je niet meer bij
ons? Verveelt ge je?
Ik kan toch den ganschen zomer hier
niet blijven?
Waarom niet?
Omdat ik te veel heb te doen. Vóór
den hooitijd moet ik thuis zijn.
Alsof het ook zonder jou niet zou gaan,
je vader, Hans, de rentmeester.... met hun
drieën zullen zij het toch wel klaar spelen,
geloof je ook niet? Men moet zich niet voor

—
—
—
——
—
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-250

250
250
100
4.0

250
250
100
400

Gram
Gram
Gram
Gram
Gram

250
100
400

250

I

500

—

I

500

I

500

I Gram

—

10.00
9.45 Gramofoonmuziek
10.15—10.20
Avond
Nieuwsberichten
BNO:

WOENSDAG 1 OCTOBER.
HILVERSUM I. 415.5 m.
6.50 Ochtend6.45 Gramofoonmuziek

—

j

1

eeniging

RADIO-PROGRAMMA

—

"ter

IN TIJDVAK VAN 19 DAGE.

25 SEPT. T/M 13 OCT, 1941

EEN VASTE MARKT.

Rant

4

bloem, brood of gebak

'2 RaD t Soen

250 Gram
C R«st
C Havermout 250 Gram
117 Algemeen 250 Gram

34

»*

suiker
koffiesurrogaat

IKg

250 Gram
500 Gram

| BloeHJ

Rants

IN TIJDVAK VAN 4 WEKEN

7 SEPT. T/M 4 OCT. 1941
114 Algemeen
115 Algemeen
116 Algemeen

ja,rll3i«r
20Ja« -.nen heid
________________________________ammmmmmwmmmmmm—m---mm-

________^

-8 SEPT. T/M 4 OCT. 1941

118 Algemeen

Beursoverzicht.

BESCHIKBAAR PER PERSOON

GBBFT RECHTOP HET KOOPEN
y
VAN "

—

—

wijding.

HET DUITSCHE RIJKSPROGRAMMA.
Dinsdag 30 September.

7.45
gymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
Nieuwsbe8.00
BNO:
Ochtendgymnastiek
8.40 Grarichten
8.15 Gewijde muziek
huisvrouw
9.15 Voor de
mofoonmuziek
11.00 Voor de kleu9.25 Gramofoonmuziek
12.00 Gramo11.20 Sylvestre Trio
ters
12.40
den
boer
foonmuziek — 12.25 Voor
Almanak
«12.45 BNO: Nieuws- en econo1.00 Pianovoordracht.
mische berichten
2.15 De Melodisten
1.30 Gramofoonmuziek
3.20 Zang
3.00 Voor de vrouw
en solist
gramofoonmuziek.
met pianobegeleiding en
4.00 Bijbellezing (voorbereid door de Christe4.20 Voor de jeugd
lijke Radio Stichting)
5.00 Gramofoonmuziek 5.15 BNO: Nieuws
5.30 Voor
economische en beursberichten
6.15 Cau5.45 Viool en piano
de jeugd
6.30 Klaas van
serie „Volksgezondheid"
7.00 Actueel halfBeeck en zijn orkest
7.30 Volkszangkoor met pianobegeuurtje
8.00 Het kwartier van den arbeid
leiding
9.15 Ensemble
8.15 Cabaretprogramma
Bandi Balogh
9.45 Gramofoonmuziek
10.15—11.00
10.00 BNO: Nieuwsberichten
Gramofoonmuziek.

In het operaconcert van 16.00—17.00 uur
werken als solisten mede: Tresi Rudolph en
Peter Anders. Van 18.00—18.27 uur een programma getiteld: „Frisch auf ihr musici",
verzorgd door de „Rundfunkspielschar Wien"
De Deutschlandsender brengt van 18.00—
19.00 uur een concert met orkestwerken en
madrigalen. Hierin werken mede, Horst
Guenther bariton, het a-capella koor van de
staats-academische hoogeschool voor muziek
in Berlijn en het kamerorkest Karl Risten
part.
In het programma „Grossdeutschlands
blaue Jungens". Van 20.25—20.50 uur hooren
wij marschen en liederen van de marine.
Deze worden uitgevoerd door een muziekkorps en een matrozenkoor 0.1. v. Erich Siebenhaus, een muziekkorps en een mannenkoor, 0.1.v. muziekmeester Paul Mueller en
een koor van de marinezeevaartschool 0.1. v.
Leutenant ter zee Wolters In aansluiting hier
op tot 21.10 uur frontberichten. Van 21.15—
22.00 uur vroolijke muziek.

HILVERSUM 11, 301.5 m.
8.00 BNO:
6.45—8.00 Zie Hilversum I.
Gramofoonmuziek.
8.15
Nieuwsberichten
10.15 Gramofoonmu10.00 Morgenwijding
11.00 Zang met
ziek
10.40 Voordracht
pianobegeleiding en gramofoonmuziek U.30
12.00 De Romancers
Gramofoonmuziek
12.45 BNO: Nieuws- en economische berich1.30
ten
1.00 Omroeporkest en soliste
Gramofoonmuziek
1.45 Omroeporkest
2.15 Voordracht
2.30 Gramofoonmuziek
4.40 Gramofeonmu4.00 Cello en piano
5.15 BNO:
ziek — 5.00 Voor de jeugd
Nieuws-, economische- en beursberichten
6.00 Wijdingswoord
5.30 Zang en piano
6.20 Amusements6.15 Gramofoonmuziek
7.00 Actueel halfuurtje
orkest en solist
7.30 Krontjongorkest Indische Club te Amsterdam
7.45 „In en om de N.5.8." (voor8.00 Groninger Orbereid door de N.5.8.)
8.45 Causerie
■kestvereeniging en solist
„Geneeskundige practijken in vroeger eeuwen
in Nederland"
9.00 Groninger Orkestver-

KAMPIOENSCHAP BRIDGEN
MIDDEN BRABANT

—
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onontbeerlijk houden.
Dat doe ik niet. Maar ziet ge: Hans telt
niet mee, want die zit den heelen dag in de
houtvesterswoning; mijn vader bekommert
zich om den landbouw alleen, wanneer hij
hem direct voordeel aanbrengt; en Jansen
kan zich niet verdeelen en overal gelijktijdig
zijn. Het is niet van hem te verlangen, dat
hij in dezen tijd alleen alles doet.
Vasthouden kan ik je natuurlijk niet.
Weet Riki dat je ons verlaten wilt.
Neen.
Zij zal er bedroefd over zijn, want naar
het mij voorkomt, zijt gij goede vrienden

—

—
——

geworden.

Frits zweeg een oogenblik, dan zeide hij:
Van mijn kant is het meer dan dat.
Ik wilde er haar nu nog niet over spreken,
eigenlijk eerst dan, wanneer ik mij in alle
opzichten daartoe gerechtigd voel, maar het
is misschien toch goed, dat gij mijn wenschen kent. Ik bemin Riki. Ik weet wel wat
gij zeggen zult: het is onbeschaamd van
iemand, die niets bezit, zoo iets te durven
uiten. Dat vind ik zelf ook, en daarom heb
ik er tegenover Riki met geen woord over
gesproken en ga ik er ook nu nog niet tóe
over om hare hand te vragen....
Hij was verlegen opgestaan.
Maar mijn beste Frits, daar komt het
toch niet op aan. Wanneer gij elkander
gaarne hebt en gelooft samen gelukkig te
zullen zijn, zoo huw elkander dan. Riki heeft
genoeg voor u beiden. Armoede lijden be-

—

—

Uitslag

finale

De uitslag van de op Zaterdag jl. gehouden
finale om het Districtskampioenschap waaraan
cic 14 winnende paren uit de diverse voorwedstrijden deelnamen is als volgt:
Districtskampioen zijn de heeren dr. P. de
Jager en nir. H. Kersemaekers met IOO'/i mp.;
i de heer en mevr. O. Werleman met 94 mp;-3 mevr. v. Liempt—mevr. Stassen met 881/. Mp;
4 baron v. Pallandt-dr. Volmer met 86'/. Mp;
5 de heeren J. Wijnhoven-W. Matheijsen met
83 mp; 6 de heeren Inklaar-S. de Haan met
78'/= mp; 7 de heeren J. Donders-Q. Broeckx
met 77'/. Mp; 8 mej. P. Wagner-de heer A.
Wagner met 74 mp; 9 mevr. v. d. Waerdende heer A. Pillot met 73V2 mp; 10 de heeren
J. Boudewijns-J. v. d. Braak met 70 mp; 11 de
heeren J. Mackenbach-W. Romijn met 69/2 mp;
12 de heeren Th. Kroes-P. Kruger met 69 mp;
13 de heeren J. Mooren-L. Mooren met 67 mp;
14 de heeren J. Namink-P. Vissers met 60V2 mp.
hoeft gij niet.
Neen, antwoordde Frits beslist, ik laat
mij niet door mijn vrouw onderhouden. Eerst
wanneer ik in staat zal zijn voor een huisgezin te zorgen, kan ik aan een verloving
denken. Ik geloof, dat Riki mij ook lief heeft,
maar zij zal door niets aan mij gebonden
zijn, zal vrij in haar beslissingen blijven,
want er kunnen jaren verloopen eer ik mijn
deel bereikt zal hebben.
De graaf had opmerkzaam naar Frits geluisterd en hetgeen hij zeide nam hem nog
meer voor den jongeman in.
Dat is zeker mannelijk gedacht, beste
jongen, zeer mooi, maar het is onzin. Dat
gij niet om het geld trouwt is mij duidelijk
genoeg, daarvan ben ik vast overtuigd. Wat
wilt gij dan nog meer?
Ik wil niet het vernederende bewustzijn met mij omdragen van het geld van
mijn vrouw te leven. Begrijpt u dat niet?
Je eergevoel zit diep. En waarmee gelooft ge dansje positie te kunnen verbeteren,
als ik vragen mag?
Met den houtzaagmolen.
— Zoo, juist, de houtzaagmolen, spotte
de graaf. Dus eerst moet het molenrad ronddraaien. Als het je dan maar niet gaat als
zoo menigeen en je liefje verdwenen is, omdat het haar te lang duurt. Al houd ik Riki
nu niet voor zoo wankelmoedig in hare neigingen, gij moogt wel oppassen, want een
jong, vroolijk meisje is gauw het hoofd op
hol gebracht.

—

—
—
—
—

(Wordt vervolgd).
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J P. Coenstraat 18
Bankastraat 3.
Zfl wenschen het H. Sacrament des Huwelijks te Ontvangen in de kerk vat* het
H. Sacrament (Ringbaan
Oost) op Woensdag 22 October as. te half tien uur.
Gelegenheid tot gelukwenschen van 12.30 tot 1.30 uur
Maison van Kempen, Spoorlaan 148.
Toekomstig adres :
Ringbaan Zuid 113
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*^e" ',asr ''lee'ePe''i Heette'a
Kippensoep-pasta

I
H
H.H. Sacra- I
der Sterven- Wa

de

menten

den, onze innig ge- R
liefde Moeder, Be- fi
huwd- en Grootmoe-

1

ANTOINETTE
HEERKENS

di****'Sm-V

ALPHONS OOMS

E

Kerkdriel :
ANNA SARS-OOMS

|

Want HERTIE's Kippensoep-pasta wordt

I

EN KINDEREN.

vervaardigd uit natuurlijke producten, waar-

alle voedingsstoffen bewaard zijn gebleven! En daarom: HERTIE's in de soep.
van

LAMBERT- OOMS

LIES OOMS-

HEERKENS

EN KINDEREN.
JOS OOMS

"0

I
83

HARRY SMARIUS
EN KINDEREN.

I

Tilburg, 29 Sept. 1941
Jul. v. Stol bergstr. 23,
De plechtige Uitvaart, zal plaats hebben op Donderdag 2
October te 9..30 uur
in de Parochiekerk
van St. Joseph Heuvel
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" _ ■_.
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W

ment. Emmastraat 63. 0119

J

VERLOREN: Zondagavond
gaande van Ringbaan Zuid
naar Sup.. de Beerstr. door
de stad. f 152.50, tegen
goede belooning terug te
bezorgen Ringbaan Zuid
103.
0118

Wtfi: &T-*^ _\__\
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W

PERMANENT WAVE.
Watergolf, Moderne Kap-*
sels. MATHIEU CEULEN,
Maison Mathieu, Tuinstr.
no. 37, Tel. 7612.
0149

■

I

I—*"

I

._-_—__

Agentschap N. T. C.

I

E

DANSCLUB
te

Inschrijving opengesteld Donderdag
van 7—9 uur en Zondag van 12—l/i
uur aan bovengenoemde zaal.
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afwezig

altijd voorraad!

Woensdag

en Donderdag
1 en 2 October. 2670

Te koop gevraagd :

een kleine auto
P.i.J.Cßercx
Arts

-

\

I

Jongeman, oud 25 jaar,
met vaste betrekking, zoekt
kennismaking met net RK
Meisje van denzelfden leeftijd. Brieven met foto onder no. 0132 bur. N.T.C.

Ingericht met gasinstallatie

TE KOOP prima lederen
Nleuwlandstraat 34
geniet de voorkeur.
hervat Donderdag 2 October
jachtlaarzen, waterdicht,
Brieven met prijsopgave maat 41 en rubberlaarzen.
12 uur de practijk.
onder No. 2677 bureau N.T.C
Te bevragen Fabriekstr. 6
Stoomwasscherij
van B—l2en 2—4 uur.
KLEINE ADVERTENTIES.
0131
Uitsluitend bij vooruitbetaBiedt zich aan nette R.K.
ling 77 cent per plaatsing
Hetzelfde „Kleintje" 3 maal Naaister, voor verstelwerk
van ten hoogste 20 woorden en nieuw goed. Merodestr. 8
Groenewoudstraat 10Tilburg plaatsen'
0134
kost f 1.70.
Telefoon 5453. Voor leder woord
meer TE KOOP een WintermanVerzoekt U hen in de gelegen- wordt 3 cent ln rekening tel met bontgarn. maat 42
gebracht Maximum aantal —44. Adres bur. N.T.C.
heid te stellen eens te woorden
0135
laten zien wat zij door de tentie 40 per kleine adverWETENSCHAPPELIJKE
Voor brieven onder No. of
TE KOOP u. k. g. RadioWASCHBEHANDELING te bevragen aan bureau der toestel, 1 maand gebruikt,
courant wordt 15 cent adBEREIKEN.
tevens oude Philips met
ministratie-kosten per ad- Amerikaansche loudspeaker
Geef daar eens een .*.
verten'ie in rekening ge- Brieven onder no. 0136 bur.
bracht.
N.T.C.

Ml KEW

.
PROEFWASCH.

Mevr.

TE KUUR GEVRAAGD

K. Swagemakers,

GEVRAAGD net

DAG-

Ringbaan Oost 159, Tilburg MEISJE van B—28—2 uur. Zonvra'i«t per 1 October een dags vrij. Adres bur. N.T.C.
0137
net R. K. Tweede Meisje,
voor aag en nacht, Goed

Winkel-étalage
druk passagepunt

Brieven met prgfopgave
onder No 2671 bureau N.T.C

Het is geen luxe !
Laat Uw belangrijke waardevolle stukken door o; s
lo.ogralich reproduceoren
Folioformaat vanaf 60 cent

VULCANISEEREN van
kunnende werken Lief voor
kinderen.
0929 buitenbanden snel en werkelijk goed, vanaf f I.—.
Voor DIRECT GEVRAAGD Speciaal adres voor lasSlagersknecht of Halfwas. schen van binnenbanden.
Adri de Kort, Sumartrastr. Sporthuis TOON UITERno. 21, Tel. 5278.
0952 WAAL, Noordstraat 45, Telefoon 9803.
0981
OPENLIJK DANK aan de Uw oud GOUD van f 3.25
H. Maagd Maria voor het tot f 5.50 per gram. Ik geef
welslagen van een examen
steeds het hoogste, alsook
na een noveen der drie voor oud-zilver. Overal te
Weesgegroeten.
V.
ontbieden. Ook voor Anti0999 quiteiten en boeken.
TONNY PEETERS,* Tel'eFlinke aankomende Rij- graafstraat 27, Telef. 6789.
wielhersteller gevraagd,
0980
eenigszinds met het vak beGazelle Rijwielmaga- NAAIMACHINE TE KOOP
zijn, Bredascheweg 55.
gevraagd van part. voor
0998 huishoudelijk gebruik. Br.
met prijsopgaaf 'en merk
BRANDGEVAAR kan vooronder no. 0122 bur. N.T.C.
komen worden door tijdig
uw schoorsteen vakkundig GEVRAAGD een net R. K.
en zonder breekwerk te MEISJE niet beneden 18
laten vegen. Vraagt advies jaar, met huiselijk verkeer
bij Eerste- Tilb. Part. Reiniliefst van buiten. Jac. Horsten-v. Disseldorp. Veestr.
gingsdienst Lange Nieuw0986
""traat 55, Tel. 4794.
0891 no. 119, Tilburg.

—

B_ Ut Hoeven,
jiI
2679

Ikend.

_

|

ST, NIGOLAAS-VERKOOP

■

1
1

vragen wij in tij!delijken dienst
eenige beschaafde dames als

HULPVERKOOPSTER

voor de afd.:

'

|

CHOCOLATERIE

SPEELGOEDEREN
PARFUMERIEëN
LEDERWAREN
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.

TEVENS EENIGE DAMES. VOOR
PAKTAFEL EN

CASSA.J

Sollicitanten moeten jnet een van deze afd.
bekend zijn, en als vwkoopster ,zijn werkzaam

E

SOLL. SCHRIFTELIJK AAN:

VROOM & DREESMANN
TILBURG.

1
H

Voor direct te huur gevraagd:

EEN WINKELPAND

IN HET CENTRUM VAN TILBURG.

Net MEISJE GEVRAAGD reau N. T. C.

Uit particulier bezit, te koop aangeboden, eenige
zeer mooie oude Schilderijen voor billijken prijs'

Oe Administratie.

. .Sfe/Ï !

Net DAGMEISJE gevraagd
Aanmelden tusschen 5 en 8
uur Mevr. v. Rijswijk Ring0146
baan West 278.

IVO R

DE

Brieven met voll. ml., huurprijs enz. onder No. 2676

Agent van dit blad
daar ter plaatse.

HEUVEL 65

Alleen zij die vroe-er als
zoodanig in betrekking zijn
geweest en over goede referenties beschikken gelieven
te solliciteeren. Brieven onder
No. 2681 bureau N.T.C.

bet Dansinstituut

Fr.LANDNETER

COLLEGA's nemen waar.

man ais huisknecht.

geven door

DIESSEN.

Tandarts van Mourik

TN DE VISCHHAL Besterdstraat 29 Dagelijks verkrijgbaar versche visch van
af Donderdag versche Mosselen 11 cent per kop, Zeeland's Roem, het bekende
merk. Telefoon 7854. 0147

OP ZONDAGAVOND

A. Plasmans

tot 9 October.

2 Heeren zoeken een gemeubileerde Slaap- en Zitkamer. Brieven met prijs
opgave onder no. 0148 bur.
N.T.C.

noodigt haar leden uit tot het oprichten van een

Voor abonnementen
adreswijzigingen enz
kan men zich wenden
tot den heer

afwezig

Gevraagd te Waalwijk j
R.K. Ec'nipaa; zonder kinderen ]
vrouw als keukenmeid

NIEUWE KON. HARMONIE

DIESSEN.

I
I
fl
E
fl

Arts

HEUVEL 84

>M§

Mft I ft"7
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PIANO TE KOOP, kruis-

W% --T^^l*y f_______\_n\\\\

__H

A. Schuerman

Stipte geheimhouding.

t^m__^l_^_»^'>'$__

aangevereni-

neerden in
hei voorjaar

snarig, schitterend instru-

A&j
sm7~
/S__" w%_^r

„krachtige" soep?

vm slphe**

HDHI
BBMBflfla_-BB____B!__B

op

gingen exami

GEVRAAGD een hond speciaal voor bewaking, goed
tehuis verzekerd. Opgave
leeftijd, stamboom, ouderdom, africhting, prijs enz.
Moet' vertrouwd zijn met
kinderen. Brieven Stichting
„Morgenrood" Oisterwijk.
0120

I
I
H

ESBEEK.

1

REGIEN OOMS-

EN KINDEREN.
JOH. OOMS
CECIEL OOMSVAN RIEL
EN KINDEREN.
Ammerzoden :
LIES SMARIUS-

D 44

De 5
sloten

De Administratie.

Weduwe van

in den ouderdom van

DE AANMELDING SLUIT 30 OCTOBER A.S.

Agent van dit blad
daar ter plaatse.

B

1941 ('s avonds).
Inschrijfformulier gratis verkrijgbaar bij het Bureau
Deurloostraat 122, Amsterdam Z., Wj den Heer H. W.
Happel, Broekhovenseweg 218 en bij de erkende
boekhandel, o a. firma W. Bergmans, beiden te Tilburg

REGERINGSGECOMMIffTEERDE.

A.v.Bommel

E

diepe H

zal worden gehouden te Tilburg erii 47 andere plaatsen
op 9 en 10 December (overdag) e*. 15, 16 en 17 Dec.

De uit te reiken Diploma's worden mede-ondertekend
door den

Voor abonnementen
adreswijzigingen enz
kan men zich wenden
tot den heer

droefheid, na langdu
rige ziekte, voorzien

van

NEDERLANDSE ASSOCIATIE
VOOR PRACTIJKEIAMENS

-*>

HSIHHBHH___9B_HB9
t Heden

PfllC.liF.M.S

HEI

__

in Boekhouden en Handelscorre-apondentie van de

Tilburg, September 1941

t

_„i

voor de morgenuren. In gezin zonder kinderen. Aanmelden na 7 uur Burgem.
0145
v. Meursstraat 41.

O.a. een F*. H. HENDRIKS, EVERT PIETERS,
PETRUS VAN DER VELDEN.L DE KONINGH
Te zien

Bovenzaal van Hotel CENTRAL.
Tel. 5073

GEVRAAGD nette jonge
JUFFROUW vraagt nette ,
Werkster voor den Vrijdag- Slaapkamer, omtrek Heuvel[
middag of Zaterdagmorgen. of Piusplein. Adres Heuvel[
Ringbaan Oost 19L.
0990 no. 84a.
0152 1
GEVRAAGD wegens teleur,
TE KOOP 2 platen foto- ■
stelling een flinke Werkster toestellen 6 x 9 en 9 x 12,
voor 4 halve dagen p. week met ibsor en F 4,5 met caAdres Heuvel 6.
0117 sette en filmpackcasette.
Leenheerenstraat 23. 0143 I
TE KOOP 1 pits-pine
KIJK UIT! Winterworte- "
2 persoons Ledikant met
matras, 1 dito waschtafel len en Juin 8 et. p. kilo.
met groote spiegel en mar- Stoof- en handperen 20 et.
meren blad. Te bevragen: p. kilo, witte-, rooie- en
bloemkool vanaf 10 et. „DE;
Ambonstraat 5 bij. Loven0144 ROVERS" Groèntenhallen
schestraat na 5 uur.
Besterdstraat, Borneostraat ;
R. K. Jongeman vraagt Korenbloemstraat.
0155
Brieven
net KOSTHUIS.
onder no. 0156 bur. N.T.C. Zij die trouwen gaan koopen hunne wollen dekens
bij „ESDEWE", Noordbeseen zwart terdstraat 61. Het bekendei
VERLOREN
kantenzijden japonmouw, adres der betere kwaliteigaande vanaf St. Jozef Geten. Telef. 7.194.
0154 i
sticht, Lange Nieuwstraat,
Noordstraat,
Fraterstraat,
GEVRAAGD te EindhoLange Schijfstraat Fabriekven R. K. Meisje, goed k.
straat. Tegen belooning te- werken en eenigszins met
rug te bezorgen Fabriekstr. koken bekend, v.g.g.v. goed
0116 loon, 2e meisje aanwezig.
no. 25.
Brieven onder no. 0157 bur.
DISTRIBUTIEVRIJE Des- N.T.C.
sert-pudding „FRIESCHE
Nog een kleine
VLAG".
R. K. Heer vraagt een
voorraad. '>*1 e-mt per pakje Zit- (en) Slaapkamer m. of
NOORDSTRAAT 3 (b. d. z. pension. Brieven onder
overweg) Telefoon 5023.
no. 0159 bur. N.T.C.
0968

.

—

.

Vogelkweekers, Gevraagd
Mannen Kanaries, alsook

Jap.
Meeuwtjes, Zebravinkjes en
andere vogels. Wij betalen
den hoogsten prijs Fr. Bres-

Putter-bastaards,

ser, Noordstr. 26, Tel.

Tilburg.

6096,

0150

TE KOOP prima Heerenrijwiel, goede banden, licht

en toryedonaaf. Bloemfonteinstraat 23, Korvel. 0151

De gewone
Paddenstoelententoonstelling

—

rijzadels met hoofdstellen,
luxe paardendeken met

BEKWAME
SCHOENMAKERS

—

GEVRAAGD voor groote reparatiewerkplaatsen in het
Rijnland en West-Duitschland van groote Duitsche

TE KOOP

manekap,

Brik

k.z.o.k.

luxe éénspans-

tuigen, 3 boogzweepen.

Louis Putters, 's' Bosch.
0138
TE KOOP 2 Salpnameublementen, 5 huiskamerameublementen, haardkachels, kamerkachels kinderwagen 1938, Pathefoon,
, Accordeon
180 bassen,
waschcuisinièrtje, heerensportrijwiel, handwaschmachine, 3 plattebuiskachels.
Jacob v. Oudenhovenstr. 5,
0126
bij de Hoefstraat

schoenonderneming.

Goed loon. Voor huisvesting en alles wat daaraan
verbonden is, wordt gezorgd. Bji geschiktheid vaste werk
kring. Uitvoerige brieven met opgaaf waar gewerkt,
leeftijd enz. onder no. 2685 bureau N. T. C,
tegen

TE KOOP GEVRAAGD:
geheele of gedeeltelijke Inboedels, kinderspeelgoed,
standig kunnende werken
en eenigszins bekend met ; baby-uitzetten, alle soorten
koken. Zondags vrij. Wil- kachels. Jacobv. Oudenholem 11-straat 30.
0121 venstraat 5.
0125
Net DAGMEISJE

hoog loon, gevraagd, zelf-

GEVRAAGD nette LOOPOp Uw Boterham „Frie- ■
JONGEN. Tevens kleine afgesloten Pakhuisruimte, om sche Vlag" Kunsthoning.
geving Markt. Brieven onVraagt het Uwen winkelier "
op de jambon. Verhaaren's i
der no: 0124 bur. N.T.C.
Fruit- en Zuivelhuis NoordTE KOOP een goed on- straat 3 b.d. Overweg, Telederhouden Kamerkachel.
foon 5023. Depothouder „Fr. ,
Adres bureau N.T.C. 0128 Vlag"-producten.
0115

Laat nu Uw haard en
schoorsteen vakkundig reinigen. Haard schoon maTE KOOP grijs Jacquet, ken f 2.50. Schoorsteen vegen f 0.75. Kachelsmederij
middelmaat en 3/4 viool.
Centrum" Vazalstr. 34
„Het
Adres bureau N.T.C. 0158
0129
KNELLENDE SCHOENEN
TE KOOP goed ondermaken wij grooter, wijder,
langer, breeder.
Alsook houden Divan met pluche
plaatselijk verruimen voor kleed. Vlimmennoefstr. 24.
0133
eksteroogen, knooken, hamerteenen, op Superlargomachine.
Heer b.b.h.h. zoekt penKOKX' SCHOENHANDEL, sion. Zondags afwezig BrieCanucijnenstr. 42, Tel. 7671 ven onder no. 0130 bureau j
|j
0123 N.T.C.

—..

MUSEUM

jaarlijksche
GEVRAAGD een net R.K.
beneden 18
jaar, voor kost en inwoning
Goed tehuis voor wees of zal worden gehouden
alleenstaand Meisje. Briev. VANAF MORGEN WOENSDAG 1 tot en met 13 Oct. a.s.
onder no. 0141 bur. N.T.C.
Het Museum is dagelijks geopend van 2 tot 6 uur.
TOEGANGSPRIJS 10 et. KINDEREN 5 et,
GEVRAAGD net en deZONDAGMORGEN van 11—1 uur KOSTELOOS.
gelijk R. K. DAGMEISJE
in klein gezin, leeftijd 15 a De Conservator: DR. A. G. M. LIERNUR.
Het Bestuur:
16 jaar, goede behandeling
bur.
N.T.C.
verzekerd, Adres
MR. J. C. A. M. VAN DE MORTEL,
'
Voorzitter.
" 0140
PRINS, Secretaris.
A.
J.
TE KOOP AANGEBODEN
een goed Radiotóestel.
Willem II straat 50.
0139
Meisje liefst

van 11 uur v.m. lot 5 uur n.m.

HEUVEL 32 Tilburg.

H-ISTORÏSCH

TE KOOP Kinderwagen
laag model en Wandelwagentje. Ger, van Spaendonckstr. 3.
0142

Ooi eenige mooie moderne Schilderijen.

~~

NATUUR-

,
TE KOOP zoo goed als
!
nieuwe Haardkachel. Te bevragen Lovenschestraat 88.
0882

HOUTGRANIET VLOEREN
voor pll^ doeleinden. Terrazzo gootsteenen, alle maten uit voorraad leverbaar.
GEBR. MION, Tilburg, Telef. 8928.
GEBR. MION,
Waalwijk, Telef. 256. 0967 i

Voor

'n SCHEMERLAMP,

kap of kroon slaagt U het
best bij Fa-. J. v.d. SCHOOT

N' .wslarrdstraat 27.

—

Aparte stijl en 'n keus uit

'

meer dan 100 modellen.
0964
HEEREN, laat uw kleeding maken in de Moderne
Kleermakerij VEESTR. 116.
Costuum of Overjas maken
met prima fournituren
f 17.50 tot f 22.50. Overjas
0108
keeren f 15.00.

—

Brievejo,
BliKlCHl.
die
volenz.,
circulaires
gens ons oordeel niet bona
fide op den inhoud der betreffende advertentie reagceren. in welke rubriek
A.s. Woensdag 1 October ook, onder letter, nummel
HEROPENING KAPPERSof pseudoniem, worden viri
i
ZAAK.
JOS v.d. RANDE, nietigd.
DIRECTIE N. T, C.
Daendelstraat 66.
0127

—

—

rWEEDE BLAD

Gorgonius de kamerknecht
Gij kent wel dat wereldwijze Fransche
Bpreekwoord met de uitwerking van een tweesnijdend zwaard: Nul nest héros pour son
valet de chambre. Dat beteekent: niemand is
een held in het oog van zijn kamerknecht.
Dat niet enkel den „held" ontluistert, doch
ook den „kamerknecht" brandmerkt. Dat
wil te kennen geven, hoe alle grootheden
klein worden voor wie ze van nabij bekijkt,
hoe alle gewichtige personaadjes gewoontjes
en banaal worden, hoe de sterken-indrukmakers heelemaal geen indruk maken, hoe
de ontzagwekkenden, de bewondering opwekkenden, de in eer en aanzien stralenden, van
vereering en hoogachting omringden, hoe
de pose lievenden, door de mand vallen voor
wie hen in hun menschelijke blootheid gadeslaan. Dat is niet altijd een kamerknecht.
Dat is veel vaker een vrouw of, ingeval dè
grootheid vrouwelijk is, een man. Maar meestal is de grootheid van het mannelijk geslacht En hebt ge nooit opgemerkt hoe veel
minder eerbied zijn eigen vrouw voor hem
heeft dan de buitenwereld.
Maar dat spreekwoord veroordeelt
niet
enkel den grooten mijnheer. Voor den scherperen beoordeelaar vonnist het meteen den
kamerknecht.
Het klein metende, banaal
schattende ook van den kamerknecht. Het
laatdunkende en laag ingestelde
oordeel
van den kamerknecht.
Die het algemeen
nienschelijke niet vermag in te passen in het
raam van het menschelijk bizondere. Die
onbekwaam is uitersten van buitensporigheden te onderscheiden en het bloot natuurlijke te rijmen met het bovennatuurlijke, het
zwakke te verstaan bij het streven naar
sterkte.
De kamerknecht is geen betrouwbaar beoordeelaar,, bedenk dit wel. Wantrouw den
kletsmajoor, behalve in zijn oordeel, ook nog
in zijn woorden. Het is een laag karakter
dat praatjes verkoopt over zijn heer of over
wat hem in discretie werd
toevertrouwd.
Wees op uw hoede, hij bedriegt u stellig. Hij
kan niet anders dan u en zichzelf bedriegen.
Ook hoeft ge dien „kamerknecht" niet altijd letterlijk, gé kunt hem ook overdrachtelijk nemen. Voor alles wat van nabij getuige
is van eens mans (of eens menschen) intiemere leven.
Maar nu genoeg over dat spreekwoord.
Kamerknechten of huisknechten moeten
er ook zijn. Voor hulpbehoevende menschen.
Voor menseden die zelf niets kunnen van al
die dingen waaraan ze behoefte hebben. Die
hun schoenen niet kunnen aantrekken, de
lamp niet kunnen aansteken
zelfs tegenwoordig niet, nu het maar,de moeite van een
schakelaar omknippen kosk —, die hun jas
niet kunnen afborstelen en geen pakje kunnen inpakken. Van die hulpbehoevende menschen die de deur niet kunnen opendoen als
er gebeld wordt en hun hondje niet op tijd
kunnen uitlaten.
Een goede huisknecht is niet slecht. Is een
heel nuttig en verdienstelijk wezen en ik zal
mij wel wachten kwaad te zeggen van den
huisknecht „an sich".
Hij draagt ook niet altijd denzelfden titel.
Als „huisknecht" is hij de laagste in rang.
„Kamerknecht" is iets hooger. „Kamerdienaar" weer hooger. En Zijne Heiligheid de
Paus houdt er zelfs „Kamerheeren" op na,
geheime en andere.
Gorgonius nu behoorde tot den stand dezer lieden. En in dien stand bekleedde hij
den rang van „kamerdienaar". Want hij verrichtte zijn diensten in een keizerlijk paleis.
Nu ga ik u dan zijn legende vertellen.
Maar een legende \
Nee, niet maar, ge moest zeggen:
En nog wel een legende !
Want ware het geschiedenis, de hoogste lof
die men eraan kon ' geven, zou luiden:
„schoon als een legende".
Ik ga ze u dan vertellen, zooals ze staat
opgeteekend in onzen brevier, op
zijnen
feestdag, 9 September.
Geboortig van Niconïedia, was hij ten tijde dat er iets van hem bekend werd, cubicularius, d.i. kamerdienaar bij keizer Diocletia-

—

—
—

nus.

Dinsdag 30 September 1942

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

Zie, dit is al meteen iets wat opvalt. Men
weet niets van hem, de geschiedenis vermeldt
totaal nfets over hem,
behalve den naam
van zijn geboortestad. Pas wanneer hij christen wordt, loopt hij in het oog van de geschiedenis; heel zijn leven vóórdien is zonder beteekenis. Dan eerst wordt zijn naam
levend in den overleverenden volksmond, opgeteekend in een boek dat bewaard blijft.
In samenwerking met zijn collega Dorotheus bekeerde hij alle overige kamerdienaars tot het geloof in Christus. Toen zij
echter op zekeren dag zagen hoe een martelaar in tegenwoordigheid van Diocletianus
wreed werd gefolterd, ontstak dat voorbeeld
hen in liefde tot het martelaarschap. Zoodat
zij als uit een mond hun heer toevoegden:
Wat beteekent dat, keizer, dat gij hem alleen straft om een zaak die wij met hem gemeen hebben ? Zijn geloof is ook het onze,
zijn doel is ons doel.
De keizer beval dat zij geboeid aan de
geeseling onderworpen zouden worden,
tot
hun huid over geheel het lichaam verscheurd
was en dat hun wonden met azijn en zout
Daarna, werden
moesten worden begoten.

HULL VOOR WIJZIGING VAN DE
NEUTRALITEITSWET
Amerikaansch ambassadeur te Rome
met ver.of

WASHINGTON, 30 Sept. (D.N.8.)

Lijdensweg van Duitsche

SCHERP TOEZICHT OP RECHTVAARDIGE

gezinnen uit Iran

KOLENVERDEELING

Door vrouwenbataljon der
Sovjets beroofd.

De minister van buitenlandsche zaken
Cordell Huil, heeft zich gisteren in de persconferentie ten gunste eensr wijziging van
de neutraliteitswet in plaats van een opheffing uitgesproken. De aangelegenheid In diep geschojkten toestand ...terp.
moet echter nog met de senatoren en afgevaardigden behandeld worden, zoo zeide
plunderd en gewond in Turkije
Huil. Op een desbetreffende vraag antwoordde hij, dat de Amerikaansche ambassadeur
aangekomen
te Rome, Phillips, op verlof gaat. Dit verlof
zal hij doorbrengen in de Ver. Staten. Bij
BERLIJN, 29 Sept. (A.N.P.). De nadere bijdeze gelegenheid zal hij inlichtingen krijgen over de jongste ontwikkeling in de Ver. zonderheden over den terugkeer van de
rijksduitsche vrouwen en kinderen en de leStaten.
den van het Duitsche gezantschapspersoneel
uit Iran zijn gelijk een drama van weerENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN
galooze wreedheid en schaamteloosheid. De
DUITSCHLAND
Duitsche pers zal in de gelegenheid worden
Bommen op Hamburg, Stettin
gesteld hierover uitvoerig te berichten, doch
en andere p aatsen
reeds thans kan op grond van mededeelingen uit welingelichte kringen het volgende
BERLIJN, 30 September (D.N.8.)
Engelsche vliegtuigen zijn vannacht naar gezegd worden.
470 Duitsche vrouwen en kinderen en de
noord-Duitschland gevlogen en hebben op
verschillende plaatsen o.a. Hamburg en Stst- leden van het Duitsche gezantschap in Teting, een aantal brisantbommen geworpen, heran zijn intusschen aan de Turksche
welks geringe materieele schade en verhezen grens aangekomen. Na de overweldiging van
onder de burgerbevolking veroorzaakten. Iran door Engelsche en Sowjettroepen was
Nachtjagers, luchtdoelgeschut en marinede Iraansche regeering door afpersingen
artillerie, schoten, voigens totdusver ont- gedwongen de weerbare Duitschers aan de
vangen berichten, zes der aanvallende bom- bolsjewisten en Engelschen uit te leveren.
menwerp.rs omlaag.
De Duitsche gezant heeft een verbitterden
strijd gestreden om tenminste de vrouwen en
kinderen voor een vreeselijk lot te bewaren
en hun naar Duitschland terug te brengen.
De Britsche en de Sowjetregeering alsmede
de Iraansche regeering hadden den Duitschen gezant voor het transport van deze
KOEIEN BELEMMEREN TREINrijksduitschers op plechtige wijze een vrijStagnatie op de lijnen rondom
geleide tot naar Turkije toegezegd. Op 17
's-Gravenhage.
September vertrok het transport van TeheHet treinverkeer tusschen het
station ran. In weerwil van de plechtige beloften
Laan van N.0.-Indië en het station Holland- der Sowjets en Engelschen en ondanks het
sche spoor te 's-Gravenhage heeft Zondag- feit, dat het transport vergezeld werd door
morgen geruimen tijd stagnatie ondervon- neutrale diplomaten,- werd de weg, dien deze
den, daar zich een kudde koeien van onge- menschen, waaronder zich zwaar zieke,
veer vijftig stuks, op den spoordijk bevond. zwangere en hoog bejaarde vrouwen bevonDe binnenkomende en uitgaande electrische den, tot een waren lijdensweg.
treinen in de richting Leiden, Scheveningen
Van 17 tot 23 September speelden zich op
of Rotterdam zagen zich hierdoor voor een dezen weg onbeschrijfelijke scènes af. Allerongewoon obstakel geplaatst.
Sowj et-sol«In de buurt van den spoordijk vertoevende eerst werd het transportvandoor
Sowjet-officiedaten
onder
commando
personen, schoten toe om hulp te bieden en
met vereende krachten de dieren naar veili- ren en commissarissen stelselmatig uitgeger oorden te brengen. Spoedig kwam ook plunderd. In de eerste plaats v/aren het de
politiehulp opdagen er werden energieke po- kostbare voorwerpen, welke zonder opgaaf
gingen aangewend om de dieren te vangen van redenen geroofd werden, waaronder ook
en mee te voeren.
Zoo gauw een spoorlijn alle bagage van de leden van het Duitsche
passeerde heel gezantschap en van den Duitschen gezant
vrij
gemaakt,
maar even
was
voorzichtig een yan de wachtende electrische persoonlijk. Koffers, pelterijen, sieraden en
treinen om even verder weer te moeten stop- al het andere, wat de aandacht der bolsjepen, omdat zich daar wederom een koe op wisten trok, werden gestolen en voor de
oogen der Duitschers weggevoerd. De vergede spoorbaan had neergevlijd.
zellende
neutrale diplomaten en vertegeninspanning
gelukte
Na veel
het tenslotte
met vereende krachten de spoorbaan weder- woordigers van de Iraansche regeering stonom geheel vrij te maken.
den machteloos tegenover dit optreden van
Omtrent de oorzaak vernemen wij nader dat de bolsjewisten en werden met dreigemeneen zestigtal koeien op het emplacement van ten en door middel van wapens verhinderd
het H.S. station was uitgebroken. De dieren in te grijpen.
werden daar uitgeladen en waren bestemet
Het schandelijkste speelde zich af enkele
voor het slachthuis.
kilometers voor de Turksche grens. Hier gaf
Omstreeks half drie ontdekte men nog een de Sowj et-ambtenaar, die het transport verder dieren in den kelder van het aan den gezelde, bevel tot het houden van een korte
Rijs wij ksche weg in aanbouw zijnde gebouw marschpauze,
waarin de Duitschers in het
der P.T.T. Het beest was door een liftkoker open veld de vrachtauto's moesten verlaten
gevallen. Het werd door de brandweer afge- en
zich in gelid moesten opstellen. Terwijl
maakt en naar het abattoir overgebracht.
de mannen door de bolsjewistische soldaten
met de .wapens in toom werden gehouden,
stormde een groep gewapende bolsjewistizij geboeid, op een rooster neergelegd en met sche vrouwelijke soldaten op de vrouwen en
laag smeulend vuur geroosterd. Tenslotte kinderen af en kleedden de weerloozen in
werd hun door den strop het'leven beno- den waarsten zin van het woord tot op het
men.
hemd uit. Onder voorwendsel van een fouilButler zegt van hem en van zijn collega's lering en met de permanente bedreiging van
aan het hof van keizer Diocletianus, dat zij doodgeschoten te worden werd alles, wat tot
zich ook bemoeiden met staatszaken. Dat dusver aan de klauwen der Sowjets was ontspreekt nogal vanzelf. Een goed kamerdie- gaan, gestolen, zooals
kleedingstukken.
naar'moet-over dezelfde hoedanigheden en schoenen, kousen, ondergoed, trouwringen, ja
goed zelfs de kleinste en waardelooze souvenirs,
bekwaamheden beschikken als een
méér kunnen dan een als halskettinkjes van kinderen en kinderstaatsman, moet
staatsman.
Het spreekt toch vanzelf dat ringetjes werden gestolen.
behulp van
iemand die dagelijks en voortdurend ln de messen en bajonetten werdenMet
de
vastzittende
huiselijke intimiteit van een groot heer vertrouwringen van de vingers der vrouwen
keert, onwillekeurig en soms ook willekeurig verwijderd.
op de hoogte raakt niet énkel van
diens
Het transport is in hevig geschokten toegarderobe en linnenkast, diens voorkeur in
stand
in Turkije aangekomen. Van Duitsche
spijs en drank, van diens niezen en hoesten
zijde
groote bedragen liquide gemoesten
en neussnuiten, aanwensels en beheptheden,
van zijn geheime, lichamelijke en andere ge- maakt worden om de vrouwen en kinderen
breken, van zijn allereigenste eigenaardighe- in staat te stellen zich op straat te verden en zijn banaalste gewoonten, van zijn toonen, daar zij ten deele slechts gehuld
nukken en luimen, zijn gapen en slapen, zijn waren in oude mantels en lompen. Door de
négligé en toilette, maar tevens van de din- doorstane mishandelingen en de opgeloopen
gen waarmee die heer zijn tijd verdrijft. Ook verwondingen verkeert een deel der vrouwen
en kinderen
in een toestand, welke een
als dat ernstige dingen zijn.
Butler, die dit meedeelt, vertelt echter niet vrerselijke aanklacht vormt tegen de georwelken invloed Gorgonius op de staatszaken ganiseerde bolsjewistische misdadigers en
van keizer Diocletianus had. Misschien was hun bondgenooten.
die grooter dan zijn heer lief was. Weshalve
In toonaangevende Duitsche kringen
hij wellicht dankbaar het christendom 'als wordt dit optreden als weergaloos in de gevoorwendsel heeft aangegrepen om zich van schiedenis der diplomatieke betrekkingen
den al te veel wetenden huisknecht te ont- tusschen de volken gebrandmerkt, en de bedoen.
grijpelijke verbittering van het Duitsche volk
Doch dit vertelt de historie niet, noch de over deze schandelijke daden der bolsjewislegende. Het is pure veronderstelling van ten tot uiting gebracht, waarvoor niet alleen
den onwetenden schrijver van dit stuk.
de Moskousche machthebbers, doch ook de
Engelsche regeering en het Engelsche volk
verantwoordelijk gesteld moeten worden.

Binnenland.

TEGEN OVERTREDINGEN WORDT
STRENG OPGETREDEN
In de groeiende reeks van goederen, welke
in den achter ons liggenden tijd tot „distributiegoed" zijn verklaard, nemen de vaste
brandstoffen wel een zeer bijzondere plaats
in. Immers, in den winter heeft vrijwel de

geheele bevolking kolen of turf voor verwar-

door het leveren van minderwaardige brandstof op geldige bonnen, ook onder het publiek blijken er telkens nog velen te zijn,
die, veelal tot eigen schade, probeeren om
meer kolen te krijgen, dan. waarop zij recht
hebben.
Zoo maakte zich iemand, die in het oosten
van ons land een groot huis bewoont, ernstig
bezorgd dat hij dezen winter onvoldoende
kolen zou krijgen. Toevallig kwam de schoorsteenveger, die voor dit geval wel raad wist
en beloofde voor wat extra kolen te zullen

ming noodig. Daarnevens zijn deze grondstoffen voor zeer velen vooral ten plattelande
onontbeerlijk voor kookdoeleinden. Voorts is zorgen.

het geheele bedrijfsleven, de land- en tuinbouw en het vervoer te water en over land
in toenemende mate van vaste brandstoffen
afhankelijk geworden nu benzine en olie
steeds schaarscher worden. Indien men tenslotte dan-nog bedenkt, dat ook gas en electriciteit uit kolen wr-rden opgewekt, spreekt
de groote beteekenis van het kolenvraagstuk
voor een ieder wel zeer duidelijk.
Nu de kolenvoorziening aan de overheid
steeds meer zorgen baart, moge er nog eens
op gewezen worden, dat een goede distributie van vaste brandstoffen een levensbelang
is voor ons geheele land. Echter kan de overheid wel een complex van maatregelen opstellen, waardoor een rechtvaardige verdeeling van de beschikbare hoeveelheid gewaarborgd is, het distributie-apparaat kan zoo
vlot mogelijk functioneeren, dit alles is niet
voldoende. Het blijft noodzakelijk door voortdurende controle en door het opleggen van
strenge straffen te waken voor de naleving
der voorschriften.
Dit is nu meer dan ooit noodig, omdat de
beschikbare hoeveelheid brandstoffen nauwelijks toereikend is om in de meest dringende behoeften te voorzien. Een onrechtmatige bevoorrading gaat onherroepelijk ten
koste van hen, die niet in staat zijn om de
abnormaal hooge prijzen voor clandestien
verkrijgbare waren te betalen.
De onlangs bij het economisch sanctiebesluit 1941 verscherpte strafbepalingen en
het "wijdvertakte controle-apparaat, dat door
het rijkskolenbureau is ingesteld, dragen
thans reeds in belangrijke mate bij tot het
wegnemen der misstanden, zoodat de gegronde hoop gekoesterd mag worden, dat
overtredingen in het vervolg slechts sporadisch zullen voorkomen.
Een sprekend voorbeeld van cte gevaren,
welke oneerlijke handelingen op dit gebied
kunnen opleveren en van de wijze, waarop
het publiek door de activiteit der controleurs
beschermd wordt, levert het volgende geval:
Zooals bekend, is voor het vervaardigen
van briketten van uitval en afval van vaste
brandstoffen een schriftelijke vergunning
vereischt van het rijkskolenbureau. Deze bepaling is ingesteld, daar in het begin van dg
distributieperiode, toen deze fabricage nog
vrij was, bleek, dat allerlei soorten briketten
met zeer geringe stookwaarde onder voor het
publiek misleidende leuzen in den handel
werden gebracht.
Daarom werd al spoedig een regeling getroffen, waarbij uitsluitend aan fabrikanten
van briketten van voldoende stookwaarde
vergunningen werden verleend.
Toen nu onlangs lemand bij een brandstoffencommissie klaagde, dat een bepaalde
soort briketten, welke hij op bon had gekocht, niet was te stoken, werd van deze
briket een analyse gemaakt, welke uitwees,
dat deze maar een heel gering percentage
anthracietgruis bevatte en verder hoofdzakelijk uit allerlei vobr verwarmingsdoeleinden
onbruikbare grondstoffen was samengesteld.
De fabrikant van dit product kon nog
worden opgespoord en toen bleek, dat indertijd wel een vergunning aangevraagd, maar
niet verleend was, juist omdat de briketten
niet aan de gestelde vereischten voldeden. In
dit geval kon proces-verbaal worden opgemaakt.
Betrof deze overtreding slechts een oneerlijken handelaar, die zijn koopers benadeelde

DOODELIJK ONGELUK.
Toen de 17-jarige P. Goslinga te Dronrljp
met paard en wagen uit het land van den
landbouwer P. Donla kwam, kon hij voor
een dam den wagen niet voldoende tegenhouden. De jongen begon te weifelen en geraakte in de sloot. De wagen reeds door en
viel gedeeltelijk op hem, waardoor de jongen
direct is gedood.
DOODELIJK ONGELUK TE
ROTTERDAM.
Op het Burgemeester Hofmanplein te Rotterdam is de 9-jarige knaap J. Fr. Stoele, gewoond hebbende op dat plein, door een uit
Gouda afkomstigen vrachtauto overreden.
Gistermorgen is hij in het St. Franciscusgasthuis overleden.

Kort

daarna kwam er

inderdaad een

vrachtwagen met anderhalve ton anthraciet,
welke de schoorsteenveger bonvrij van een
handelaar had weten los te krijgen. Ook dit
geval werd echter door de controleurs achterhaald en de kooper beleefde weinig plezier van zijn koop, want een controle van
zijn brandstoffenkaart en een nader onder-

zoek bij den betrokken handelaar verschaften
voldoende bewijsmateriaal om al zijn kolen
in beslag te nemen. Bovendien werd tegen
alle drie proces verbaal opgemaakt.
Herhaaldelijk komt het voor, dat gezondigd wordt tegen verschillende distributievoorschriften tegelijkertijd. Dat de overtreders dan dubbel zwaar gestraft worden,
spreekt van zelf. Een bijzonder gecompliceerd
geval was b.v. het volgende:
Om in vaste brandstoffen te mogen handelen, moet men eveneens in het bezit zijn
van een schriftelijke vergunning van het
rijkskolenbureau. In het algemeen wordt zulk
een vergunning uitsluitend aan personen
verleend, die reeds in de periode van 1 April
1938 t/m. 31 Maart 1939 den brandstoffenhandel uitoefenden.
Een controleur van een brandstoffencommissie in het westen van ons land bemerkte
nu, dat een loodgieter een aanzienlijke hoeveelheid kolen aan particulieren afleverde.
Dit wekte zijn argwaan op en een nader onderzoek wees uit, ctat deze brandstof verkregen was op toewijzingen, welke de man
voor zijn bedrijf, hetwelk inmiddels was
stopgezet, ontving. Deze kolen werden nu
tegen abnormaal hooge prijzen bonvrij aan
particulieren verkocht. Verdere nasporingen
leverden voldoende bewijsmateriaal op om
een viertal overtredingeh te constateeren. De
loodgieter verkocht en tleverde in strijd met
art. 10 van de vaste brandstoffendistributiebeschikking 1940 3, bonvrij en zonder te
beschikken over de vereischte vergunning,
brandstof af tegen een prijs, welke veel hooger was dan volgens de geldende voorschriften was toegestaan.
Bovendien was hij op grond van artikel 8
van de brandstoffenbeschikking 1939 no. 1 ln
overtreding wegens het verstrekken van onjuiste inlichtingen op de maandelijks in te
dienen formulieren. De loodgieter immers gebruikte de hem toegewezen kolen niet voor
zijn bedrijf, zooals hij op zijn maandformulier vermeldde, maar ging daarmede handel
drijven. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt en ook verschillende van zijn klanten, die strafbaar waren wegens het koopen
zonder bon, werden opgespoord en ontgingen
hun straf niet.
Zoo zijn er dagelijks in alle deelen van ons
land vele controleurs werkzaam om er zorg
voor te dragen, dat door een nauwgezette
controle niet alleen de consument zijn rechtmatig aandeel krijgt van de beschikbare
hoeveelheden vaste brandstoffen, maar ook
de handel de noodzakelijke uepalingen nakomt, welke beoogen de beschikbare vaste
brandstoffen zoo redelijk mogelijk te verdeelen.
Natuurlijk worden ook overtredingen ontdekt, welke uit onwetendheid worden begaan
of van zoo geringen aard zijn, dat kan worden volstaan met een waarschuwing. In het
algemeen echter mag langzamerhand worden aangenomen, dat de distributievoorschriften thans voldoende bekend zijn, om
een strenger optreden te rechtvaardigen.

ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN.
In het afgeloopen weekeinde vlogen slechts
eenige Britsche vliegtuigen boven ons grondgebied. De door bommen aangerichte schade
beperkt zich tot gebroken glas aan
twee
woonhuizen.
DOODELIJK ONGELUK TE WEERT.
In zijn kelder gevallen.

De heer van de Pas te Weert, had in zijn
woning het ongeluk door het openen eener
verkeerde deur in den kelder te vallen. Zijn
toestand was zoo ernstig,
dat hij in ''t St.
Jans Gasthuis moest worden
opgenomen,
waar hij na enkele uren is overleden.
overledene was ongeveer 30 jaar oud en
sinds kort in 't huwelijk getrdeen.

IDe

BONAANWIJZING HONDEN- EN
KATTENBROOD.
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd maakt bekend, dat voor het
tijdvak van 1 tot en met 31 October 1941 op
bon no. 13 van de voederkaart voor honden
wordt verkrijgbaar gesteld voor honden van:
groep 1 10 k.g. hondenbrood, groep 2 10
k.g. hondenbrood, groep 3 8 k.g. hondenbrood,
groep 4 5 k.g. hondenbrood, groep 5 4 k.g.
hondenbrood, groep 6 3 k.g. hondenbrood.
Op bon no. 13 van de voederkaart
voor
katten wordt voor dezelfde periode li k.g.
kattenbrood verkrijgbaar gesteld.
Na 31 October 1941 zijn de bonnen no.
13 van vorenbedoelde kaarten ongeldig; zij
mogen nadien niet meer worden aangenomen.

Achter het Italiaansche front in het Sovjetgebied.
aevanqenen

bijeen wachtend op transport

— Russische

(Luce Holland)

OUDE MAN VERDRONKEN.
In den nacht van Zaterdag op Zondag is
de 71-jarige J. B, uit zijn woning in
de
Voorstrratshaven te Dordrecht geraakt en
verdronken.

Veldmaarschalk Mannerheim

bespiedt door den kijker de stad Lotinanpelto, welke door het Finsche geschut onder vuur wordt genomen
'Suomen Holland)

PROVINCIALE PUBLICATIE
van het Departement van Landbouw en Visscherij.
STRAFFEN WEGENS FRAUDULEUS SLACHTEN.
De Prov. Voedselcommissaris voor Noordbrabant te
Tilburg deelt hierdoor mede, dat in verband met frauduleus slachten op het bedrijf van W. HOUTEPEN te
BEEK bij BREDA, H. 110a, alle nog op zijn bedrijf aanwezige varkens werden gevorderd, terwijl hem voor onbepaalden tijd het recht werd ontzegd, varkens yoorhanden of in voorraad te hebben.

,

NATTE PULP.
De Prov. Voedselcommissaris voor Noordbrabant
deelt belanghebbenden mede, dat de mededeelingen in
onze pubilcatie van begin dezer maand, waarbij aan
veehouders werd medegedeeld, dat natte pulp alleen tegen een aankoopvergunning van de suikerfabrieken kon
worden betrokken, zijn vervallen.
Veehouders zullen dus natte pulp afkomstig van de
suikerbietenoogst 1941, als voorheen vrij van de fabrieken kunnen betrekken^
Ingediende aanvraagformulieren en ontvangen aankoopvergunningen kunnen als vervallen worden beschouwd.
POOTAARDAPPEL-REGELING 1941/1942.
De Prov. Inkoopcentrale van akkerbouwproducten
brengt ter kennis van aardappeltelers en belanghebbenden als volgt:
Met de reeds verschenen officieele publicaties betreffende pootaardappelen, werden de hoofdlijnen der
pootaardappel-regeling 1941/1942 bekend gemaakt.
Onderstaand volgen nog eenige richtlijnen:
Wanneer telers pootaardappeien willen koopen, vragen zij hiervoor een bestelbon bij den plaatselijk bureauhouder in hun district. Deze bestelbon moet door den
teler zelf worden gevraagd en door hem zelf mede worden onderteekend. De teler-gebruiker overhandigt of
zendt deze bestelbon aan zijn leverancier (handelaar of
pootgoedteler).
Pootgoedtelers die pootaardappelen willen verkoopen aan andere telers moeten hiervoor een vergunning
aanvragen bij de P.1.CA.., afd. Aardappelen te Tilburg.
Aan teler-gebruiker mag alleen worden afgeleverd na
inname van de bestelbon. De teler-leverancier levert
deze bestelbon in bij den plaatselijk bureauhouder in
zijn district en ontvangt hiervoor een verzendadvies ter
dekking van het vervoer van leverancier naar gebruiker.
Door erkende poterhandelaren mogen pootaardappelen worden aangekocht. Van deze aankoopen worden
door den handelaar aankoopbriefjes uitgeschreven, waarop moet worden vermeld: ras, hoeveelheid, klasse, maat,
prijs per 100 kg. Het' aankoopbriefje moet door den handelaar en teler-verkooper worden geteekend. Een exemplaar ontvangt de teler-verkooper ter zorgvuldige bewaring.

AFLEVERING EN VERVOER.
Voorloopig mogen alleen definitief geplombeerde
partijen worden afgeleverd.
Het vervoer van pootaardappelen moet steeds gedekt zijn door een geldig geleidebiljet afgegeven door of
namens den handelaar of de P.I.CA. Het vervoer is vrij
van het land naar de bedrijfsgebouwen van teler en de
dichtstbijzijnde gebruikelijke laadplaats, echter alleen
langs den kortsten weg.
TE PLOMBEEREN HOEVEELHEID.
Teneinde te bewerkstelligen dat alle verbouwers aan
den afzet van pootgoed zooveel mogelijk naar evenredigheid kunnen deelnemen, stelt de N.I.C.A. vast, welke
hoeveelheid voorloopig van alle rassen, klassen en maten per goedgekeurde HA geplombeerd mag worden afgeleverd. Het doel hiervan is, te bewerkstelligen dat de
verbouwers van pootgoed minstens den minimum prijs
ontvangen.

Onderstaand vindt U de hoeveelheden aangegeven,
welke voorloopig hoogstens per HA goedgekeurd gewas
voor plombeering zijn vrij gegeven. Van de rassen waarvan een zeker kwantum per HA van een bepaalde klasse
en/of maat is vrijgegeven, mag op die bedrijven waarvan
de beteelde oppervlakte per ras niet grooter is dan JEA de geheele opbrengst in die klasse of maat geplombeerd worden. Bovendien mag de totale opbrengst geplombeerd worden van 't extra vroeggeroeid A-pootgoed
d.w.z. het pootgoed, hetwelk gerooid is voor de door den
N.A.K. vastgestelde rooidata. Deze hoeveelheden mogen
uitsluitend voor binnenlandsche pootdoeleinden afgelevsrd worden. Binnenkort volgt dan vrijgave voor aflevering uitsluitend voor exportdoeleinden.
Keurings
letter

_
_
_

.

Voor plombeering- vrijgegeven (in kg. per ha.)
I
i
25/28 mm | 28/35 mm I 35/45 mm |45 mm opw| 35/5omm

, Eersteling, Roode
GroeP Limosa

Eersteling, Frühmölle, Ideaal,

A. B. C.

geheele opbrengst | niets | niets | geh. opbr.

Groep II

Alberta, Bintje, Dunbar Yeoman, Evergood,
Katahdin, King Edward, Royal Kidney. Volgeling

A.
B

geheele opbrengst I 5.000 I 5.000 I
geheele opbrengst | 5.000 | niets |

c

niets
niets

Bevelander, Eigenheimer, Erdgold, Populair,
preïenti Souvenir, Westeinder Blauwe en Bonte
I niets | niets
geheele opbrengst
A.B.C.N
Zeeuwsche Blauwe en Bonte
A.B C.N geheele opbrengst | niets | niets | niets
Alpha, Furore, Gloria, Industrie, Matador, NoorGroep IV
de | ing Record, Robijn, Triumph, Ultimus. Voran
| niets | niets
geheele opbrengst
A.B.C.N.
Bonte en Roode Star
I j t I niets
geheele opbrengst
A.
I niets ,
geheele opbrengst
B. C. N.
Belle de Fontenay, Deva, Duivelander, Hellena
Groep V Iduna, Komeet, Koopmans Blauwe, Robusta,
Wilpo
geheele opbrengst | niets
A.B.C.N.
Groep 111

_

...

Geelblom, Magneto
A. B. C.

geheele opbrengst | niets | niets

I

geh. opbr.

OFFICIEELE PUBLICATIE
v.h. Departement van Landbouw en Visscherij.
MAATREGELEN TER WAARBORGING VAN EEN
REGELMATIGEN AANVOER VAN SLACHTVEE.
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat enkele maatregelen zijn getroffen, welke ten doel hebben eenregelmatigen aanvoer
van slachtvee te waarborgen.
In de eerste plaats is bepaald, dat, indien rundvee
niet tijdig wordt ingeleverd, op de door de Nederlandsche Veehouderijcentrale te betalen vergoeding een korting zal worden toegepast. Deze korting bedraagt, indien
een rund eerst binnen 7 dagen na afloop van den gestelden termijn wordt ingeleverd, 5 cent. per kg levend gewicht. Heeft de inlevering binnen 14 dagen na afloop
van den gestelden termijn nog niet plaats gehad, dan
zal aanstonds tot inbezitneming worden overgegaan,
waarbij de op de inbezitneming gevallen kosten den nalatige in rekening zullen worden gebracht: Bovendien
zal voor elk inbezitgenomen rund een bijzondere aanslag voor een rund worden opgelegd, zoodat de nalatige
het dubbele aantal runderen moet inleveren.
Ter uitvoering van bovenstaande regeling, welke
met ingang van 6 October a.s. in werking zal treden, zal
in den vervolge voor elk in te leveren rund een aparte
lastgeving worden afgegeven, waarop de juiste datum
staat vermeld, waarop de inlevering uiterlijk moet ge2668
scheiden.
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TREKKING

<S CO

HAIG.ÏTON

WETTIGE PREMIEÏ.EENING 1912
TREKKING VAN MAANDAG 29 SEPTEMBER
5e KLASSE, le LIJST

194)

HOOGE PREMIËN

1 10.000.— 8312
f 5000.— 2395
1 1000—- 3263.
1 400.— 2475 6302 14100
1 200.— 5522 7266 8554
f 100.— 4624 6840 8957 12594 14776 14946 15045 15644
18253 20067
55
1782
2714
4236
5239
5910
6519
7627
8921
10639
11410
19434
13210
14206
15454
17072
17715
18323
18998
19552
20766

PREMIËN VAN ’7o.—

_!03
1Ó39

2885
43.-a

5240

693.
6687

767-,

BSc's
10642
11439
12453
13328
1439L.

157JX

1719'17757
18347
15045
19800

229 335 464
677 706 876 1498 1765
1915 2017 2074 2103 2144 2178 2185 2204
3118 3127 3202 3316 3364 3608 3629 4213
4457 4469 4695 5142 5170 5192 5212 5217
5299 5315 Ö425 5452 5469 5550 5777 5841
5952 5975 6101 6154 6171 6234 6313 6342
6698 6766 6834 6856 7057 7169 7504 7599
8122 8292 8293 BSOO 8330 8351 8381 8785
9079 9158 9176 9263 9561 9805 10025 10381
10769 10790 10398 10919 11145 11168 11313 -11381
11474 11609 11798 11863 12077 12273 12390 12417
12598 12613 12S4C 12793 12904 12960 12995 13012
13380 -3475 13841 13904. 13975 14024 14133 14146
14542 14830 14851 15C47 15153 15266 15296 15371
15793 15924 1.6252 16290 16328 16839 16861 17006
17204 17260 17317 1737S 17379 17511 17541 17651
17799 17844 18020 18038 13060 18233 18256 18299
18364 18434 18490 18496 18510 18519 18528 18933
19071 19184 19232 19239 19323 19462 19517 19533
19976 20195 20267 20321 20459 20475 20476 20698

GEEN PREMIËN

.

161
165 170 245 248 257
80
87
122
156
485
692
702 727
305
415 421
439
562 619
941 976 1013 1057 1137 1154
774
821 874 937
1231 1244 1257 1258 1280 1296 1321 1354 1369 1404
1448' 1455 1487 1489 1552 1531 1598 1675 1692 1791
1803 1810 1857 1899 1938 2027 2147 2177 2180 2215
2222 2364 2405 2420 2450 2464 2492 2495 2532 2557
2564 2598 2643 2688 2740 2790 2866 2898 2996 3022
3110 3135 3144 3170 3189 3198 3254 3279 3309 3363
3368 3372 3385 3435 3542 3578 3599 3656 3667 3817
3829 3850 3855 3873 3915 3978 3988 3993 4017 4030
4040 4126 4172 4187 4192 4518 4571 4684 4760 4786
4855 4957 4977 5002 5013 5019 5023 5082 5091 5121
5211 5226 5233 5244 5290 5535 5654 5685 5730 5733
5785 5798 5800 5806 5826 5902 5931 5956 5984 5991
6059 60G0 6085 6115 6133 6139 6177 6217 6253 6288
6297 6327 6371 6372 6443 6506 6562 6566 6680 6732
6752 6892 6922 7003 7021 7031 7044 7111 7125 7166
7183 7345 7351 7354 7376 7408 7425 7552 7608 7633
7647 7754 7777 7806 7941 7994 8016 8083 8256 8281
8307 8373 8472 8510 8534 8580 8600 8741 8759 8786
8793 8794 8800 8822 8555 8861 8876 8881 8889 8931
8942 8965 8977 9007 9144 9163 9182 9217 9247 9283
9390 9404 9481 9494 9495 9573 9577 9683 9719 9722
9786 9973 10010 10030 10112 10129 10184 10236 10253 10269
10304 10339 10380 10392 10435 10466 105)8 10531 10565 10626
10678 10741 10843 10389 10941 10943 11030 11062 11069 11072
11079 11104 11102 11183 11184 11264 11393 11419 11443 11491
11528 11680 11681 11823 11889 11906 11932 12148 12177 12243
12258 12268 12272 12274 12293 12321 12366 12433 12437 12526
12710 12743 12821 1284S 12910 12926 12955 13034 13040 13057
13076 13163 13213 13232 13376 13424 13502 13515 13557 13561
13589 13688 13793 13843 13860 13924 14050 14072 1407» 14121
14303.14400 14473 14486 14490 14511 14646 14795 14826 14843
14962 15117 15161 15163 15209 15232 15310 15357 15406 15458
15561 15562 15625 15678 15719 15787 15868 15906 15922 15927
15931 1596Ï 15969 16036 16044 16090 16145 16165 16187 16188
15414 16479 16505 16528 16557 16563 16578 16591 16592 16605
16329 16876 16917 16940 16965 16077 16983 17038 17063 17092
17128 17165 17181 17234 17281 17294 17307 17321 17337 17367
17374 17408 17454 17479 17507 17543 17568 17608 17614 17687
17731 17842 17906 17911 18010 18021 18028 18033 18125 18136
18324 18361 18393 18429 18443 18590 18622 18649 18741 18744
19139
18785 18814 18824 18888 18895 18985 19083 19103 19137
19183 19205 19238 19265 19452 19455 19458 19519 19543 19576
19953
20091
20094
19614 19729 19803 19820 19868 19895 19907
20326
20113 20138 20157 20180 20184 20256 20272 20311 20315
20482 20490 20503 20536 20621 20701 20712 20724 20855 20949
ONGECORRIGEERD

OFFICIEELE PUBLICATIE
van het departement van Landbouw en Visscherij.
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Verzekering Hij. JOHAN DE WITT' I

PRIJZEN VOOR CONSUMPTIEMELK EN
MELKPRODUCTEN.
De Secretaris-generaal van het Departement van
Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat in zijn publicatie van 1 Juli j.l. voor zoover betreft prijzen voor
niiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
consumptiemelk en melkproducten eenige wijzigingen
dienen te worden aangebracht, aangezien het noodig
Is gebleken, een aantal gemeenten of gedeelten daarvan over te brengen naar een andere prijsklasse.
In verband hiermede zullen vanaf 1 October 1941
in onderstaande gemeenten of gedeelten van gemeenten
voor consumptiemelk en melkproducten de hierna te
noemen prijzen gelden.
Van klasse 2 naar klasse 2, de gemeenten: Aalsmeer, UH_H__H__HH_____BHH______H___fflH_lßl^
Capelle a/d. IJssel, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, IB?nMflMBBWBB------ffiHIBWB-^^
Loosdrecht, Voorschoten, Warmond, Zoetermeer, alsmede de gemeente Haarlemmermeer, met uitzondering
INTREKKING COUPURES VAN 1000 RANTSOENEN
idem met draad
f 17.36
f 0.23
van de reeds tot klasse 1 behoorende plaats BadhoeveBOTER.
andere soorten stamboonen f 15.12
"
f 0.20
dorp.
Pronkboonen
f 14.00
f 0.19
De secretaris-generaal van het departement van
Van klasse 2 naar klasse A, de gemeenten: Aalsmeer, Landbou wen Visscherij maakt het volgende bekend:
Roode kool
f 6.—
f 0.08
dam, Beek, Den Bommel, Bom, Borne voor wat betreft
Savoye kool
f 6.00
f 0.08
ingang van 30 September 1941 zullen de distriMet
het gedeelte aan den straatweg Hengelo—Borne be- butiediensten tot nader order geen coupures van „1000
Witte kool
f 4.50
f 0.07
Spitskool
nevens het dorp Borne, Boyenkarspel, Broeksittard, rantsoenen boter" meer uitreiken. Er zullen derhalve
f 5.70
f 0.08
Brammen, Castricum, Diepenveen, voor wat betreft de geen coupures van „1000 rantsoenen boter" meer in omSpruitkool (geschoond)
f 30.80
f 0.41
f 19.60
f 0.26
dorpen Borgele, Diepenveen en Schalkhaar, Dirksland, loop .zijn, welke een vervaltdatum hebben, gelegen na
(ongeschoond)
Komkommers:
Echt, Edam, Elsloo, Enkhuizen, Geleen, Geulle, Gies- 30 October 1941.
p. 100 st.
p. st.
sendam, Ginneken en Bavel voor wat betreft de plaats
.De grossiers worden er, in verband hiermede, naboven 850 gram
f 16.80
f 0.22
Ginneken, Goedereede, Gorinchem, Gorssel, Greven- drukkelijk op gewezen, dat zij bij het in ontvangst nevan 700—850 gram
f 14.—
f 0.19
bicht, Grootebroek, Hardinxveld, Herkingen, Hoorn, It- men van botercoupures van detaillisten, den vervaldavan 600—700 gram
f 11.20
f 0.15
teren, Krimpen a/d. Lek, Krimpen a/d. IJssel, Lekkertum nauwkeurig nagaan. Voorts dienen zij er op te letvan 500—600 gram
f 7.84
f 0.10
kerk, Lm bricht, Melissaht, Mierlo, voor wat betreft het ten, dat op de achterzijde der coupures de naam en het
p. 100 kg
p. kg
Middelharnis, Munstergelsen, codenummer van den detaillist voorkomt, waarbij zij
gedeelte Mierlohout,
stek
f 10.64
f 0.14
Nieuwe-Tonge, Nieuw-Lekkerland, Nieuwstadt, Obbicht uitsluitend aan den detaillist, wiens naam op de achterUien
f 6.—
f 0.08
en Paper-hoven, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, zijde staat vermeld, mogen afleveren.
Zilveruien
f
15.12
f 0.20
deze
voorschriften
zij
houden,
Indien
zich niet-aan
Princenhage, Purmerend, Renkum met uitzondering
Sjalotten' '
f
9.52
f
0.13
zij
moeilijkheden
stellen
zics
aan
bloot.
ernstige
Oosterbeek,
en
Rheden
plaatsen
Heveadorp
van de
met
Bieten:
uitzondering van de plaats Velp, Roosteren, Rosmalen
tot } kg per stuk
f 6.50
i 0.09
voor wat betreft het gedeelte , Hintham, Schagen,
van
f 0.08
f 5.50
i—l kg p. stuk
Schimmert, Schoonhoven, Schoorl, Sommelsdijk, Spauvan den Gemachtigde voor de Prijzen.
van I—l} kg per stuk
f 5.—
f 0.07
beek, Stad aan 't Haringvliet, Stem, Stellendam, StipGekookte bieten:
hout, voor wat betreft de buurtschaft Stiphout, Sus3 of meer st. p. kg
f 12.88
f 0.17
GROSSIERS- EN DETAILLISTENPRIJZEN VOOR
teren, Uitgeest, Ulestraten, Urmond, Vianen, Voorst
minder
dan
3
11.31
f 0.15
GROENTEN
st.
f
EN
FRUIT.
met uitzondering van de buurtschappen Wilpsche Klei,
Kropsla:
Bericht
no.
48.
Voortsche Klei, Nijbroek en Vecht, Vught, Wageningen,
p. 100 st.
p. st.
De hieronder volgende groenten, en fruitprijzen zijn
Warnsvekl en Weerselo voor wat betreft de Oldenzaalkrop
per
kg
5
f
5.04
f
0.07
hoven
geen vastgestelde maximumprijzen. Zij geven in de eersche- en Deurningerstraat.
beneden
f
krop
kg
p.
5
4.50
f
0.06
ste kolom den hoogsten prijs aan, waartegen de grossier
De prijzen voor consumptiemelk en melkproducten
p.
kgp.
kg
100
de
producten
afleveren,
mag
aan den detailhandel
tergeldende voor de klassen 1 en 4 zijn de navolgende:
Andijvie
f
9.—
f
0.12
wijl in de tweede kolom den consument een richtlijn gePrijzen in centen per liter voor:
f 15.12
Spinazie
f 0.20
geven wordt voor de prijzen, die hem ten hoogste in
Verbruikers kleinhandelaren grossiers
Stoofsla
f 9.52
f 0.13
rekening
mogen
gebracht.
worden
mcl. omzetbel. franco huis af standaarf 7.50
f 0.10
Boven deze prijzen zullen in dit tijdvak in geen geval Rabarber
disatiebedrijf groenten
Postelein
f
15.12
f
0.20
detaillist,
resp.
of .fruit aan den
consument
mcl. omzetbel. mogen worden
ook niet, wanneer deze van de Prei:
verkocht,
"
f 0.14
kl. 1 kl. 4 kl. 1 kl. 4 kl. 1 kl. 4 beste kwaliteit zijn.
boven 10 mm middellijn
f 10.64
tot 10 mm middellijn
f 8.50
f 0.11
gestandaarlosse
Daar deze prijzen zijn gegrond op groenten en fruit Knolselderij
18 16 13.5 12.65 13.10 12.25 van de beste kwaliteit, zullen in de meeste gevallen de
diseerde melk
p. 100 st.
p. st.
11
9
6.5
5.65
6.10
5.25 verkoopprijzen lager moeten liggen.
losse karnemelk
cm
middellijn
boven
10
f
10.64
f
0.14
taptemelk
losse
10
8
5.5
4.65
5.10
4.25
Deze prijslijst geldt van 1 tot en met 7 October 1941.
van
B—lo
cm
f
0.11
middellijn
f
8.50
id. af fabriek GROENTEN.
GrossiersDetaillistenvan 6—B cm middellijn
f 0.09
f 6.72
prijzen
gortepap en bloemprijzen
beneden 6 cm middellijn
f 0.05
f 4.—
p. st.
16 15
11 .
11
10
pap
p. 100 st.
12
p. kg
p. 100 kg
Bloemkool:
havermoutpap en
Koolrapen
4.50
f
0.07
f
Extra boven 30 cm over
rijstpap
15
14 11
10
10
9
FRUIT.
*f
0.24
kop
den
f
18.48
gemeten
24
23
22
melkyoghurt
31 30
25
Aardbeien
f 113.68
f 1.50
Sorteeripg I v. 25-30 cm
18
17
16
15
ondermelkyoghurt 24 23
Meloenen
15.12
f
0.20
middellijn,
f
20
19
18
idem
26 25 21
vla
f 42.—
groene ananas
f 0.56
f 0.16
Sorteering II v. 18-25 cm f 11.76
De voor de melkproducten (pap, yophurt en vla) ge24.88
f
f 0.32
andere
soorten
f 11.76
f 0.16
middellijn, idem
noemde prijzen gelden voor de verpakte producten, voor
Perziken:
zoover deze producten los worden verkocht, dienen de Tomaten:
p. 100 st.
p. st.
p. 100 kg
p. kg
hierbedoelde prijzen met 2 cent per liter te worden
(boven 7 cm midd.l.) f 40.88
extra
f
0.54
f
f
19-60
0.26
goede
kwaliteit
verlaagd.
f 0.29
klasse I (v. 5-6 cm midd.l.) f 21.84
f
15.12
f
0.20
misvormd
Tenslotte zij nog vermeld, dat in de opsomming van
f 12.88
klasse II (v. 5-6 cm m.1.)
f 0.17
f 9.52 "
f 0,13
kriel
gemeenten, behoorende tot klasse 2, tusschen de woorklasse 111 (v. 4-5 cm m.1.) f 5.04
f 0.07
Wortelen:
p.
kg
p. kg
den „Oudenrijn" en „Papekop" is ingevoegd „Oudewa100
p.lOObos
p.
kg
f 8.50
f 0.11
jonge bospeen
f 0.62
ter", terwijl in de opsomming van gemeenten, behooklasse IV (ben. 4cm m.1.) f 46.48
p. kg
kg
p.
100
rende tot klasse 3 een duidelijker omschrijving is opVoor het snijden van kool mag 3 cent per kg bere«
winterpeen, zonder lof,
worden, met dien verstande, dat de kool na het
genomen van het tot deze klasse behoorende gebied in
kend
f
f
0.11
gewasschen
8.50
fijn,
Dal).
en
gemeente
Nijmegen
(Berg
gewogen wordt.
van
omgeving
snijden
de
de
idem,-z. lof, mid.<*telgrof
De nieuwe omschrijving luidt:
Voor
het schrappen van wortelen mag 1 cent per
*
f 5.90
f 0.08
ongewasschen
gedeelte
per
dat bebos berekend worden, met dien verstande, dat
kg of
a. Groesbeek, voor wat betreft het
idem, zonder lof, grof,
wortelen
vóór het schrappen gewogen worden.
de
grensd wordt door de grens met de gemeenten Nijmegen
f 0.08
f 5.90
ongewasschen
speciale
bezorging van bestelde groenten en
Voor
en Übbergen, de Duitsche grens en een rechte lijn, gef
38.64
f
0.51
Kasboonen
kg in rekening
mag
door
de
fruit
detaillisten 1 cent per verkoopprijs
trokken van de boerderij „De Holdeurn" nabij de Hol- Stokboonen:
af
werkelijken
worden
boven
gebracht
den
kruispunt
van den Groesbeekf 27.44
f
deuuischev,eg, naar het
Prinsesseboonen
winkel.
Snij- en spekboonen
scheweg met den weg door de Meerwijk.
HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS
f 0.26
f 19.60
Sorteering I
b. Übbergen voor wat betreft het gedeelte dat beSTRAFBAAR.
Nijmegen
gemeenten
Stamboonen:
grensd wordt door de grens met de
EN GEBRUIK HAAR.
BEWAAR
DEZE
OPGAVE
zonder
genaaand
water,
grens
prinsesseboonen
Duitsche
en
het
en Groesbeek, de
ongeldig maken.
vroegere
opgaven
Nieuwe
kunnen
de
f
0.26
f 19.60
draad, sorteering I
2678
„Het Meer".
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