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Met een élan, dat niet te stuiten lijkt,
hebben de Russen zich thans weer opnieuw' op hun vijand gestort: de groote,
beslissende opmarsch naar het Westen is
door hen begonnen. Hun krachtsontplooiing in dit laatste stadium, nadat zp reeds
de schier bovenmenschelijke taak hebben
volbracht de uitgestrekte gebieden van de
Sovjet-Unie, die door de Duitsohers waren bezet, uitgeplunderd en verwoest, tp
bevrijden, kan niet anders dan op heel de
wereld een geweldigen indruk maken
op zeer velen een t'ascineerenden indruk. Welke een enorme som aan menschelijke energie, vaderlandslievende offervaardigheid, moed, maar ook van organisatie, doelbewust beleid en geniale
strategie vertegenwoordigt dit nieuwe
offensief van een volk, dat in de zegevierende en brallende rede van Hitler. nadat
zijn troepen tot vlak bij Moskou waren
opgerukt, definitief verslagen heette te
zijn, zóó dat zijn militaire macht zioh nooit
meer zou kunnen verheffen! Er is geen
twijfel meer mogelijk aangaande het hedendaagsche Rusland, dat voor ons Westerlingen zoo lang in een min of meer
mysterieus waas is gehuld geweest, dat
ons meer vrees en wantrouwen inboezemde dan ons aantrok, dat met zijn straf
doorgevoerde communlstis'che experimenten ons een meer afschrikwekkend voorbeeld heeft gegeven dan een prikkel tot
navolging, dat ons een merkwaardige samenvoeging van sterk uiteemloopende,
maatschappelijke en geestelijke contrasten te zien gaf, waarvan de kunst ons
aantrok en de barbaarschheid ons afstootte, het lijdt geen twijfel, of dit Rusland gaat zijn groote rol spelen in de
wereldgeschiedenis: Rusland met zijn
Aziatischen inslag en zjjn uitgestrekt
Aziatisch achterland, met zijn enorme natuurlijke hulpbronnen, rukt op naar het
Westen. Ook geestelijk. Want het kan niet
uitblijven, of men zal de prestaties van het
Russische volk, dat In het verleden zooveel nederlagen heeft geleden als gevolg
van corruptie In de hooge en hoogste
kringen en een berustend fatalisme onder
het eenvoudige volk, willen verklaren uit
de ideologieën, die in de Sovjet-Unie
thans overheersohend zijn, men zal er een
bewijs in willen zien voor de regeneratieve
kracht van het communisme, dat het
wonder van dit sterke Rusland heeft gewrooht. De gevolgtrekking ligt dan voor
de hand: het communisme is de panacee
voor de maatschappelijke kwalen, waaraan West-Europa het oude overbesehaafde West-Europa reeds voor den oorlog ten
onder dreigde te gaan.
Toch zal men voorzichtig dienen te
■Hjri met het trekken van eon uergeiuMe
conclusie, want er zijn parallellen aan te
wijzen, die daartegen waarschuwen.
Niet deze waanzinnige tijd met zijin eenzijdige krachtsontwikkeling, hoe gigantisch die ook moge zijn, biedt een basis
voor de waardebepaling van welk maatschappelijk W economisch stelsel dan
ook. Afgaande op zijn prestaties, toen het
nationaal-socialLsme op het hoogtepunt
van zijn macht geklommen was, zou dezelfde oppervlakkige gevolgtrekking voor
dit afschuwelijke regiem het vertrouwen
in zijn opbouw van een toekomstige bete-
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le Jaargang na de opheffing 1941 (28ste Jaargang).

en
re wereld hebben moeten opeisohen
velen, zelfs goedmeenenden, hebben dit
dan ook inderdaad gedaan, totdat de
schellen hun van de oogen vielen. En men
doet te kort aan de ontzaggelijke geest
kracht, die het Engelsche volk in de da
gen van zijn zwaarste beproevingen aan
den dag heeft gt-legd en de krjjgsverrichtingen, waartoe het daarna in staat bleek,
als men daarbij de vrijheldsliefde, die in
de democratische gedachte verankerd
ligt, voorbij ziet. Het is tenslotte zoo gelegen, dat in de meeste maatschappelijke
stelsels levenwekkende en vruchtdragende elementen aanwezig zijn, doch dat hun
grondprincipe erover beslist, of zij tot een
zegen ol een vloek voor de menschheid
zullen worden. In dit stadium valt het nog
allerminst uit te maken vat precies op
de credit-zijde van het Russiscne commu
nisme moet worden geboekt in den succesvollen strijd tegen den Duitschen over
weldiger. Als men
en er 's alle aanleieens bladert ln de geschiededing toe
nis van Napoleons vermaarden en tragischen veldtocht tegen Rusland om verge
Hjkingen te maken, dan moet het een
ieder treffen, dat de greroeiiiooze opofferingsgezindheid van het Russische volk
voor zijn vaderland toen als nu misschien
wel de grootste bijdrage heeft geleverd
voor de uiteindelijke overwinning en zoo
zou liet wel eens kunnen blijken, dat het
eigenlijke communisme volkomen vreemd
gebleven is aan de enorme prestaties, die
de Sovjut-Unie thans te zien geeft, nu het
opnieuw gaat om het behoud van het dooi
de historie geheiligde giondgebied. En in
geen geval kunnen er, duikt ons, conclusies uit worden getrokken ten gunste van
een enting van het communisme op den
stam der Westersche democratie. Maar
wat we wel verwachten en hopen mogen
is, dat uit den ontzetterden smeltkroes
van deze oorlogsjaren, waarin zooveel de
vuurproef moet doorstaan en niet op de
laatste plaats de maatschappelijke stelsels, die zich als heilbrengend voor de
menschheid hebben opgeworpen, een gelouterde democratie te voorschijn komt,
waarin we ook de waardevolle elementen
terug vinden van de idologieën, die overigens onaanvaardbaar gebleken zijn.
Dat deze nieuwe constructie in het
christendom haar basis zal moeten bezitten, kan voor niemand twijfelachtig zijn,
die er getuige van is geweest, wat cc'>
wereld naar de conceptie van het natio
naal-sociaüsme, dat is een in wezen antichristelijke wereld, in de practyk betee
kernt. Een maatschappelijk stelsel, waarin
voor God geen plaats en godsdienst
opium voor het voik heet te zijn, kan de

—

samenleving

—

nooit tan

zegen

atreKken,

zoover ayn we thans na alle rampspoeden
van de voorbije jaren met onze weten
schap en ondervindingen wel gekomen.
De Russen marcheeren op naar het
Westen. Dat het ook een geestelijke op
marsch kan beteekenen, wie zal er zijn
oogen voor kunner. sluiten? En daarom
mogen wij er on* tijdig op bezinnen, wat
we te winnen en wat wij te verliezen hebben als een penetratie van het Russische
communisme de zegevierende legers op
den voet zou volgen.

Nadat het noodige transportmateriaal
voor de bevrijde deelen zal zijn aangevoerd,
zullen de auto's weer naar hun standplaats

terugkeeren.

Zy, die op goede gronden meenen vóór
één of mec-r auto's in aanmerking te komen,
kunnen zich blijkens ommestaande oproep
schriftelijk by de Rijksverkeersinspectie,
Pastoor Peteisstraat 14 melden.
Zij moeten echter hun aanvrage vergezeld
doen gaan van een bere'dverklaring diensten
in de nog te bevrijden gebieden van ons vaderland te verrichten.
BRITSCHE MILITAIRE MUZIEKCORPSEN
IN DEN PHILIPS SCHOUWBURG.
Li d'_ü Phil'p* Schouwburg gaven Britsche
miiilüire muzieiivGrppen een tweetal uitvoeriiegen, welke door de minder goede weersomstandigheden slechts matig werden bezocht. De thuisblijvers hebben intusschen
dit kan zolder oveidrilving worden gezegd
~ veel gemist. Want het aangekondigde
piogramma „van lichte en gevarieerde muziek" werd met veel kunde en entrain afgewerkt, terwijl ook de snelle opeenvolging
der uitgevoerde nummers ten zeerste was
te loven.
>
Dat er door zulk een groote en vooral
goede bezetting, wnaronder verscheidene
solisten bleken te schuilen, veel variatie geboden kon worden .ls niet zoo heel verwonderlijk. Zangers als Bones en Morrison
deze laatste vooral bezit een sterk, helder
en beschaafd geluid
kunren bij eike uitvoering voor enkele succesnummers zorgen.
Doch daarenboven bezit dit militair muziekgezelschap ln L. F. Daunton een pianist, de
meer ls. dan begeleider van songs, heeft
het enkele xvlophonisten. die voor het geven
van succesvolle solt gord zijn.
Houdt men borbü nog rekening met de
omstandigheid, dat Donderdag muzieknummers als Carmen van Bizet. Ros*- Marie
van Priml ten gehoore werden gebracht,
dat een apart dansorkest op zijn beurt de
afwerking van een prima propr-mma zou
kunnen garandeeren. dan moet men noodzakelijk tot de conclusie komen, dat het tiidens de uitvoering niet aan variatie heeft
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ontbroken.
Besclrkt dit gezelschap over een

gewaardeerd.

Dit neemt echter niet weg, dat ook lichte
muziek, zooals zij Donderdag in den Ptrlips
Schouwburg ten gchoore werd gebracht, aan
de deelnemers hooge eischen ten aanz'en
van hun muzike^al kunnen en het onderling
aanvoelen stelt. H°t bleek echter weer eens
te moer, dat dergelijke muziek d;r. F

bUzonder goed ligt. Het aanwezige publiek was dan ook gul met zijn applaus, dat
meer beteokende dan een vriendelijk gebaar

schen

voor onze bevrijders!
HANDBALWEDSTRIJDEN AFGELAST.
Alle handbalwedstrüden zijn voor Zondag
a.s. afgelast.
KERKDIENSTEN.

—

Doopsgezinde Gemeente, Eindhoven.
WIJ
herinneren U aan de Godsdienstoefening op
Zondag 21 Jan. 1945 te 10.15 in „Opbouw",
Smalle Haven 5. Voorganger: Ds. H. Wethmar.
Zondag
Chr. Geref, Kerk, Plaggenstraat 57.
21 Jan. v.m. 10 uur en n.m. 3 uur. Ds. B.
Nederlof
Gereformeerde Kerk: Oosterkerk (Fazantlaan
17) 10 uur Ds. A. J. Fanoy. Bediening H
Avondmaal; 15 uur Ds. G. Zeijl, H. Avondmaal en Dankzegging Westerkerk (Bezemstraat 98) 10 uur Ds. G. Zeijl, 14.55 uur Ds.
A. J. Fanoy. Gebouw Eiim (Leenderweg
181) 930 uur Leesiücnst.
Ned. Herv. Evangelisatie. Zaterdag te Leende
n.m. 2 30 voor de geëvacueerden. Evangelist
H. Alderliesten Zondag gebouw „Rehoboth"
Hendrik Caslmirstrant 23, zaal 3 Ned. Herv.
evang. v.m. 9.30 en n.m. 3 uur. Evangelist
H. Alderliesten
Remonstrantschs Gemeente. 10 30 kapel Diaconcssenhu's. Ds. W. F. Zuurdeeg.
Leger des HeMs.
Zitenlag 7.30 uur Bidstond, Hemelrijken 164; Zondagmlddeg 10 u.
Heil'gingssamenkomst; Zondagavond 7.30 u.

—

hinder -"n, vooial als de motieven eeriyk naatvoren worden gebracht.
Spr. wijst er op, dat er een onveranderlijk
Christendom bestaat en een Christenheid
welke zich naar de tijdelijke omstandigheden
richt.
Aan deze distinctie houden zich de Katholieken, die met anderen kunnen samenwerken, wanneer het er om gaat om die maatschappelijke bronnen te scheppen, waardoor
men als mensch en Christen leven kan. Om
hiertoe in staat te zijn, willen wij een nieuwe maatschappij. Veel geduld zal er echter
nog gevraagd worden. Afwachten moet men
en bidden, dat de'nleuwe tijd aanbreke. En
b(j dit alles dient men te denken, dat het
kleine Nederland, in vele dingen groot, het
zijne voor deze nieuwe maatschappij by zal

VOORDRACHTMIDDAG VAN
ADOLPHE ENGERS.
blijkt
Er
een misverstand te bestaan met
b^trekk'ng tot den voordrachtmiddag, dien
de bekende tooneelspeler Adolphe Engers
Zondag a.s. in het Rembrandt-theater om 2
uur zal gever» en waarop h|j met Doud3 van
Socrates'
Herwijnen het declamatorium
Dood ten tooneele zal brengen. De meening
eshijnt ten onrechte hier en daar te bestaan,
dat deze voordracht alleen toegankelijk Ls
voor leden van het Roode Kruis. Dit is ten
eenemale onjuist. ledereen ls welkom en dit
te meer, omdat de netto opbrengst strekt
ten bate van het Roode Kruis. Door deze
voorstelling te bezoeken bereikt men dus een
dubbel doel: men steunt het Roode Kruis, kunnen dragen.
dat zich in dezen oorlog zoo bij uitstek verMEER BROOD
MINDER PAPIER.
d'snstelljk heeft gemaakt, en men verzpkert
gepubliceerde bonde
In
dit
nummer
Uit
2'ch van een middag van kunstgenot, waar- aanwijzing blijkt, dat deze periode weer 200
van we zoo lang gespeend zijn geweest onder gram brood méér wordt verstrekt. Het
de bezetting.
brocdrantsoen is thans 600 gram méér dan
gedurende de bezetting.
KATHOLIEKE KRING.
Wy wijzen er ten overvloede op dat de
Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen over:
bon-aanwijzingen
voortaan niet meer per
„Maatschappciijken Wederopbouw".
aanplakbiljet
zullen worden bekend geNa gedurende de beëindiging van het winpapierbesparing
Deze
beteekent, dat
terseizoen 1939 wegens begrijpelijke redenen maakt.
op
men
voortaan
uitsluitend
de dagbladen
vergaderd,
riet meer te hebben
kwamen
aangewezen
is
om
weten
welke
komen,
te
te
Dinsdagavond de leden van den Katholieken
geldig
zijn.
bonnen
Kring voor het eerst ln een zaal aan de Don
UITLEENING VAN ENGELSCHE
Boscostraat bijeen. De opkomst was bijzonVRACHTWAGENS.
der groot.
Zijn rede aanvangend wees prof. CobbenDe Rijksverkeersinspectie scheijft ons:
hagen op de vraag, die letterlijk ledereen beBinnenkort kunnen waarschijnlijk een
zig houdt: „Waar drijven we heen?"
aantal Engelsche 3 ton:» vrachtauto's op
Er op wijzend dat hel leven vaak andere nader te bepalen voorwaarden ter leen gegeeisenen stelt dan de wetenschap, besprak ven worden aan Beroepsvervoerders en
epr. de moeilijkheden en mogelijkheden, wel- particuliere ondernem'ngen om te worden
kt* zich inrVerband met den maatschappelij- gebrokt voor de aanvoer van levensmiddeken wederopbouw voordoen. HierWj heeft len. De auto's zullen onder toezicht «taan
men er rekening mee te houden dat er pro- van het algemeen Bevrachtingsbureau. Het
blemen le. van moreelen. 2e van economl- ligt ln de bedoeling in de eerste plaats aan
eene- aard bestaan, terwijl de problemen diegenen één of meer auto's ter beschikking
van de sociale verhoudingen tot een derde te stellen, die ln den oorlog hun materiaal
geheel of gedeeltelijk aan het Nederlandsche
orie behooren.
leger
of aan de bczstters hebben moeten afZizh erop baseerend dat een beperkter
staan
of wier auto's tijdens bombardemenaantal mogelijkheden als vanzelf tot verzijn gegaan.
ten
verloren
d! 'pin? leidt, bracht prof. Cobbenhagen naar
Vanzelfsprekend
zeil net ledereen zijn wade
pers,
radio,
voren, dat het onderwijs, de
genpark
vooroorlogsche sterkte
weer
en de bioscoop beter geregeld, dat de jeugd- kunn«n brengen,opdoch
er zal zoo veel mogeorganlsat^es in juistere baren geleld kan >ük rechtvaardigheid biej
de toewijzing worworden, dat er meer samenwerking f*lo6* den
betracht.
kernen op ecoiomls-ch gebied, dat de organ , De *uto's zullen In Brussel ter beschiksatie-vorm in onderling overig opgebouwd king gesteld worden en door burgerchaufkan worcen, dat goede sociale verzorgings" feurs worden gehaald.
egelen betere verhoudingen zouden Deze auto'» en hun chauffeurs zullen
straks, na de bevrijding van thans nog beki'i-een scheppen, etc.
gebied, aldaar dlem?t en moeten verrichvelen
naar
drang
een
onm'sbare
van
zet
Er is
het betere, bij velen bestaat de roep naar ten voor het transport van levensm'ddelen
g-zag en leiding, er is drang naar meer sa- erl2., waardoor het noodzakolijk zal zijn, dat
menwerking en nationale een'icld, terwijl de de eh'UfHlM gevend* ee-' ge t|Jd ln die
i
religie de samenwerking niet behoeft te ver- gebieden worden gedetacheerd.

—

groote

en goede bezetting, dit heeft de belde dirigenten C. E. Dennis en W. H. Fr. Earie er
toch net toe verled te hoog te grijpen en in
zware muziek te gaan grasduinen. Zij hebben er blijkbaar bü gedacht, dat het gezelschap een gelegenheidscombinatie is van
beroenemusici en ernateurs, hebben waarschijnlijk eveneens de overweging laten ge!
den. dat in de tegenwoord'gen oorlogstijd
Fchte muz:ek door hot verstrooiing zoekende publiek en de militairen het meest wordt

—

Snelle liquidatie van Duitsche
verdediging in Polen.

DANKBETUIGING VAN
H.M, DE KONINGIN

AAN DE VRIJE PERS

Krakau gevallen; gevechten in Lodz.
Een

De Militaire Commissaris te Eindhoven

verbluffende snelheid blijft de offensieve , het le Poolsche leger deelgenomsn. Radio Lubewegingen der Russen in Polen kenmerken. blin heeft reeds de verovering
van Lodz en
|
„Van den Particulieren Secretaris van
Hare Majesteit de Koningin ontving ik Blijkens de laatste berichten heeft het Roode jKrakau geme'd, cïoeh Moskou heeft dit beleger bij zijn gezameiijke operaties Donderdag richt niet bevestigd.
het verzoek om de navolgende boodschap
j
meer dan tweeduizend plaatsen van Duitschers
Volgers Duitsche herichten hebben de Rusvan H.M. te willen overbrengen:
gezuiverd
ecu fantastisch cijfer, dat méér sen nok een doorbraak geforceerd in Oost„De Koningin draagt mij op de redacdan lanjje uiteenzettingen de totale ontredde- Pruisen
teuren van in bevrijd gebied verschijnen- | ring van 1 et Duitsche veidcdigin^satelsel
ki
Berichten, dat de Russen voorbij Tschensto„de bladen, die In Eindhoven vergader
i Polen aantoont.
chau de Duitsche grens reeds hebben
over„den, Haar oprechten dank over te bren
De groitste druk wordt op het oogenblik schreden, zijn in
Moskou niet bevestigd.
„gen voor de gezonden boodschap. Zn'
uitgeoefend
de Duitsche verdedigingsstelWel meldt het Russische communiqué de
„nam met groote voldoening kennis van | linjjen vóór oo stad
'e Duitsche grens is gelegen.
de
Lodz.
Maarschalk
van
Koniev.
„hun vasten wil door hun werk by te dradie vanuit het Zuid-Wetten naar het Noorden
Volgens
de laatste berichten heeft maar„gen tot den eenirachtigen herbouw van oprukt, is in den loop
dag met z^n schalk Stalin gistermiddag een dagorder
van
den
uit„het vaderland".
tanks en infanterie meer dan 30 kilometer ge- gegeven, waarin hij een
vierde offensief aan
Ik zal gaarne zien, dat U deze dankbe vorderd, tot
minder dan 40 kilometer ten Zuid- het Oostelijk front aankondigde. D:t offensief
tuiging van Hare Majesteit aan den den van Lodz.
Onmiddellijk daarna zijn de lat Maandag j.l. was begonnen, bracht het
Hoofdredacteur van het Eindhovensch Russen verder opgerukt
en naar de Duitschers Roode leger over Warschau en Donetz. Het
Dagblad doorgeeft, met verzoek alle be"melden, hebben zij reeds een andere ntad ververoverde o.a. Jaslo en rukken op in de richtrokkenen van den dank van HM. in ken
overd, die nog dichter bij Lodz ligt, nl. Petrl- ting van VtrakhU.
nis te stellen."
kow.
De strijd ln Budapest nadert nu snel het
De Chef Staf Militair Gezag,
Inmiddels rukken de troepen van maarschalk einde. Dit blijkt het duidelijkst uit
het steeds
01. de Sous Chef,
i Zhukow, die Warschau hebben genomen vanverovering van een plaats, die slechts 15 km
w.g. Lt. Kol. Mr. F. J. H. Snijders. ij "'t 't Oosten en Noord Oo<^en eveneens n*ar toenemend aantal gevangeren,
dat oer dag
'. Tjodz on.
Dezi troepen zijn no?t slecht en- wordt binnengebracht. Bedroeg dit Woensdag
I kele kilometers van Lodz verwijderd. Volgens namelijk 7000. gisteren werden niet minder
i Duitsche berichten zou er in Lodz reeds ge- dan 20 000 Duitschers en Hongaren gevangen
stenaarsvereenig'ngen, terwijl als intermezzo j vochten worden.
| gemaakt. Het totaal aantal in Budapest gedoor mevrouw Tjacco Troetatra-Romcln, eeniM?w naar het Noorden, tusschen de bocht
jvangen genomen vü^nden is daardoor nu gege aria's werden ten gehoore gebracht.
ivan de Weichsel en Oost-Prw>en zwermen de | stegen tot bijna 60 000 man. Geheel Pest. dat
De lezing van den heer Troelstra, die al» i troepen van Maarschalk Roltossowskv na hun
het stadsgedeelte, dat op den Oosteüiken
onderwerp gekozen had het leven van Rem- idoorbreak over de rivier de Mirew met groote oever van de Donau ligt.
en tevens het grootbrandt en vnn Rubens, munete uit, niet alleen j snelheid uit hef Noorden en het Westen. Zij ste ls. hebhen de Russen nu vnn Duitschers
door inhoud, maar ook door de fraaie woord- i veroverden gisteren 1000 steden, waaronder de gezuiverd De overgeb'cven Duitschers houden
keus en zinsbouw, alsmede door bezielende \-er"t'>rkto =*"<i M"';rof die on^eve^r 30 km nu nog stand in een
I
klein gedeelte van Boeda,
voordracht.
[ten Noord-Wenten van Warschau Het aan dr i»t on den hooier geleden
Westeln'ken oever
j samenkomst van de Mnrew en de We'chsel van de rivier ligt. Onder de gisteren go[Een kleine 60 km verder nnr.r het Noord-Oos- maakte gevangenen b»vlndt zielcommanten veroverde-" deze troepen Przasnysz.
d--nt van een Hongaarsche infanterle-divisle.
Tn het Z- iden rukten de troepen van maar„Nederland als een voorbeeld
De Duitschers z«n gisteren 75 kl'ometer ten
van eenheid".
schalk Koniev on naar Krakau. waar Inmid- Zu'd-Westen van Ro°d-»nest plotse'ing overgeMinlste- Churchill's verklaring over Grie- dels straat?revechcen worden geleverd. Het Is gaan tot sterke aanvallen on het front, dat
ke.nland is gisteren in het Britsche Lagerhuis j niet bekend, of de troenen, de T^chontoehsu door het Rusoisehe leger van Maarschalk Tolhevig aangevallen door Mr. Aneurin Bevan. [hebben penomen. d'rhter bij 'de Duitpsh» hurhin bezet word* irehmiden. Der" aanvallen
Bevan wees er onder meer op dat Churchill j grens zün gekomen, maar gisteravond vertelde vinden nT-"its tus^nhori de b«Tan"»Tllk« strategiDu'tj'che- oorJo^sverelnTgcver voor de ra- sche stad Sh'kes
Fohervnr. die de doorgang
de verzetsbeweging ln Griekenland geen j een
recht heeft laten wedervaren. Leden van alle I rtlo. dat b^t^Mons rn de Or>n<>r-S'le7,='che naar OosteorHk heheo'-ooht en het Balatonpartijen hebben in de ELAS deelgenomen i Volksstnrrr vl-k over de Duitsche grens in meer. Aan het go^Mp on'-toinke front wedden
ict'e zün geweest.
gis'c-en In tataal 174 Duitsohe ta^ks vernield.
aan den striid tegen Du'tschland.
Aan
de
heeft
verovering
van Warschau
ook Alle Duitsche aanvallen werden afgeslagen.
Hij verklaarde dat Churchill's politiek van
het begin af aan verkeerd Is geweest. 2000
man verliezen zijn de resultaten van de poli- VAN DE ANDERE FRONTEN:
dat op Luzon de groote stad Panaki veroverd
tlek der Britsche regpering.
was. op R 5km. pfstsrvi van de kust. Later
Verder zeide Bevan dat op aandringen der
medegedeeld dat de Amerikanen zich op
op
vorderen
werd
I.abour-partlj de Grieksche koning op zij Is
20
km.
van T.-rlak, 120 km Noordelijk van
naar
geschoven. ..Anders zou hij thans nog steeds
Manilla bevinden.
'n Londen intrigeeren".
Britsche troepen die in Limburg in het
Bij hun az-vallen op Japan^he basis over
ef zyn, vechien nu op een 8 km. breed
Met betrekking tot de kwestie der gijzeuitgestrekt gebed van Indochvia tot Foreen
laars verklr.arde Aneur'n Bevan dat aan belde front en vorderen gestadig in de richting
hebben Amerikaansche oorlogsschepen
mosa
7|jd''n pllzelanrs ziin vastgehouden.
Roermond. Zij hebben een-derde van den weg in de afgeloopen
dacen meer dan 250 000 ton
Engeland.
De naar deze stad afgelegd en opnieuw twee dor„Plastiras Is geen vriend van
scheensruimte
der
Jananners tot z'nken gerpnpcripp
mn 7tln
zlVi geteld".
.: en Heide, veroverd. Dtï«
bracht.
130 JapanscJ^e cehepen werden
In
Met klem vroeg Bevan om een juiste poll- plaatsjes liggen ruim : km. voorbij Echt.
grond
geboord.
den
2GO
beschadigd
en
400
'tek der Britsche regeering.
IN DE ARDENNEN
vijandelijke vliegtuigen vernietigd.
Hor-p Belïe)n wen<» on het "ev^^r van een
-lerge'Hke burgeroorlog In andere !"nden, die naderen Amerikaansche troepen het laztste
Duitsche steunpunt St. Vith. Zij komen vanuit
nog gedeelte'^k of geheel be^et 7lïn.
het Noorder en bevinden zich op ongeveer 6
Hier wee<» Krten on de voorbre'd'ge eenheid"
km.
van deze plaats. Het wegenkuooppunt
In Nodsrtand en Noorwegen, en hnn dapper en
Krakau is nu officieel gevallen. Ds InneViclsaim weid op de Duitschers veroverd.
ming
van deze stad werd door een off'cieele
verzet.
nwMll«f
In Noord-Luxer.-'burg is generaal Patton tot
dacorder
van Maarschalk Stalin medegeOmtrent de Rrltsche politiek inzake Polen
den aanval overgogaan. ZIJ troepen -ijn de deeld. Het Russische
offensief, bestaand*
en Yoe~o-Slavië bestonden ook verschalende Süre of Sauer overgestoken
en vechten in de uil vier samengestelde offensieve bewegin»
(BBC).
Tien^vi^wn.
schrijft ons:

!

—

lis

Critiek op Churchill.

,

J

Britten

Roermord.

weg

BDe

LAATSTE NIEUWS

buiicTiv. ijken van D'eklrch dat ongeveer 23

km. ten Noorden van de s.ad Luxemburg ligt.
Nadat ten Noorden van Hagenau weer enkele
dagen zeer hevig gevochten was in de
VAN
DE
POOLSCHE
VERKLARING
dorpen Hatten en Richtershofen, ie de DuitREGEERING IN LONDEN.
belangrijk afgenomen. De vijand
De Pooische Minister-President te Londen, sche druk mi
nog
blijft
steeds
het Amerikaansche front afArciszewüki legda Woensdagavond de volgenzoeken naar eventueele zwakke plekken. In
de veriiJa. ing af:
„Na bijna 5Va jaar van Duitsche bezetting het vijandelijke bruggehoofd ten Noorden van
Straatsburg woeden nog steeds verbitterde
zijn de Duitsche pve-welciigt-rs uit de ruines
gevechten.De Duitschers veroverden het dorp
verdreven,
overwonnen
van onze hoofdstad
Noordelijk van Straatsburg,
Herrlichsheim,
door de Rucsinche troepen.
gelegen.
Geeu andere hoofdeitad van al de vereenigG-steren overdag vielen ongeveer 100 vliede naties heeft een dergelijke tyrannie en vergende
forten en liberators, begeleid door een
woesting te verduren gehad als Warschau. Dit
groot aantal jagers, de rangeerterreinen
even
ia bewezen doar haar erelid'g.ug vun 1939 en
van Kaiserlantern aan. Gisterochtend hebben
haar ongeëvenaarden strijd in 1944.
bommenwerpers een aanval
Na 63 dagen van v/o.steling -lepen de ster- zware Britsche
op
gedaan
Maagdeburg.
vende verdedigers, die het geweten der weVERRE OOSTEN.
reld trachtten wakker te schudden, In wanGisteravond meldde generaal MacArthur,
hoop uit: „Wij vechten voor de vrijheid, wg
vechten voor het recht vrij te zijn!"
Thans belichamen deze woorden, zooals toen aangewend konden
worden: Een toestel mei
wat Polen van de wereld vraagt".
lange actie-rad'us, een onderzeeër of eer
een
en van het Poolsche Comité schip. „Maar

BUITENLAND

....

de Atlantische Oceaan", zeide
hij, <>bovindt zich order een zekere en voort
durende controle, die ons beschermt teg«n
eventueele soheepstoohten". „De Duitschers
hebben op 2> n m ins t 300 onderzeeërs in den
Atlantischen Ocaan, maar de noodige maatregelen zijn genomen".
Tegelijkertijd heeft de directeur van het
Staatsdepartement voor burgerbescherming
te New Vork, een bulletin gepubliceerd, vooi
de autoriteiten bestemd, waarin hi) zegt:
„De mogelijkheden van intensieve aanvallen op New Vork door middel van vliegende
bommen zijn niet groot. In geval van een
aanval, za] ge€n bevel voor verduistering gegeven worden, want hierdoor zouden de redB. Nijholt; 3 uur v.m. Kolonel Ds. J. van Poolsche volk nimmer vergeten.
Wtf danken de bevrijding van Warschau dingspogingen sleohts belemmerd worden".
Dorp uit Londen; 430 uur n.m. Ds. B. Nijaan
ons jonge, geestdriftige Poolsche leger.
holt f Jeugddienst).
(News Chrcnicle).
DE FILM
N. H. Kerk Roostcnlaan: 10.30 uur v.m. Kolonel Da. J. van Dorp uit Londen; S uur
DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN
CITY THEATER.
n.m. Ds. P. A. v. StemDvoort.
SINDS „D-DAY".
„nere comes Mr. Jordan".
Hulppr.
Kapel D'nconeßsenhuls: 9 uur v.mm.
Sinds de landing ln Normandië höbben de
Bovengenoemde
film | s vervaardigd naai
M. N. Schrale.
tot en met 31 December 1944 het
Amerikanen
P.
V.
tooneelstuk
A.
"Heaven can walt" en komt
Gebouw „„Bcthfl": 0 uur v.m. Ds.
In totaal 280 000 man verloren:
Stempvoort; 10.30 uur v.m. Hulppr. A. C.
24.000 Amerikanen sneuvelden, 20.000 niet boven het gemiddelde uit, hoewel het
J. v. d. Poel; 3 uur n.m. Ds. J. N. van der worden vermist en 230.000 raakten gewond. thema zeer zeker origineel is. Claude Ratas
's de belangrijkste figuur ln deze film, oiHeijden.
DE AMERIKANEN HEBBEN DE
schoon wy hem beter hebben grzien.
Baptiste Gemeente Wattstraat 70: v.m. 10
DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP
°e manier waarop met aoode en leVime
u. Eeredienst; n.m. 2 u. Zondagsschool; n.m.
NEW YORK VOORZIEN.
menschen wordt omgesprongen,, kan voor
2.30u. Gemeentovergadering; n.m. 730 u.
Admiraal Ingram, bevelhebber van de sommigen kwetsend zijn. Het thema, waarJongeliedcn-samerikomst. Dinsdagavond half
Amerikaansche
vloot in den Atlantische" op de schrijver heeft geborduurd: het komt
V.
Voorganger:
Dhr. M.
acht: Bidstond.
Oceaan,
op een persconferentie, a'leen op lemand's innerlijk aan, had dit geverklaarde
Looye.
King,
algemeen bevelhebber spring kunnen rechtvaardigen wanneer het
dat admiraal J.
Amerikaansche
vlcot, hem had ge- overtuigender behandeld was.
van de
PROVINC IAAL NIEUWS
machtigd de volgende verklaring af te legNu Is het geval een oppervlakkige, hoewel
gen.
HEEZE.
komische geschiedenis geworden.
Indien de Duitsohers hun vllegemde hom"
Kunstavond. Maandagavond werd alhier
Het voorprogramma bevat een interessanprobeemen
New
Washington
naar
Vork
of
gegeven
voor
een
kunstgenot
een avond vol
te film over het (Britsche) moderne leger en
bomlanceeren,
aangewende
ren
zullen
de
te
genoodlgden.
70-tal
zijn opleiding.
In de stemmlngsvol verlicht* zaal van het men niet. van hetzelfde model zijn als die,
REMBRANDT THEATER.
tegenwoordige Gemeentehuis werd op initia- welke voir het lanceeren van vliegende bomCineac
Ir.dergebruikt
worden.
tief van den burgjmeester. den heer Cox. een men r/ar Londen
opnamen
exweek
men
van
dpn
zullen
z
brandst»'
minder
Deze
kan
zien
gehouden
tweetal lezingen
door
heer Jelle daad
en
e meer
H.K-H.
Juliana
eiaar
dochterplosief
kunstschilder
en
van
de
materiaal
moeten
Admiraal
Prinses
met
Troelstrai
voorzitter
bevatten.
sprekend haar moeder
Nederlandsche Federatie van Beeldende kun- ingram legde Uit, dat iilerby drie middelen tjes Beatrix
Verloss'ngssnrrenkomrt, zaal verwarmd;
to Lublln.
Dinsdagmiddag 3 u. Troepmiddag PadvindDe
premier
van de voorjoopige Poolsche re«ters; Zaterr'p "middag 3 uur Padvinders.
geering te Lublln, Osobka-Morawskl, sprak op
Ned. Herv. Kerk.
hetzelfde tijdstip via de radio tot de Polen:
Kerkdiensten Zondag 21 Januari 1945.
„Het moment ls gekomen waarop de geheele
In alle kerkdiensten voorber. v. h. H. lijdende Poolsche nr.tie zoo lang op heeft geAvondmaal. In alle kerkdiensten extra- wacht: Warschau, Krakau, Kielce en Radom
collecte voor bijzondere geestelijke behoef- zijn vrtj van Duitsche soldaten. Geen woorden
ten.
kunnen de uitbundige blijdschap waarvan
NH. Kork Schootschestraat. 10.30 uur v.m. alle Poolsche harten overvloeien, weergeven.
Ds. P A van Stempvoort (Jeugddienst); 3 Niemand kan de dankbaarheid die hij voelt
Jegens onzen bevrijder, het heroïsche Roode
uur nm. Hulppr. A. C. J. v. d. Poel.
en zJJn geniale leider Maarschalk StaLeger
Philips' Ontspanningsgebouw: 10.30 u. V.m
lin, uitdrukken. Het herkrijgen vao de vrijHulpprcdlker M. N. Schrale.
N.H. Kerk Ten Hagestraat: 10 uur v.m. Ds heid, dank ztj de hulp van Rudand zal het

-

—

—

—

een gaat met onverminderde snelheid ver-

der ln de richting van Opper-Silezië en OostPruisen. Ten Noordc: van Warschau werden
Plons-k en Mlawa, vlak bij de O. Pruiss:sche
gtens, veroverd. Het
offensief in Oost
Peu'.swn ze.f heeft den Russen een doorbraak opgeleverd van 60 b'l 45 km.
Een andere dagorder van Stalin me>ldde een
rftorsief ten Noorc'er van de Karp^then,
waar de Russen over een breedte van 60 km.
f.O ver zijn opgerukt. Ds Duitschers geven
to3 dat zij zich uit Oost-Slowakije terug*
trekken.
In hrt Westen: Dieklrch werd van Duit-

schorg gezuiverd.

Tn Limburg werd Sch'Wberg bevrijd, in
de Betuwe ls een plaatselijke Duitsche aanval aan den gang.
Het Engelsche Lagerhuis heeft met 340
tegen 7 stemmen een motie van vertrouwen
in de regeering aangenomen.
Irme, en Margriet. Zij
'-■".ingen touwtje.

roeien,

zwemmen

en

In „rumba-rhythme" speelt een nietauthentiek rumba-orkest. Zang en dans is
echter wel typisch Zuid-Amerikaansch.
De teekenfüm
avonturen van een straat,
kat
is het meest komisch in de dolle adv
tervolglngen.
Het programma wordt gecompleteerd
door een interressant filmpje over de A.T..V,
de Britsche hulptransportdèenst in de itMftti
opnamen van de jager-verkenner "Firefiy"
en het gebruikelijke oorlogsnieuws.

—

—

DISTRIBUTIE NIEUWS
MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE
DISTRIBUTIEDIENSTEN EINDHOVEN.

Voor de periode van 21 Januari tot en met
27 Januari 1945 wordt aangewezen:
BROOD 5 A brood 400 gram
5 B „ 400 gram
5 beschuit 100 gram (uitsluitend
voor brood).
MELK (gesiand.) 5 melk 1% liter.
(1 liter gestarr.d. melk is 1 blikje geconde»
seerde volle melk).
TAPTEMELK 5 tiptemelk 1% liter.
(1% Üter taptemelk is 1 blikje gecondenseerde volle melk).
MARGARINE 4 A boter 125 gram
of VET 4 A boter 100 gram.
MARGARINE 1 B boter 125 gram
of VET 1 B boter 100 gram. (Uitsluitend
kleur).
giridlg van de bonkaart KA-1 blauwe
In verband met de paplersöhaarschte worden door het Distributiekantoor geen raam*
biljetten meer uitgehangen. De publicatie m
de dagbladen is dus de eew'gste.
De bekendmaking der andere bonnen vindt
op Maandag a.s. plaats.
De Directeur van den Distributiedienst,
G. L. v. d. VEN.
901
JOS. LOD^WIJKS
Leden der reiactle:
T. SWART
tH VAN DARTEL

—
— Militaire medewerker: KOLONEL

HIGLY.

Pa

EINDHOVENSCH DAGBLAD

'TBÊatJKM

Teugde geven

e-; de geboorte
je en broertje

KOBERT
a Doopsel

de

namen ontving
Robertus Gerardus Maria.
L. Verhuist
'crhulst-v. d. Meer
nny.
Eindhoven. 18 Januari '45.
Demer 82.

groote vreugde gsven
eeimls van de geboorte
van ons zoontje en broertje

FONSXE
A, van den Berg
F*, van den Bergv. d. Putten
Annemieke
ihoven, 16 Januaii '45.
Geldropscheweg 153. 956
Met

groote vreugde en

dankbaarheid geven wij U

kennis van de geboorte
van onze dochter
CATHARINA
C. Mufls
C. Muijs—Seegers.
Eindhoven, 18 Januari '45.
Petrus Dondersgtr. 18.
Met groote vreugde en
dankbaarheid aan God,
geven wij kennis van de
geboorte van onae dochter
LENY
die bij het H. Doopsel de
namen ontvinjf van

Maria

.Magdali-ua.

De gelukkige Ouders

H. v. d. VeldenZimmerman
Tijdelijke

Kraamkamer

Diaeonessen Ziekenhuis.
Eindhoven. 18 Januari '45.
De Heer en Mevrouw
van Limboreh van der
Meersen—van Kossem
geven met blijdschap kennis van de geboorte van
hun dochter
JACOBA HENRDïïTTE.
Eindhoven, 18 Januari '45.
Floralaan 130.
948
De Heere gaf ons tot onze
groote
blijdschap
een
dochtertje en Zusje
ANNA MARIA
K. G. Veldman
Veldman-de Koning
Pim, Hans, Chris.
950
Zandbergstraat 81.
-nswaard. 17 Jan. '45
leedwezen geven
ennis van de geboorte
■evensloos zoontje.
'leer en Mevrouw
iiep

Brolsma-Graus
aat 19.
957
loven, 17 Januari '45.
In plaat3van kaarten.
TONNY MEKES
en
VNS DE BARSE
■jn de eer U kennis te
u van hun voorgenovelük waarvan de
'lening zal plaats vinde St. Georgius
te Stratum om half
op Dinsdag 30 Januari
"ihoven,
958
van Schoonvorststr. 14
eoniegtraat 4.

.

ONDERTROUWD:
NOLDA PEELS
en
ANTOON BOGERS
n hierbij kennis van
ezenomen huwelijk
de voltrekking
ts vinden op 1
:»ri a^. om 9 uur in
arochie van den H.
AntonLus (Villapark).
954
oven
chebaan 81
traat 97.
dres: Brug-2

Februari hopen or*>
ouders
C v. Houtert
V v. Houtert-Aarts
is Halsstraat 28 hunne
e Eclïtvereeniging
955
'een.
kinderen
Cor
Mien
Jo
Tonie
Frans.

Heden nam den Heere
vrij plotseling tot zich,
onze I'eve Mar» en
Vader
CHRISTIAAN
VAN RHEEDi
ln den ouderdom van
68 Jaren.
18 Januari 1945.
945
UK aller naam
H. C. v. RheedeSpetJers
Mlep en Co
Lydia en Care!
Riek.
De begrafenis zal plaats
hebben op Maandag op
de Algemeene Begraafplaats. Vertrek vanaf
het sterfhuis om 1 uur.
Bremstr. 9. Eindhoven.

VERLOREN'

KLEINTJES
ONZE

Bos sleutels
{"M xwtrl koord)

Vermoedelijk Willemstraat, Strijp&chestraat of
Schootschestraar. Tegen belooning terug te bezorgen : Redactie Eindhovensch Dagblad.
Vanaf heden

verzenden wij weer 2x p.w.
Uw goederen naar en van;

Den Bosch, Vught, Oss, Tilburg, Breda,
Roosendaal, Bergen op Zoom en Goes.

Aaansluiting op de meeste plaatsen in NoordBrabant en in beperkte mate naar Zeeland.
Goederen kunnen worden afgehaald.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt.

N V. Expeditie

Eenige en algemeene
kennisgeving voor
Eindhoven en Omstr.
t Hiermede vervullen
wij de treurige plicht U
kennis te geven, van
het overlijden op 18
Jan. 1945 te Meerveldhoven, na voorzien te
zijn van de laatste H.H.
Sacramenten der Stervenden, onze tnmggeliefde echtgenoote, Moeder,
behuwd- en grootmoeder, Mevr.
DINA BORNBERGKN
echtgenoote van den
Heer Theo Senecant
WiJ bevelen onze <ffierbare overledene,
in
Uwe Godsvruchtige ge-

vci DOORN
Lodewijk Napoleonplein 9 Eindhoven

BOEKHOUDINGEN, BELASTINGZAKEN

Verbetering vroegere balastingaangiften.
ACCOUNTANTSKANTOOR P. EGMONO

Maria Stuartstraai 5 Eindhoven. Lid. N.i. v. B«.

.""..

De Solemneele uitvaartdienst, waartoe U beleefd wordt uitgenoodigd. zal plaats hebben
op Maandag 22 Jan. a.s.
om 10 uur in de Parochiekerk van "t H. Hart
te Gestel, waarna begrafenis op het kerkhof
van St. Catharina.
Rozenkransgebed Zaterdag en Zondag om
3.30 in de kerk.
Dames worden verzocht
in de kerk, Heeren om
half tien aan het sterfhuis. Gestelschestr. 62.
942

uitstekend,

U>aa

allo

vloemen

a«

-etii

»oaten

c/Iliuc

beden aan.

Meerveldhoven, 18 Jan.
1945. Provincialenw. 124
Uit aller naam
Th. Senecaut

«**

v*an

«Jleutd

ÖBoAcRdiJK

62

Er is werk voor eenige

flinke sjouwers
bij vernielde Betonbrug. afwateringskanaal Oirschotschedijk. Aanmelding op het werk of Gestelschestraat 44c, Eindhoven.
908

CG^B

Pakkleeden- en Matkiezanfabrieic.

80^
DD®
W iI&A W

Wilhelminaplein 24

MT\

<

EINDHOVEN.

,/

Fabriek

1902

Valkenswaardscheweg 17
t Heden overleed tot
onze diiepe droefheid,
na een kortstondige
ziekte, voorzien van de
H. H. Sacramenten, onze innig geliefde Moeder. Behuwd- en Grootmoeder
JOHANNA MARIA
POUWELS
Weduwe van
H. Hermkens
De diepbedroefde fam.
Eindhoven:
Cnristina v. EnckevortHermkens
Chr. van Enckevoró
en kinderen
Velden:
Jan Hermkens
,P

Wouter I. van den Berg

Componist, Pianist. Organist
Leeraar M.O. Dipl. Amst Conserv. Lid Kon Ned.
Toontt. Vereeniging

"

Onderricht in Mano Orgel. Cello en Samenspel. Compositie
en theor. vakken. Hoofdzakelijk voor vakstudieleerlingen en

gevorderde ama'curs. Opleiding voor examens.
Piano- en solfègeonderricht voor beginnert wordt gegeven
door Mei. W. Ëroekhuijsen.
TONQBLRBSCHeSTRAAT 24. Tel. 479*

JUulia deped?
Wij Ixipcn U «Dei

i

Radio Techn. Bureau

Hermkens-Wönhoven
en kinderen

Bernard Hermkens
A. HermkensFlinsenberg
en kinderen
Handel:
Arnold Hermkens
M. Hermkens-van Lln
en kinderen
Eindhoven:
Gerard Hermkens
M. Hermkens- v. d.
Meulenhof en kinderen
Handel:
Herman Hermkens
J. Hermkens-Camps
en lctnderor
Broekhuizenvorst :
Betsy PalmenHeroi'ker:-."
V. Palmen en kinderen
Roermond 1:
Henri Hermkens
A. Hermkens-van Rooy
en kinderen
Eindhoven:
Christiaan Hermkens
P.- Hermkens-Rutten
<?n kind

Broekhuizenvorst:

P'e Hermkens
C. Hermkens-Achter
en kinderen
eindhoven:
Leo Hermkens
% Hermkens-

Hoedemakers

vakkundig

en

Boschdijk \B3A
Rcpftratïw

Tan

Eindhoven

alla merken ra<üotoe stellen en electrlacfae apparaten

Voor direct gevraas?d

NAAIMACHINES
Inkoop en verkoop.
Reparatie alle merken ook
Pfaff en Singer.
3302

Loopjongen
Franklinplein 2.
OOK UW

JOS. VAN DOREMALEN,
35 Eindhoven.
Lorentzstr.
805i

"2
STOFZUIGER : Noteer
heelt een GOEDE beurt
noodig. Dm naar de eenig- ' ons acire5........^
ste tpeciaml
zaak
T STOFZUIGER HUIS',

LEGGER !
i

STRATUMSEIND 8
Wij repareeren ook Uw slang

Hebt U moeilijkheden met
vertalingen
Nederlandseh-Engelsch
Engelsch-Nederlandsch?'
Wend U tot
A. SPOORENBERG
Leeraar Eng. M.O.
Kleine Berg 44. 348

voor

Boekhoudingen,
Vermogensopstellingen,
Controle, Codeeringen,
Kostprijsberekeningen
Statistiek,
BedrtjfsEconomische adviezen

Belastingzaken,

I

Het bekende

I

Ace. Kantoor

Karel & v. Lieshout
Tijdelijk Frankiljkslraa t 2

Pianostemmen

"d^

A.

Boekhoud- Bureau „CENTRAAL"

—

—

Blijf niet met slechte

schoenen loopen

v. Drunen-v. Vugt

—

Groentenkweekers

G.Rebd & Zll.

Geregelde Dienst op Maastricht

■

-

.-

■

■

■

RUILEN

—

Zjg.ajn.

getegen-

TE RUIL aangeboden:

heids costuum 48—50 ook paar Friesche schaatsen.

VOOR REPARATIEWERK TE RUIL aangeboden v.
v. d. Ven's Woninginrich- onverschillig wat, blauwe
ting, BehangerH Stoffeer- wintermantei, handkoffer,
derij. Leostraat 13.
89 15 M. wasehdraad, nieuw
MUZIEKHANDEL v. Leest electr. strijkijzer, schoentrekt 't meest. WUhelmina- tjes m. 23. handwringer, 1
plein 4. Ingang door de groote en 2 kleine vogelpoort. Geopend van 10 tot kooien. Eindhovenscheweg
4 uur.
2501 183 Valkenswaard. K 1234
WIE kan mö inlichten omZIJN UW SCHOENEN
TE KLEIN? trent de verblijfplaats van
Wij maken ze grooter. Wed. J. Geurts-Bouts, MaHAAK Feïlenoord 35 k 283 ria Geurts, Chr, DriessenLtassen-Geujrts
HONGAARSCHE Tarwe- G*urt3, K.
bloem. Klanten die de eer- en Fam. W. Bouts en JInlichtinste periode ingeleverd heb- Fleuren-Bouts.
ben, gelieve naam en gen worden dankbaar aanadres zoo spoedig moge- genomen door GuiH Geurts
lijk op te geven. Arnoud Schilder, St. Antoniusstr.
van Rooy, Dommelstr. 30. 12 Valkenswaard. K 1235
VERSNAPERINGEN en TE RUIL aangeboden:
Chocolade De Snoepwinkel, kleinbeeld fototoestel lens
2e Kerstrooslaan 2. K 724 2,9 tegen bontjas' m. 44 of
46 of mantelpakje. Adres
HEB z.g.a.u. v.o. wollen te bekomen Molenstraat 16
jurk m. 38, wü ruilen teValkenswaard.
K 1236
gen damesschoenen m. 37.
zgan Electr. HaTE
KOOP
Laagstraat 249.
K 1869
waïen guitaar in luxe kofVERLOREN: zwarte acte- fer f 250. Stationsstr. 14,
tas met inhoud, omgeving
K 1237
Feïlenoord. Tegen beloo- Valkenswaard.
geit
dragende
TE
KOOP
ning terug te bezorgen op
59.
f
225.
Pioenroosstraat
Boschdjjk 76.
K }798
Maagd
DANK
aan
de
H.
HEB pracht haardkachel
a. n., wü ruüen voor goed voor verkregen gunsten. B.
kolenfornuis. Laagstr. 250 WIE heeft een rechter h.
(Nappa l.br.)
RUILEN: Heb 1 p. nieuwe handschoen
koop. Kastanjelaan 33.
te
v.o. jongensschoenen m.38
en een nog goed jongens- WIE kan mij helpen aan
plusfour-pak en overjas, een diesel-electr. txeinstelbeiden voor leeft, van 12-14 letje en een paar of meer
jaar, wil ruilen voor for- electromagnetische wissels

nuis. Biesterweg 16.
HEB heerenschoenen m. 42
of swagger ruilen tegen
damesschoenen maat 39.
Rembrandtplein 13. K 1761
HEB zwarte bontmantel,
ruilen tegen heerenfiets
met bruikbare banden.
Rembrandtplein 13. K 1762
VERLOREN: Donderdagmiddag portefeuüle met
inhoud. Tegen goede belooning terugbezorgen:
Broekscheweg 273. K 1921
TE RUIL prachtige wit
Brodèrè bruidsjurk met 2
M. sleep, voor modern dressoir. Bijbetaling mijnerzijds. Tongelreschestraat
222. Zaterdag v. I—4 uur.
RUILEN z.g.a.n. jongenswinterjas 14 j. tegen grootere Nieuwe hoojEje j. schoenen 41 tegen 43—44 (ook
lage) en idem gebr. 39 tegen meisjesschoenen 35
>
33 Marconilaan 40.
HEB nw. lage zw. heerenschoenen m. 39 wü ruüen
tegen knijpdynamo en goede binnenband. Te koop gevraagd een divan, Vermeulen. Pr. Alexanderstr.
K 1013
4.
HEB z.g.a.n. leeren heerenjas wü ruilen tegen overjas met bijbetaling, Margrietstraat 33.
K 1012
TE RUIL aangeboden zoo
g.a.n. wandelwagentje
Margrietstraat 33. K 1011
RUILEN lange blauwe damesjas voor jonge kippen.
1-persoons opklapbed met
ombouw, rijwiel snftgereedschap met pijpsleutels,
autowiel 32 x 6 met ring,
Mispelh oefstraat 6 Acht,
RUILEN damesrywiel z.b.
en goede vulpen voor goede werkschoenen m. 44^—4.5
en meisjesschoenen platte
hak m. 39—40 Woenselschemarlrt 35.
K 1009
stofzuiger
TE KOOP
f 175
M. Ar>ex. Hastelweg 40.
HEB güjer op luchtbanden
ruilen v. divan of ligstoel,
Groote keukenkast voor
stoelen m. lederen zitting.
Baby commode en hobbelpaard v.o. trap of handnaaimachine. Schoenen h.
m. 38 ruilen v. daijiessportschoenen m. 37 of jurk m.
42 of lampekap Gerard
Dou'Straat 2 Tongelre.
VOOR teekenaars. Heb
doos met 50 Talenspastels
zacht. Wil rullen voor SO
kleurpotloodon Heezerweg
K 1006
247A.
IK HEB twee nieuwe speanzagen ruilen voor onverschillig wat Hobbemastr. 7
Tongelre.
K 1005
TE KOOP gevraagd kookfornuisje met pannen ook
genegen te ruilen tegen
Hudora kunstschaatsen a.
nieuw of poppenwinkel
Frankrflkstraat 40. K 1004
GETVRAAGD meisje voor
halve of heele dagen of
werkster Floralaan 144.
TE RUIL 6 v.o. lakens en
6 slopen geborduurd tegen
volledig keukenstel, haard
of fornuis. Tevens te koop
heerenframe f 50 J. van
Lieshoutstraat 4.
TE KOOP Hawaïan guitaar
met 25 Watt versterker nw
Vox Humana f 700 Hemelrijken 5.
K 1238
HEB prima lange heerenjas maat 48. Werkschoenen
maat 40. nieuw meisjes en
iongensfietsje leeftijd 5 tot
10 jaar, compleet heerenrywiel zonder banden laag
model, zwaar eiken huiskamer 4 stoelen 2 clubs pr.
v.o. stoffeering en nog anderen meubels. Wü ruilen
tegen prima v.o. salonameublement met vloerkl.
desnoods zonder kast. pr.
electr. waschmachine met
wringer, compleet dames
en heerenrijwiel met prima
v.o. banden en stofzuiger.
Ken ook afzonderlek geruild worden. St. Antonius.
e 6 Valkenswaard.
TÊ RUIL aangeboden een
gramofoon met 88 platen
tegen linnengoed of iets
dergelijks. Th. v. Ampting
Kerkstraat SS Borfeel en
Schaft.
K 1236
TE RUIL aangeboden pr.
radio tegen goede damesfiets A. van Loon Unastr.
17 Vfvlkenswnarri. K 1232
RUILEN v.o. Jaarema
haard of v.o. dtvan met
Weed tegen zjfr.a.n. v.o.
kinderwagen.
Zeelborp- 8.
ValkPfswagTd.
K 1233
lap
SPOED. H"b
stof voor
costuum of jas, wil ru'len
voor Brandhout of iets dergelijks. Terwestenstr. 26.

—

AALST.

*m kinderen
VOGEIXIEFHEBBERS
Op 22 Januari a.s. hopen Vento:
-fde ouders
Wilrv Hermkens
en repareeren
MT. Hermkens-Stevens
Th. Hoeks
en kind
en
Wijnands
M.
Broekhnfaenvorst:
W. C. Hoeks van Khijii
ry HermkRodenbachlaan L3.
ie 25 jarige echtververloofde
en
eeniging te herdenken. Dat
Mannen Kanaries op volle' Wij repareeren
Begrafenis MaandaTGod hun nog lang voor
moreen
om
10
uur
in
d°
zang f 9 gulden.
3948
ons moge sparen is de Paterskerk.
alle merken
94P
--an hunne dankL. Oppers
f.r?at
15.
Naaimachines
ren.
Hasteiwee 14.
Toos en verloofde
oot? Vinger
Jan
Binnen 8 dagen klaar.
Lucv
EINDHOVEN
Réné
UTRECHT
8.8.C.
Schrift brieihaart
/en Lovershof 25 Kantoor:
Eindhoven, Boschdijk 456. Telefoon 1379
"
Schenkelaars
steltfkheden tot later
Een Boekhouding van „CENTRAAL"
949
VAWENSrö
AAT 24, Stratum
Voor den Middenstand 'n ideaal.
zen weg betuigen GOEDKOOP DOOR ONS B. B. C. " SYSTEEM. KINDERDRIEWIELER
te koop gevraagd. Brieven
iTELMTC DANK
onder no. K 1313.
bïftken van deel; j
TE RUIL Damesfiets in
ondervonden bij I
prima staat. Broekweg 218
lijden van onzen i
Zeelst.
K 1265
BehuwdWJj maken van Uw oude schoenen iets aparts, WIE ruüt een gaskachel
,sder.
tegen «en fornuis. Een p.
den heer
Klompschoenen van prima hardhout.
HartilHM Kwinten.
ledereen is klant
3287 m. sch. m. 36 tegen een petroleumlamp.
:
Schouwyen
e
broekscheweg 56. K 1262
een,
TEN HAtiESTRAAT 7
TELEFOON 4355 HEB v.o. Overaü wil ruii kinderen
I len tegen dito buitenband
M. Kwinten,
28 x 1%. Slagerstr. 1.
leren
ENKELE naaihuizen ge■os ■■ npn^BßMaiHai
hoeveelheden waagd. Scheepers, Archi"cdl Geeft tijdig Uwe benoodïgde
medesstraat 37.
K 1260
ttrinzaden op.
■ aijnl
meisjesRUILEN bruine
de en onver-1
hoed lfr—2o jaar voor 6
"
Zaadhande!
onfcbtltbandje?. Trompstr.
27,
K 1253
EINDHOVEN
3657
HEB iprima Jongensovd»jas 14—16 j. en wascfibok.
Wü ruüen tegen brandEN OMGEVING EN MIJNSTREEK hout. Humboldtplein 16.
per autolaadkist. Goederen worden dage- HEB goede
bruine heeren< aangenomen btf
schoenen maat 47, wü rulbedrijf VEKSFELT en Zn. len tegen dito maat 42.
GELDROPSCHEWEG 188 EINDHOVEN Ragen. Jan Steenstr. 8.
-..
'
"■'

-
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spoor

00. (Trix)

dingen onder

Aanbie-

«o. K 1226

HEB z.g-a.n. damesmantel
v.o. m. 40-42 of 12-deelig
theeservies, ruilen voor
luiers. Strijpschestr. 177
TE KOOP zware handmangel met bladen f 150 en te
rullen een canapé. Sperwerlaan 14.
K 1224
RUILEN: Jacquet (jas en
vest) v.o. kw. tegen 12-p.
eetservies of tegen 6-pers.
eetservies en 6-p. ontbijtservies. Pr. Hendrikstr. 42
TE KOOP gevraagd 2 benzinebouten. Br. met prijsoneave onder no, K 1222
TE KOOP zgan Hawaïguitaar f 300 elect„ ook genegen te ruilen tegen zgan
kladenvagen.

Drebbelstr.

K 1221
24 Eindhoven
polshorloge
pr.
HEEREN
merk, wü ruüen voor zgan
heerenschoenen (sportmodel) m. 41. Ranonkelstr. 56
RUILEN bontjas (veulen)
zware Eng. tweedjas, overjas

zaan, Gagjglstraat 4.3.

HEB 1. zw. h. schoenen m.
40-41, wil ruüen tegen d.
schoenen m. 38. Burghplein
3.
K 1218
RUILEN jongensfiets m.
banden 10-14 j., spanzaag,
nieuw merk-scheermes. Gagelstraat 43.
K 1217
TE RUIL aangeboden een
v.o. wintermante} zgan tegen *n jongenspak 1.14 J. A,
van Anhaltstr. 27. K 1216
HEB zw. mantelpakje v.o.
m. 42 ruüen voor wollen
japon ï. m, 42 of «oroermantelpakje 42 Galileistr.
K 1214
5 Woensel.
HEB kinderbox schaatsen
m. 42 handwarmera ruilen
voor schoentjes 30—32 of
jongenspakje 7 jaar of d.
schoenen 37—38 Galüeistraat 5.
K 1215
slobpak
HEB v.o. wollen
leeftijd S-4. Wü ruüen tegen Oigajo, kMidierpakje,
leeftijd 6—7 jaar 2e Kruizomuntstraat 12. K 1213
RUILEN vulpen Parker
gouden pen, nieuw heeren
portemonnaie tegen kinderledikantje met toebehooren, box met vloertje
Binnenwiertzstraat 14.
PRIMA divan wil ruilen
tegen goed spelende radio
met bijbetaling mönerzjjda Jan Kollanderstr. 61.
TE RUIL 1 paar nieuwe
Friesche schaatsen (doorloopers) 1 paar damesschoenen maat 35 of 38 en
een lap stof voor een overjas, S. v. Wurtembergl. 44
HEB 2 petroleum stellen
1 pits en 3 pets wil ruilen
waschstel,
B. op
glnoTTretrant 3.
K 1257
WIL zw. gekl. costuum
lange jas. ruilen tegen
postuum Hoogstraat.

44.

NET jong meisje zoekt
slaankamertje met pension Kefst Stratum. Brieven
onder no. K 1208 bureau

dezer.

HEB te ruil als

nieuwe

heeren schoenen maat 40,

33 en 32 teger, badhanddoeken of Sets dergelijks,
Nowtonstraat 63. K 1227
WIE kan mij inlichtingen
geven omtrent verblijfplaats van de Fam. J. Peters-Bongers. G. Thunnessen, Hoevorstraat 56 Westerhoven.
K 1206
TE RUILEN 2 nieuwe zui-

ver wollen heerencos-

tuums maat 50, heerenondergoed en wollen kousen tegen prima heerenrMwiel of schrijfmachine
o^ radio. Te bevragen tusschen 12 en 2 of na 6 uur
Tramstraat 22.
K 1206
GEVRAAGD naaimeisje
of halfwas. Aanmelden
tusschen 2—6 uur Fuchsiastraat 35.
K 1204
TE RUIL 1 pracht v.o. damesjapon m. 44 tegen wol
weekflesschen, heerenschoenen m- 41, brandhout
tegen h. kinderschoenen
23—24 en 28 en kleine kachel. Pr. Mauritsweg 45,
Aalst
K 1203
TE RUIL donkerbL. sportschoenen m. SSl^ voor 39
knypdynamo tegen v.o.
heerenoverhemd
15 v.0.,
grijs,mantelpakje tegen bovenkleeding melsfe 5 jaar,
Pr. Mauritsweg 45 Aalst.
CHIQUE vilten terra dameshoed v.o. kwal. miilen
tegfen ksnderschoentjes 20
21. Te kooD losse granieten aanrecht 30 gld. Heezerwe»i 2F7.
K 1197

HEB heerencostuum wil
ruiten tegen goede heeren-

fiets Woenselschestraat
K 1201
RUILEN: Heb groene
pluche loopec 4 m. tegen
leeren damessch. z.g.a.n.
m. 39 pL hak Eckartacheweg 57.
K 1200
HEB z.g.a.n. v.o. Jas leeftijd 12—14 jaar ruilen tegen damesondergoed of
goede zomerjurk leeft^l 16
j. Eckartschew. 332. K 1199
RUILEN: Heb oocos 1%
m. br. 3 m. 1. v.o. ruilen
voor v.o. ikmdpe!"wagen.
schoentjes maat 27 v.o.
nw. zw. ruüen voor idem
maat 30 schoentjes maat
24 ruilen 23 Stellenboschstraat 104.
K 1198
RUILEN Singer handnaaimachine ruilen tegen vloer
bedekking, z.g.a.n. vulkachel tegen jongenssch. m.
34 en 36. Pm ter Breug.elstr.
13.
K 1196
HEB zjgSL.n. rosé satijnen
communiejurk met taschje ruilen voor mantel L 15
jaar of stof daarvoor.
Rosé wollen babydoek tegen leeren teistasch Qf
m. schoenen m. 88 pi. ft.
Hatvemaanstraat 64.
RUILEN: Ik heb hooge
h. werkschoenen z.g.a.n.
maat 45 voor damessportschoenen m. 40. Emans Varenstraat 63 Stratum.
RUILEN zwarte meisjesschoenen nieuw maat 37
tegen sportschoenen maat
37% of 38. Spartschoener
bruin nieuw tegen zwartleer met peau de suede m
39. Pastoriestraat 11.
HEB knijpdynamo ruilen
tegen damessch. m. 38 pi
hak Liimfoeekstraat 138,
HEB 2 nieuwe buitenban
den en 1 nieuwe binnen
band wü ruilen voor goe<'
kofferschrtifmachtoe. Has
K 119C
tel Weg 46.
RUILEN: Heb lange dankerbL wollen damesbroei!
en dameslaarzen m. 38 rullen voor kinderstoel en
box. Hoogstraat 105 2 x
bellen.
K 1189
HEB bronaen pendulestel,
goed loopend, wü ruilen tegen hout Lijsterbessferaat
12.
K 1188
WIE is genegen één liefst
twee personen per auto
mee te nemen naar Maastricht of Breda en Bergen
op Zoom. Gaarne bereid
zoo noodig, aüe onkosten
te vergoeden. Mevr. Dr.
Somyj. Vestdijk 19A.
ONGEM. Zit- en slaapkamer te huur gevraagd
door jong echtpaar z. kind.
met gebruik van keuken.
Brieven onder no. K ll#6
bureau dezer.
RUILEN: Heb wintermantel m. 40 wollen japon en
zomerschoen, nieuw m. 38
tegen zeil plm. 4.80 bij 3.20
M., in goede staat Bergen
op Zoomstraat 104.
VOIGTLANDSTT,
Mapcamera 6x9 Compursluiting. lens 1 : 4,5 P is 10.5
cM. met leeren étui te
koop f 350.— of ruüen P.
oDndersstraat 26.
VERLOREN Dinsd. avond
tusschen 5 en 6 uur 1 donkerroode damesschoen van
Kaneelstraat naar Mtncklerstraat 38 tegen belooning terug te bezorgen
Mineklerstraat 33.
RUILEN zware v.o. wm-'
terjas z^.a.n. tegen goed
spelende radio Frans Halsstraat 42.
K 1182
HEB zwart wollen damesmantel en hoedje, beiden
met grvJs Persianerbont
bewerkt, maat 44 ruilen
tegen 2 prima fietsbanden
of andere artikelen Floralaan 165 Eendhoven.
WASCHM. motor ruüen
tegen banden 28 x 1%
Laagstraat 223.
K 11S0
MEVROUW van MARLE,
Rodenbachlaan 26 vraagt
meisje voor de morgenuren of werkster twee dagen per week.
K 1179
TB KOOP of te ruil tegen
accordeon, n. costuum 51
—52 le Kruteemuntstr. 31.
TE RUIL nieuwste PhiHshave of verchroomde
kunstsch. voor vast onderschoen m. 43—44, tegen
polshorloge of
vulpen,
schaatsen ook te koop f 45
"i te bevr. Bootenlaan
39 St. Trudo.
K 175
TE KOOP gevraagd dressoir, wil ook ruilen tegen
nieuwe heerensch. m. 42
en/of andere artikelen. Be-

379;

vragen

Bootenlaan

39,

WIL ruilen v.o. kinderwagen tegen wit slootsak
voor baby van 1 jaar of
wol met bijlbetaling uwerzijds Newtonpleïh 9.
RUILEN: v.o. zeem 55 x
50 cm. tegen knöpdy.aamo.
Zjg.a.n. bruine heerenschoenen m, 40 voor onverschillig wat Broekscheweg
239.
K 1172
z.g.a.n.
RUILEN Heb
heerenschoenen bruine m. 41
en nieuwe verchroomde
parapluiebak tegen damesondergoed liefst hemden.
Tevens te koop spaniel oud
1 jaar (reu) f 150 Eckartecheweg 11.
K 1173
HEB z.g.a.n. meisjesschoenen m. 32 tegen m. 34 en
Bosch claxon en zoeklicht
voor motor, ruilen Brouwor«traat 63.
K 1171
HEB nieuwe meisjesschoenen maat 35 wil ruüen tegen damesschoenen maat
V. hak Broekscheweg!
K 1170
56;
HEB z.g.a.n. heerenschoen
m. 42 wü ruüen tegen br.
of bl. damesschoen m. 37
met % of sleehak. Moeten
z.g.aji. zijn. Adolf v .Cortenbachstraat 86.
NETTE werkster of dagmeisje gevraagd Wed. Latour. Boschditk 349.
RUILEN h. tourfiets m.
Magneet voor radio lepenlaan 65 G. v. Duurtësg.

1 TE KOOP: gestrooml. bak-

fiets met houten zjjwielen
K 1338 zonder achterband en platte bakfiets zonder banden
HEB Phüishave, Agfa-phototoestel 6x9, stopwatch, f 350. Papenvoort 67 GelK 1309
Noren met schoenen m. 42, drop.
d. Hudora-kunstschaatsen HEB drie kluwen rosé v.o.
en diverse andere artike- wol, ruüen voor dames-onlen, ruüen tegen banden dergoed 40-42,
jongens28xlVa. Adres Floralaan schoenen 33 voor 35, jon*
K 1330 gens-cape van 9—lo j. voor
172.
JONGEMANzoekt contact 12 jaar of leeren damesmet enkele ontwikkelde mantel, haardkachel voor
jonge menschen (2 dames, goed fornuis. Margrietstr.
K 1308
2 heeren en pianiste) om 46;
samen een modem en HIERMEDE betuigen wij
vooral beschaafd klein- onzen hartelijken dank aan
kunstgroepje op te richten familie, vrienden, buren
Br. met voü. hü. onder no. en kennissen, bü de vele
K 1278.
blijken van toelangstelling
HEB nw. zeemleeren lap, ondervonden bü de 90ste
wil ruilen tegen kinder- verjaardag van Franciscus
schoentjes m. 26 en 27, of Timmermans. Bergen op
heerenpantalon. LochemZoomstraat 90.
K 1277 HEB gummibroek, wasehstraat 11.
stel, wagenvacht, ruüen v.
TE KOOP aangeboden:
gramofoon, staande kast, jurkjes of wol. leeftijd 5 J.
mooi meubelstuk, met pla- en 7 j. P. Mauritsstr. 46.
ten, f 165.-. Tevens tff ruü HEB heeren polshorloge,
dames-regenmantel tegen wil ruüen tegen' damesmeisjesjurk 1. 17-18 jaar.
horloge, eventueel bijbetaSt. Catharinastraat 11.
ling mijnerzijds, tusschen
HEB br. fluweelen jongens 12—2 uur. Ruurlostr. 20.
pa.kje, handgeborduurd 2-3 HEB goede fiets met goeJ, 6 baby-fïanelletjes, 3 de banden wü ruüèn tegen
hemdjes. 3 navelbandjes, trapnaaimachine o. een
wil ruilen voor breiwol,
radio, bijbetaling geen beüefst lichtblauw. Beuken!. zwaar. F. v. Diessen, Ont»
K 1275 ginningsweg 28 Eindhoven
49;
WOENSDAG een zwarte WELK funk meisje wü mij
handschoen verloren op *t helpen in de huishouding
Distributiebüreau. Terug voor dag en nacht, goede
te bezorgen tegen beloo- verzorging en loon. Mevr.
ning. Nieuwe Bogert. 21A. Vrijdagde Natris. le WilK 1301
RUILEN: baby-goed voor akkersstraat 22.
heerenschoenen 41 of da- VOOR een of twee halve
messchoenen 38. Jan Luy- dagen per week een flinke
K 1272 werkster gevraagd. Mevr.
kenstraat 7.
VERLOREN een bruine Vrijdag, le Wilakkersstr.
bontwant,
gaande van 22.
Aalst naar Jan Luykenstr. RUILEN: 1 p. dames-overTegen belooning terug Jan schoenen m. 3%, 1 p. hooK 1273 ge pantoffels. 1 p. nieuwa
Luykenstraat 7.
TE KOOP gevr. heeren- klompen, tegen 2 p. kincostuum m. 50 of stof, wü derschoenen (hooge) m. 25
ook ruilen tegen goed spe- en 22 of 1 p. m. 25 en 1 p.
lende radio. Te koop gevr. rubberlaarsjes. Ie WilakK 1303
wringer met of zonder bok kersstraat 22.
Henraafh 2de Lavendelstr. AANGEBODEN:
veldkaK 1271 cheltje. overgordijnen, da''v.rsehißig wat. Nuenen, 13, Endhoven.
lioekje F 73.
K 1151 HEB h. h. schoenen m. 42 messchoenen m. 39, heeren
41, actetasch en
HEB flinke maat kindef- zeer goed, wü ruilen tegen schoenen
luidspreker, zoek fornuis.
sportd.
of
slee-model
m.
ledikantje met spiraalma29. K 1300
trasje, ruüen
gramo- 38, moet ook goed zün en El^abettilaan
tegen
21
m.
25.
goode
m.
nieuwe
radio en
RUILEN:
feonplaten en prima haard Korgnbloeraetr.
19.
K
1268
onverschillig
fornuis
voor
voor vuïk&chel liefst JaarsHEB zeer sterk v.o. linnen wat (liefst k'eeding). F.
ma St. Jorislaan 13.
Mrrs«chenbroekIrfUISNAAISTER vraagt (natuurkleur) wil ruüen Langerak
straat
20.
K 1299
tegen
voorachterwiel
en
bezorgen
werk liefst thuis
28x%x
voor
tourflets
m.
HUISNAAISTER
zoekt
Hoogstraat 230 Gestel.
% óf tegen spaken plm. 80 werk. Tevens kosthuis geHEB damesfiets, petro- stuks.
Boschdijk 493.
zocht voor haar verloofde.
leumkachel en zw. damesBrieven or.d'pr no. K 1598.
v.o.
lakens
en
schoenen maat 40 vx>. wil HEB nieuwe
ruilen tegen brandhout of wiegbekleeding, ruilen v. WIL echtpaar H. Schroë41 en kin- dier-Terra (geëvac.) tegeniets dergelijks, nieuwe da- h. schoenen m.
26
m.
en 23.
derschoenen
woordig adres bekend ma(klein
messchoenen d. bl.
37) tegen badhanddoeken Rijnstraat 13, Acht. K 1266 ken. H. Ten-a, Blerick.
en 1 pr. jongenssportkou- TE RUIL Philips T.L.buis- VERLOREN: een schaats,
sen 12 jaar Heezerweg 232 lamp. Mevr. Kelderman.
merk Ruyter, gaande van
tusscheai 12%—13V2 «n Stroobloemstr. 41 Stratum W. v. Homestraat naar
6y3 —7% tmr.
K 1148 GEVRAAGD een lederen Stuiverstraat. Tegen beHEB als nieuw v.o. hée- damesjas gr. maat. ook ge- looning terug te bezorgen
renoverjas m. 48 wü ruilen negen te ruüen. Heyvel 17 oo W. v. Hornesfr. 20.
K 1263 NETTE R.K. werkster of
voor een fornuis of radio Zeelst.
Barrierweg 220 Woensel.
HEB dringend noodig z.g. dagmeisje gevraagd BinDAMES, wil U nog een a.n. damesschoenen m. 38 nerw'ertzstragt 31.
bruine baret of hoedje met wü ruüen tegen omversch. HEB te ruil heerenschoebontgarneering?
Billifke 'wat. Gerarduslaan 26.
nen 44 tegen heerensch.
pri> en zonder punten, TE RUIL:
d. bl. dames- m. 39—40 dames leeren
Mathildelaan 39.
K 1146 schoenen m. 38-39 tegen laarzen m. 37% tegen
37 Adres
TE KOOP een bolderwa- stof of lets öeerg. Tevens
gen f35 A. v. Nassaustr. guitaar te ruil of te koop J. Stroek Gelderlandol. 4.
15
K 1145' f 75. Wattstr. 42. K 1293 TE RUIL petr. vergasser
HEB groote spekpan wü TE RUIL voor jongens- tegen heeren ondergoed of
ruilen tegen brandhout Jan kleeding 11-13-15 jaar. 2 dergelijke tevens te koop
Luykenstraat 4 na zes uur. groote en kleine Salaman- complete voetbaliVitrustiiißg
derkachels en een mooi schoenen maat 42 z.g.a.n.
RUILEN: Coupon moiré kinderledücant.
Morsestr. f 45
Meidoornplein 13.
zijden stof v.o. tegen wolK 1292 VERMIST jonge herderslen jurkje 13 j. Grijs mantelpakje 40—42 tegen
TE RUIL: kinderwagen, hond kleur geel met nikswagger 42—44, zeep voor Hawaïan guitaar tegen kelen halsband en slot. Tewandelwagentje. moet in eren beloonIng terug bez.
luiers Hastelweg 18.
K 3326
HEB j. echoenen m. 37 38 goeden staat zün. Maria Nleuwendlik 10.
K 1291
wil raüen tegen m- schoe- Stuartstraat 29.
zw.
heeren
schoeLAGE
m. 27 of 28 Halvemaanstr VERLOREN rechterhand- nen 42 tegeh* lage daroe^
10L
K 1142 schoen (Napap) 12 Jan. te schoenen 38 met % hak.
gen beloonink terug te be- Varenstraat 37.
K 1325
HEB 2 jasjes leeft. 1-3 j„ zorgen
16.
Sehoenerstr.
wil ruüen. Halvemaanstr.
RUILEN 7.5 p.k. electroT2.
K 1160 WIE levert SOO K.G. blok- motor compl. met 100 M.
69. kabel of 10 p.k. Diesel ruiVERLOREN: 10-l-'45 ong. jes hout QP Strat.eind
7 uur, vennoedeüjk van IN RUIL huiskamerameu- len tegen tractor of trekvier ker. Compleet stel paanGenderstraat naar Ttmgd- blement (v.0.) tegen
dameslaarleeren
dentuig tegen radio. In>
chibs.
Hoü.,
Portefeuüle
met
re.
Belg. en Engelsch geld en zen m, 36 tegen d. sport- mansplocg tegen stellingploeg of wentelploeg
foto's van Geallieerd sol- schoenen m. 38, petroleumgabardine.
tegen
kachel
h.
zwaar, Zeelberg 17, ValTegen
daat.
belooning terug te bezorgen Bloemfon- Gevraagd dames kunst- kenswaard
teinstraat 11.
K 1152 schaatsen met schoenen 2 R.K. JONGEMAKNEN
25,
resp. 18 en 23 jaar zoeken
TE RUIL: waschteil, gr. m. 38. Pruimenstraat
m. en hobbelpaard. Ee<dc- RUILEN: v.o. Delfts kin- serieuse kennismaking m.
plderwagen, donkerbr.
houtstraat 6 Tongelre.
dito meisjes. Brieven en
wieg m. bekleeding foto's worden onder getriet
TE RUIL: een pick-up mom. matras tegen heimhouding geretourtor met versterker en 136 en boxNeushoomstr.
11.
rad'o.
neerd. Brieyen onder No.
T^ten. Boschdijk 187.
drachK
1323 bureau dezer.
prima
RUILEN
eea
TE KOOP 1 kamerkachel
groen f 45, 1 paar Frïe3che tige gevende geit. 1 hond HEB te ruil d. sportfiets
schaatsen f 15. Hendrik de Groen.d. 4 mnd. oud, gr. en damesfiets, transportKeij^rplein 19.
K 1342 spiegel, peCroleumbrander fiets, heerenfiets en 26—2
(tol. vlam), 2-pits gascombanden allemaal m. goede
TE RUIL prachtige radio
m. banden zoek goede radio,
2
foor,
schilderstukken
.met u.k.g. houten kast te- vergulden lost, 3-dl. glazen
L. Kivits, St. Lambertusgen nader overeen te kobroodsnijmastolpen
en
K 1321
men artikelen. Boschd. 94 chierrtje. ruüen voor huis- straat 42.
meisje
is geneRUILEN: een zgan kort meubelen en onverschillig WELK net
's-middags
gen
huisvrouw
bruin bóntjasje m. 42-44, wat Venkelstr. 23 Stratum
te helpen met lichte huistegen 2 paar damesschoe- BREIWERK gevraagd
houdelijke Ibezlgheden.
pi.
of
hak
nen
hak
doorl.
Br. werkster aanwezig, Stram, 40-41 en een stel heeren door beschaafde dame.
tum. Brieven onder No.
ondergoed met borstrok ond<?r no„ K 1285,
TE KOOP: prirfia jazzgui- K 1320 bureau dezer.
en w. sokken, gr. maat.
Tusschen 3-4 u. Stratums- taar f 125.—. Bezemer,
HEB n. winterjas m. 50
eind 73.
K 1340 Kerströosptein 20, Eindho- ruilen tegen lange leerenK 1284 jas, bruin m. 50 KamüteMEVR. SNEL vraagt net ven.
K 1318
meisje voor halve of heele RUILEN: zgan donkerbl. straat 21.
woüen -winterjas v.o. tegen GEVRAAGD kinderschoedagen. Ftoralaan 184.
prima v.o. kinderwagen.
RUILEN: br. heerenschoe- Emmastraat
nen m. 34 en Phüipsradio
Aalst.
57.
geen bezwaar, ook
tegen
defect
38-39,
nen m. 41
m.
zw. damesschoenen % h. GEVRAAGD: dagmeisje ruilen. Kamillestraat 21.
m. 36 tegen molières m. 86 van B—4 uur. Heb te ruü HEB haard a.n. wü ruüen
trapnaaimaalles in zeer goeden staat. buitenband en 2 binnen- voor radio,
banden tegen meisjessch., chine, rijwielbanden 28 x
Petr. DoTrders»straat 9.
1% of electrisch waschHEB nieuw wollen heeren» m. 37. v. Eunen, Aalsterw.
K 1282 machine.
Kamillestraat 21
vest met lange mouwen, 221.
ruilen voor dames of meis- TE RUIL ameublement en HEB leeren dameslaaneea
jesstof voor het maken radio. Hastelweg 51.
uderm. 41 ruilen
van jurken en (of) man- LEERAAR M.O. heeft nog ledikant, groote maat met
telttes. Fdenstraat 37.
enkele uren beschikbaar v. tor-hphooren KamiUestr, 21
HFB st. jiangekl. b. pop, h. geven van Engelsche of RUILEN: heerenschocnen
wü raÜen'tegen br. dames- Fransche privé- of clubles- m. 42 bruin tegen 43 bruin
sgn. Br. onder no. K 1280.
schoenen r>\. h. m. 88-39.
werkschoenen m. 44 tegen
Te bevr. Halvemaaff!str.''o3 RUILEN v.o. zwaar lede- m. 42, hooge h. schoenen
Strltp.
K 1335 ren monster- of reizigers- m. 39 tegen winterjas 17HEB heeren gabardine wü tas, ook geschikt voor ak- -18 jaar of iets dergelijks.
ruüen voor gekleede japon te- of boekentas z.g.a.n., Kamillestraat 21. K 1319
m. 38 en een heerenover- tegen coupon Stof voor HEB prima v.o. heeren
hemtf m. \4Vn. boord of tets iongenspaki Gestelschestr. rijglaarzen m. 43, ruilen
K 1279 tegen meisjesjas of regen-, Wolvendtfk 11S. 89;
boven.
RUILEN: nieuwe hooge jas leeft. 14 j., divankleed
H?ITB linnengoed,ewü m^^n werkschoenen 41, tegen n. tegen m. schoenen m. 30
Anl^^rweg 18eü.
K I^3 damessportschoenen 41.
of pantoffels m. 38. HalveK 1312 ma^nstraat 68.
K 1314
RUTt.EN: v.o. kinderwa- Ranonfcolstraat 49. geëvac,
R.K.
JONGEMAN
"entle bei«re, te?en vloerHEB 2 winteroverjassen
kleed of iets dergelijks, n. vraagt net kosthuis, ver- en 2 wintermantels, wollen
fiets zonder banden, babv- goeding tot f 18 p. wefek.
jurk, 1-pers. opklapbed.
"ltaet met wieg tes?en an- Brieven onder no. K 1311. wintermnntelpakje,
fordPre artikelen. ■Tut'iusstr.7o VERLOREN: 1 Jan. een nuis, vulkachel, vergasser,
HRTR lieren h-'evenlas of zw. getooid, centuur, hoek petroleumstel, damesvulpen. Ik wü aUes ruüen,
tafeüblHart. WH ruüen v. ? ' WiDemstraat-Vondertje.
naar daTPes=tchoonön m. 37 "erug te bez. Zeelsterstr. rock tnapnaaimachine. L.
K 1310 Kivits, Lambertusstr. 42.
pi. h. H. de Keijzeriaan 32. » 78.

zeer geschikt voor H.H.
kelners, voor onversehülig
wat, Berenstraat 5 Tivoli.
RUILEN: Heb mooie donkerbl. damesmantel m. 40
—42 tegen goed heereneostuum donker m. 49—50
na 6 uur Needestraat 33,
Strijp.
K 1166
(2511)
HEB radio
wil ruilen tegen twee cocosmatten (3.5 b$ 1 M.) of kamerkachel St. Phüomenastr.
18.
K 1165
wü
z.g.a.n.
vioolharp
HEB
ruüen tegen trainingspak
leeftijd 16 jaar of petroleum lamp Korianderstr.
K 1164
s§.
jongensoverjas
HEB
v.o.
z.g.a.n. leeftijd 15—18 j. te
ruil v. üefst gr. maat heerenkleeding Voorts nieuwe
damesmantel en verpleegsterschorten voor meisjeskle^ding (2—15 jaar) of
stof. Verder wmkelkoffiemolen tegen onverschillig
Plaggenstr.
52.
K 1163
broodsnijmaHEB prima
chiejitje wü ruüen tegen
goede waschtoetel groote
maat Bezemstraat 19.
HEB nw. cano RIS wil rui
len tegen radio Sweelinehstragt "24.
K 1161
TE KOOP Excelsior stofzuiger (defect) f 65. Rooecndaalgtraat 20.
RUILEN haardkaohel tegen radio besteüêiets tegen
onveerschülisr wat Heezerweg 111.
K 1157
ÏE RUIL prima radio met
echaal voor een goed koP-nfornuiig Leeuwenstraat
119, 'Hvoli
K 1158
HEB v.o. wandelwagentje
wil ruüen voor jurk of stof
"aarvoor of iets dergelijks
'org&n op Zoomstr. 112.
TE KOOP pathefoon met
50 platen prijs f 125 BoTers Dommelhofrfgtraai 11
ÏEB 2 paar z.g.aji. voetbalsch. wü ruilen tegen on-

Slagerstraat 31.

______

—
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EINDHOVENSCH DAGBLAD

Fag. 3
Te' on' 9 groola blljdichao l>anigs deoen weg betulwerd op ló Jan door God Ken wil onaen
ca» dochtertje aan onze lor
HABTEI.IJKEN DANK
loastriiQuwd
902 aan Directie en Personeel
tij hei H. Uooptel ontving dier
Oema^itebedsrüven,
het den naam ren de Heilig» familie, viienden. buren
en kennissen voor de InVeronica,
nige deelneming en
beEiisabeih en Maria langstelllnsr ondervonden
bll het smarteltlk verlies
A. Stalwijk
van onzen zorgxamen
U J Sialwtjk-Maaneman Sshtgenoot en Vader
Den Heer
Eindhoven 1945
HOENS
HL
Jac. v Gampenweg 356
en onzen Zoon en Broer
Heden tchonk Gort rot onze
PIET
■
oottte vreugd» oni eertta
Wed. Hoen.*Baselmans
kndje en dochtmriie
en kinderen
Thea
vh. Kruisstraat 99.
891
dat bl] hei H Doopsel da
Op 24 Jan. a.». hopen onae
namen ontving y sn
geliefde Ouders en GrootIheodora Corneliaouders
Goraine Mena,
Nlcolaas lemmens
J Wouter*
A. Woutert-v. llethovi Johanna Lemmens
Eindhoven, 14 Jan 1949.
van Beusekom
Krulutraat 139.
lijdelijk.
hun 40 Jarige echtvereeniRK. Bmnentlakenhula,
dat
gtng te herdenken,
kamer 19
God hun nog lam* mogen
sparen ls de wensch van
God. ZIJ dank!
hunne dankbare kindeNummert.* drie ia er ren en kleinkinderen.
weer! Onze derde zoon
heet,
881
Theresiastraat 29.
TIM
Eindhoven.
De namen bt) het H. Doop
Op Zondaar 28 Jan. hopen
ac) gegeven «Un:
onae
Heve ouders
TUnothen», Henrtcaa,
Adr. Vermeulen
M&rU
«n
Jan Rooym&ne
T.
Vermeulen-Bekers
Aiuiie Rooymans-Maas
F"rank
hun 12H Jarig huwelijksRonnie
888
feest te vieren.
Eindhoven, 18 Januari '46
Hunne dankbare
Binnenwlertzsti'. 88.
939
kinderen,
Toosje tn
Met vreugde geven wij
Lenl.
kennis van de geboorte Feestelijkheden tot later

-

van onze dochter

m

RINA

en

906

JümMütékk

yyiwéoïg
r»t

12, 2

tot

i

"

van hierbij kennit

van hun
voorgenomen huwelijk, waai
ran da Inzegening tal p/aa ti

hebben

Zaterdag 3 Febr.
om 9 30 uur in de Par. van
dan H Gat Ma/alle.
Eindhoven, Jan 1945.
Horten%ia**r*i.-* 4
Galvaniitraai I.
ipakomtiig adret
817 Hoi ansiaslraai 4.
Inoiaatt van kaarten.

kantoor.
e>oiiicirat<estukken In te senden bl| den Burgemeester
dei Gemeente Ventay voor 1 Pebruail 1915.

899

Ondertrouwd:
RlEl BAX
en

GUUS v.d PUT
h&bben da eer (J kennit te
geven van hun voorgenomen

Op Zondag 21 Jan. in de Nad. Herw. Kerk

Lamberiut te Gastal
Eindhoven, laagtlraai 350
hlburg, St Wihebrorduttir. 6
87S 'oalromitrg adret
Brui-itraat 72 Eindhoven

Ondertrouwd
RIET ANKER
en

TINI VERSCHUREN
geven hiermede kerm.s van
hun voorgenomen huwelijk,
waarvan da kerkelijke inzegening zal olaatt vinden op
Donderdag 1 Februari a t le
930 in de Parochiekerk van
St Irudo
imdhoven. Januari 1945.

I- eden k lean 145
Piagganttraat 37.
toekomstig adréf
Fredenkiean 145.

894

„JONGE WOLVEN?"

cwwerp.

#IhW.P. Walraven
OIR. EM. WAI-OMtüRH

an

DESA van GLABBEEK
hebben de eer U kennis te

geven van hun voorgenomen Huwelitk. dat ?os!o-ten zal worden op Donderdag
1 Februari a.s.
des voormiddags om 9%
uur, ln de Parochiekerk
van den H. Jozef te Tongelre Eindhoven.
Boxmeer. Steenstraat 89.
Boxmeer, Zand 5
Toekomstig adres
Tongelreschestraat 277
634
.Eindhoven

Ta koop gevraagd: losae
nummers vaa

Gevraagd i

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen vrij

„De Körver" Boxmeer

vanaf heden

iedere klant

GELDROP. |.n '4*.
Papaara«il 7*.

J. C. v. Buul
ECKARTSCHEWEG 848.

HHIfILfIHHHSHKSHHBHHfIIHiH

mannelijk en
vrouwelijk personeel.
&30

e) MinftslWjdiMfK.

geen taal, die zooveel wordt gelezen en gesproken, als juist Engelsch.
Het ia de taal, waar U het meest nut vam hebt, waarin U het goedkoopst* boeken «n tijdschriften kunt koopen tn bovendien de taal,
waarin d« meeste boeken, kranten «n tijdschriften worden uitgegeven.
d« Wereldtaal
kan men overal terecht!
Met Engelsch
928
Leert Engelsch bij:

—

—

?r*\ffiElWWk

mercator!
■
Aanmelding dagelijks: Geldropscheweg 24 28
._.-

twee stuks.
«89

!

S

ln klein gezin (2 kindewordt
DIENSTBODE
dag
voor
en nacht irevr.
omg. Leenderfietspad.
zelfstandig en proper kunbelooning
terug
Tegen
nende werken, j?oed Joon,!
te bezorgen Melati van lichte dienst.
SBO
lavalaan 5.
*>
J. v. LIERDE
23
Rechtestraat
VVeggeloopen een zwart

grijs
suede handschoen (r.)
Venuien

ren)

HONDJE

luisterend naar de naam

\mtii t f»n nu ii it m wiTfuinnifl
5 Buitengewoon ges'aagde

.

Boekhandel THEO VRIJDAG

Mathildelaan 9

QI^UOÏI^

de wachtgeMregeiing.
XE Directik

Aangifte

ziekte-

Pootaardappelen

;te

<DIPIPJE!k§

Alex. A. Bijnen

Boschdijk 420
887

mÊmimm

Ook in Oost Brabant verschijnt

TAXEEREN
tnraerenolr poet/eren

voortaan

het vroegere illegale blad

af»

„TROUW
als algemeen Christelijk Weekblad.
Verkrijgbaar to de Boekhandel en bij d« administratie
Bmntnwtertzstr. 16
Louc nummert 10 et.
Aboßncmentea 10 et. per maand
877

prijs

Kunstzaal Braun
»
WLLEMSTRAAT

Accountantskantoor Alb. Merks
Belasting aaneMen, bezwaarschriften
en verbeterde belasting aangi ten
Boekhoudingen en Accountancy

. EINDHOViiN

-

Eindhoven

920

gevallen

BONTJASSEN, BONTMANTELS.

92|

cancatureo

voor iedereen als aandenken aan dezen
tijd. Prijs 0.7 5.

OPGELET

maakt nog geen goed schilderij
Wij hebben goede doeken van
jonge artisten die nog bescheiden prijs vragen.

|

/mSaaazM'

„THE 810 FIVE"
De vijf Staatslieden van dezen
oorlog geceekend doort
JÊfÊk
A. G. SMITS.
JffK

OPROEP

«ritte vl ek op de borst

J

ledige me kblikjes.
Kerry. Tegen goede beIn verband met mogelijke beschikbaarstelling van
looning terug te bezorgen 3-tons vrachtauto's, welke in bruikleen worden pegeven
beroepsvervoerders en particuliere ondernemingen
Weiten Strat. Dijk 1 aan
gegadigden ui het rayon Eindhoven uitgenooworden
8%
ziektegevallen,
digd ten spoedigst schriftelUk b;i den Rljksverkeers- Aangifte
auto's
aan
te
Inspecteur
te Eindhoven één of meer
correspondentie enz.
TE KOOP Gevraagd vragen,
gedurende den oorlog hun materiaal
Indien
zijnde
Vanaf 1 Jan. is het adres
in goede staat
geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan.
levert hier Uw bestelbon In veer Bevelanders
CENTB. ONDERLINGE
vergezeld
Aanvragers
moeten hun verzoek doen
91$
"n Bintjes Klasse é mail 28-45.
gaan van een bereldverklarlng In het nu nog bezette
Heuvel 28, Tilburg.
Aanb. HET PAROOL deel van Nederland na de bevrijding diensten te verrichten. Dit laatste geldt ook voor hen die reeds een B. Z. a.
Rechtestraat 1
aanvraag voor transportmateriaal hebben Ingediend
892
of een oproep hebben ontvangen voor nadere gege- Middenstandsmeisje
943
vens.
als assistente bl] dokter
—-^j^kshmm
ar
ol tandarts.
Br. onder no 912

Een hooge

BesteWngen kunnen worrfen Ingezonden op on*
kantoor en b(] onzen vertegenwoordiger den

verband met

voor

Duizenden voelden de laatst* maanden hun onvoldoende kennis vun
ds Engelsche tasJ als een groot gemis. Er is ge«n taal soo verspreid,

Kepareeren van

Vleeekruiden

te melden: dit ia
900 92fl

IJSVENSMIDnEt.ENBEDRI.fF
haar winkels te Eindhoven voor direct 93T

schrijfmachine

Heb Philips
Radio

mauü üi■

nieuwste type ' wil ruilen.
BoschdUk 08- 833
Biedt zich aan:

Accountantskantoor

Fam.NUYENS

GOVERS

OIRSCHOT

LEERAAR

ENGELSCH en FEANSCH
Brieven onder No. 677
bureau van dit blad.

Schoenmaker^

Kruisstraat 85

connectie met personen uit

zoekt

*"*

Lid Ned. Br. v. Ace,

BERICHT
Maandag a.s. kunnen mftn
weer schoenen
klanten
brengen op het oude adres
daar Sic na lang wachten
geen ander pand kon
936
kragen.
J. A. DE GROOT

Spoordonkseweg 203

|
MEVR. WOLF
; Huygenslaan 16 vraagt

Accountancy en Belastingzaken.

een meisje

(Bij het ttaiion)

[

972

Melati v. lavalaan 5

voor dag of dag en nacht
883

Gevraagd :

klein pand Mededeeling
of gedeelte hiervan, voor de verkoop van
luxe artikelen. Centrum atad. Brieven Oe
volgende toletoonaantlultlngon lunclloneeren vanal heden
onder No. 89S bureau van dit blad.
van het Hoofd van het Centraal Vrijwilligers

STUDIELEIDiNG ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

Bureau

Candtdaatsexamen
Economische Wetenschappen
der Hogeschool te Rotterdam en der Econ. Fae. te
Zii die zich wensen voor te bereiden
voor het EXAMEN STAATHUISHOUDKUNDE M. O.
kunnen evt. tot deae cursus worden toegelaten.
Inlichtingen en aanmeidlng'blj den heer H. RIETHOF,
St. Odulphusstxaat 28. JBSadhoven (Witte Dorp»..
m<

—

|

Dienstbode

voor dag of dag en nacht
hoog loon. Goede kost.

Aanmelden :
G.

Gezeilenstraat

23

Mevrouw OLSSON,

Ruusbroeclaan

Ir. 0. H. Thai Larsen
3048 1

DE REPETITOREN
U M. H. STERNFELD (Amsterdam) van het Hoofd van
H. BIETHOF (Rotterdam)
Koninklijke Landmacht
berichten, dat te Eindhoven, omstreeks 1 Februari
Generaal Majoor
aanvangt een cursus, geheel a/gestemd °P het

Amsterdam.

Graslaan, Arnhem Zuid

EINDHOVEN
Dommelstraat 10 Tel. 5641 en 5642

GEVKAAGDI

de Directie en Ptrtoneal van
de N V v Gent! & Looe, Familie,
V .lenden ca Krnnnien, voor de Het Personeel va" ..Hendrix Fabrieken" te Boxmeer
vel. Miikei, ven e*e!ang«tel!!na en
welke op 1 September J.l. nog bv ong werkzaam waren
cr.lriui onder voncieo bij mijn (dus ook ontslagenen), worden ver2ocht üch nog deze
S.S-jarig ambleiubileua
weck persoonlijk op om tijdelijk kantoor
».
«I
M
VELDf.NBPKS
PAARBENHEÜÏEL A 89 ST. ANTHONIS
"n Kinderen.
aam

Ml

Moet U zwegen
wa-a-r anderen «preken?

Denkt U no^ 'ns aan Inlevering van

jtno/r tvoar&r/

Telefoondistrlet,

PASTOOR VAN ARSI.AAN 5.

Veranderen en Moderniseeren

tv

gebouw

XH,

d Water FILIAAL ED AH

LtNDBERGH

(

Kleermakers

tav

Sectie

met nieuwe Band
DE VROLIJKE JANTJES*
Vanaf Zaterdag elke dag Dansen.

l ENGELSCH!

mai.

Naar

van Oisseldorp en Bijl

Tawm\asbnm

oosen

hartelijken dank

B

aankoopvergvinnlng

tim BêktWm

voor

! iiji.il

Fabrieken tijd. p.». F». Meulemans. Bavensteln.
Kantoren tijd. Paardenhemel A 89 St Anthonla
Vanaf heden weer leverbaar onze bekende
Specerijsurrogaten tegen dezelide condities als
voor de Bevrijding.
SUBBOGAAT VOOB
TaaJkrnlden
Peper
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Bij dezen berichten wij
unze geachte clientèle dat

deel» hare vertetaerden in berijd Nederland mede. dat premiebetaling han
plaats bebben PER POSIWiSSEL en wel.
A. bü de Amsterdamsche Bank te BREDA op rebenlng van onsen Inspecteur
J. B M. SCH«aM (Z i
D bi de Atnslerdamsche Banh le ÜLBURO op rekening van onsen Inspecteur
Drs. t>. I M. VAN SCHIINUEL (Z).
Wij rersoeben U beleefd naam en polisnummer duideüfh te eermeiden'
Hel laaJst betaalde premiebedrag ban als basis worden aangehouden Hel
evenveel teveel betaalde cal worden verrekend soodra de verbindingen
sim hersteld
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9M
Ringbaan Oost 14 L. TILBURG.

Heer J.

"

|gl Ë IS @ (? II Cg lI M

EÜAII

Oerwen.
Oerwen.

1

le Damesbapstei

„ESQUIRE"

De Zwitsersche Maatschappij
van Levensverzekering en Lijfrente
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SPECERIJEN MALER IJ

WILLY ZEEGEBS
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Algemeen Assurantie-Kantoor

Komt allen en brengt Uw vrienden en kennissen meel GROOTR BtiRG 33

ONDERTROUWD:
ANNY van de VEN
en
ED. VEBBEESEN
geven U kennis van hun Alleen wanneer U NU de ontwerpen laat teevoorgenomen huwelijk,
nieuwe ol te inoderniseeren
waarvan de Inzegening zal 814kenen voor bel
interieur
van Uw
plaaJta hebben op Dinsdag 6 Febr. a.s. om 10 uur
WOON-OF BEDRIJFSRUIMTEN
in de Kerk van de E.E.P.P. kunt U ervan verzekerd lijn, dat aan de uitvoePaters Augustijnen te
ring kan worden begonnen, zoodra het noodige
Eindhoven.
materiaal vrijkomt. JVI. VLIJMINCX
Endhoven. 14 Jan. 194Ö
WUlemstraat 27
Binnenhuis-architect Floralaan '201, Eindhoven
Prins Hendrikstraat 83
Receptie van 13.30—14.30
Prins Hendrikstraat 33
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op

Assurantiën

hun
huwelijk, waai van da kerkelijke
bonnen, het
ingeleverde
inzeqen.ng zal plaatt habban AANVANG HALF II PRrECIES
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Sprnknn Os. I». A. V«N ltlM»»00«T. haald. Beleefd aanbev.
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Adres
Aanmelden
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onder No. 879 bur. dezer. Prettige werkkring.
Brieven onder No. 882 9Ê
H H. Schoenherstellers; bureau dezer.
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Mr. A H. M. luwen.
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Keizersgracht, kamer 28.
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EINDHOVEN

BINNENKORT BEGINT EEN NIEUWE CURSUS
MALEISE TAAL VOOR OORLOGSVRIJWILLIGERS.
Hiervoor kunnen sich manlijke en vrouwltjks vrijwilligers (of «IJ die hiertoe gerekend mogen worden),
opgeven. Bovendien kunnen zij, die rich reeds eerder
opgaven, doch om bepaalde redenen de lessen niet
konden volgen of een cursus ontijdig moesten afbr»
ken sich opnieuw laten Inschrijven.
Inschrijving vanaf Maandag 21 t.m. Woensdag 23 Jan.
a_g. vast 14.15 uur t.m. 13 uur ln de ULO-school, Keizersgracht 7. Schriftelijke opgaven san onderstaand
adres, worden alléén tn uiterste gevallen geaccepteerd.
Aanmelrilngsbureau
Oorlogsvrijwilligers,
Eindhoven.
Kefzersgr-acht 6
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L)« Burgemeester der Gemeente Venray, Hoofd vso
IONNï DER KINOEREN
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(tusschen Hagenkampweg en Fred. van Prulsenweg,)

ALGEMEENE PRIESCIIE IJIMENSVERZ. MU
OKOOT NOORD lIOLLANDSCHE v. 1845
worden verzocht dch voor premiebetaling,
Inlichtingen tn eventueele ultkeertngen te wenden tot de volgende vertegenwoordigers:
1. i. v. d Langenberg, Kromstraat 6 Veldhoven
O. de Beer, Papenvoort 76. Geldrop,
N. V. Weert, tlazestraat 33, Valkenswaard
029
O. Smulders Ie Westerhoven
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IHEEI JANSSENS
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DAG
Geopend Hut He te Miert*

worden door ons onder bevoegde leiding bijgewerkt
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Geen

Leerlingen Midd.
I
Onderwijs

911

Voor direct gevraagd

Vanaf Zaterdag 20 Januari.
Deze tentoonstelling omvat een 30 ta
van zijn best geslaagde doeken welke
hij tijdens de BEZETTINGS-JAREN
VERVAARDIGDE.

Emmmn

A.s. Zondag 21 Jan. In de

„Korenbeurs'

leeftijd liefst boven 18 laar.

KRUISS.RAAi 148

901

HarniofilestT. tö,

Hetfden.

Moergettel. „Maria

C v. Dongen en Eetgerink
o>os.

resp. verder opgeleid. Inlichtingen dagelijks
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EXPOSEERT
Bakers- Verhoeven

Zooalt wij U naai' oo* vermogen, bedieodeo gedurende de
bezettingsjaren, lóó en „Herat" spoedig nóg beier ca vlotter
hopea wn dit te kunnen doea in de rnekomst.
Vooi lourniturea oog ateed* 't voor U bekend* adres

Utmrr*v>k«itraAt 221.

H. v. d. Heijdenv. Deursen.
12 lan. '45.
Kempensehebaan 103.

4 Februari 1945

la " Haal da o spoedig Uw raoUoeo vooi lanuari ar, A*
gt*t ons dnect bericht omtrtol de doo> U gewenst»» aHrvcnog

Eindhoven

Viijstraat 50
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kader en Feurttlturtn "*>
Eindhovensthnwns 42 Boxtal

Drukkerij „De Wereld |
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AHcztilte I
U bent bij ons ingeschreven?

KUSTVAART

Catrio*. God.hiJ., P.trooclia

Veiiootd

Schoenmaker.!

uitgesteld.

die bij het H. Doopsel
de namen ontving van
P, v. d.

Schoenmakers I

Zaterdog 20 Januari i9O

een
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keurig dienstmeisje

het Indeèfingsbureau voor dag of voor dag ca
nacht en een
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flinke werkster

A A. van Nijnattert
4128

voor alle dagen.

Zich vervoegen na 6 uur.

het Hoofd van het Aanmeldingsbureau voor
B. z. a.
Oorlogsvi■" villiger» te Eindhoven
Middens!, meisje 22 J.
Majoor A. Schilleman
voor lichte kantoorwerkzaam heden.
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De Illegalen becritiseeren Minister Burger.

Uit den vrijen aether

brief over „zuiveringsproblemen".

■nen

..:ün vergadering van de
e.schap Oud Illegale Werkers Nederr-eft bi sen uitvoerig schrijven aan alle
bladen in bevrijd gebied gereageerd op de
radio-rede van Minister Burger over zuiverragsproblemen, welke de minister Zondagavond uitsprak.
Plaatsgebrek verhindert ons, bovengenoemd schrijven in zijn geheel op te nemen.
Hieronder volgt een uittreksel, waarin de
voornaamste elementen van dezen ..open
brief' rijn opgenomen.
In de eerste plaats geeft het schrijven afkeuring te kennen ten aanzien van de voorstelling des ministers, als zou het zuiveringsprobleem voor Nederland „eenvoudig" zijn,
en een kwestie van enkele weken. Het is nog
onjuister te zeggen aldus het schrijven, dat,
waar het langer duurt, men het
verkeerd doet, en onder den naam „zuivering" dan dingen gedaan worden, die daarmede niet te maken hebben.
Het schrijven vervolgt met een uiteenzetting, waarin wordt aangetoond dat het volk
Slechts die leiders accepteert, waarop het in
oorlogstijd heeft kunnen bouwen. Hoog moreel peil, practische bekwaamheid en intellectueele begaafdheid zijn de eischen, die de
onder gezag geplaatste mensch stelt ten
aanzien van de gezagsdragers. De minister
«eide dat de vraag, of lemand in zijn verzetshoudlng van meer of minder moed heeft
blijk gegeven, voor het vraagstuk der zuivering van geen beteekenis ls. Hiertegen
protesteert het schrijven scherp. Het volk
aanvaardt geen leiding van lieden, die gefaald hebben of die den zedelljken moed misten om het gekozen standpunt door te voeren. De minister, aldus het schrijven, vergete niet, dat er zaken zijn waarin slechts
één houding mogelijk was: die van verzet,
hard en meedoogenloos verzet. Zoo luidde
Immers de regeeringsverklaring ten aanzien
van het werken aan het oorlogspotentieel
van den vijand?
Het ia onjuist te zeggen, dat, jsoo gezien,
ons voHc uit helden zou moeten bestaan.
Geenszins: maar wie ln de toekomjst de leiding wil houden, die hij to het verleden had,
moet tenminste een kerel zijn. Geen bangerik, geen draaitol, geen profiteur, geen
man, die de politiek tot proefterrein van zijn
ambities maakt
Wie dat is, is
fout".
Het schrijven vervolgt met een uiteenzetting over de onwenschelljkheid, dat de zuivering wordt ten uitvoer gelegd door orga-

die zett' eerst gezuiverd zouden moeten
worden. De leden der zuiveringscommissies
moeten volkomen onbesproken zijn, mannen
van karakter en inzicht, mannen waarop
het volk in den oorlog kon bouwen en nu
wH bouwen.
Ook zuivering van overheidsinstanties
door Heden uit eigen kring i 3uit den booze.
Exellentie, zoo vervolgt de brief, Gjj zult
het ons ten goede moeten houden, maar Uw
opvattingen over zuivering verschillen toch
we! hemelsbreed van de onze. Naar wie
luistert Gij? Toch niet alleen naar menschen,
die uit eigenbelang of zelfbehoud U hun gedachten influisterden? Wij hebben ons
oor te luisteren gelegd bij het volk, de eenvoudigen, de eerlijken, arbeiders en boeren,
illegalen en goedmoedige burgers. Uw rede
helpt niet het vertrouwen in de Regeering te
verstevigen. Slechts z?j die zuivering te
duchten hebben applaudiseeren."
Het schrijven dringt verder aan op uitbreiding van de bevoegdheden van Militair
Gezag ten aanzien van het zuiveringsprobleem en besluit dan:
Wij willen leiding van mannen, gekozen
om hun standvastig Christelijk geloof en
gezond en onfeilbaar oordeel, met een gevoel
voor wat practisch en billijk is; eerlijk tegenover zich zelf ir. alle omstandigheden;
met zuivere en vaste beginselen, in staat
om sterke en eerlijke voorstellen te doen;
mannen vooral geschikt om het gezag in te
roepen, dat voortvloeit uit hun vlekkeloos
geweten en dat helder van hen uitstraalt,
om leiders en aanvoerders te zjjn, vooral in
tijden, wanneer de drukkende nooden van
het oogenblik den ontvankeiyken geest van
het volk op overweldigende wijze beroeren,
en het gemakkelijker op een dwaalspoor
kan worden gebracht en verloren kan gaan;
mannen die in hartstochtelijke tijden van
overgang, vertroebeld door elkaar bestrijdende politieke programma's izSch dubbel
verplicht voelen het volk en den staat het
geestelijke tegengif toe te dienen van een
zuivere visie en volmaakte naastenliefde,
van een volkomen onpartijdige rechtspraak
en aldus van een wil tot nationale eenheid
en eendracht, in een oprechten geest van
broederschap; mannen, wier geestelijke en
zedelijke aard voldoende hecht en vruchtbaar is, die de werktuigen der democratie in
zichzelf vinden en kunnen voortbrengen, en
die weten hoe ze werkdadig in practiik te

BUITENLAND

raal, wanneer men bedenkt, dat Duitsche generaals in den regel pas na hun 70ste jaar
tot vollen bloei komen. Dit neemt echter niet
weg, dat von Rundstedt de oudste Duitsche
commandant in actieven dienst is. Zijn familie
en dit maakt de schildering van den
achtergrond nog meer typisch dam die van

VELDMAARSCHALK VON RUNDSTEDT.
Over veldmaarschalk von Rundstedt is in
„The Manchester Guardian" een levensbeschrijving verschenen, welke wij hier laten
volgen:

brengen".

—

—

Veldmaarschalk Karl, Rudolf, Gerd von de traditioneeie Duitsche officieren
beRundstedt, wiens legers momenteel in het hoorde tot een oud geslacht van Branden-

Westen den hevigsten strijd sedert 1940 burg.
strijden, is met Htmmler een van de beide Hij doorliep de gebruikelijke cadettensehosteunpilaren van het Duitsche Rijk. Deze len. Toen hij kapitein geworden was, waren
grimmige, onbeminde oude man bezit al de zijn superieuren van zijn kwaliteit van staftraditioneeie eigenschappen van een Prui- officier overtuigd. Gedurende den laatsten
sisch generaal, en deze eigenschappen ne- oorlog was hij chef ran den staf van 't 15de
men ln hem een juist iets grootere plaats in legercorps en daarna vertrok hij naar Turdan zijn leven zelf.
kije om aan de reorganisatie van den geneUit militair oogpunt bezien heeft hij na ralen staf van dat land mee te helpen.
Moltke meer successen geboekt dan welke
Vanaf drie jaren na den oorlog hield hij
Duitsche generaal ook, want zijn legergroe- zich uitsluitend bezig met de studie, hoe het
pen behaalden op de slagvelden van Polen, mogelijk was geweest, dat Duitschland had
Frankrijk en Rusland in een onafgebroken gefaald.
rij de eene victorie na de andere. Zeker had
ROCHEFORT WAS EEN HET.
von Rundstedt geluk, toen hij uit Rusland
De Belgische oorlogscorrespondent Roger
vertrok om de leiding in West-Europa over
Croquet schrijft:
te nemen, vóór het tegen de Roode legers fi„De kleine toeristenstad Rochefort is niet
naal mis begon te gaan, maar het was een
meer te herkennen. Alle straten zyn bezaaid
reputatie-factor, dat Hitler zich tot hem
wendde, toen de mogelijkheid vam het twee- met allerlei overblijfselen van den strijd,
de front vastere vormen begon aan te ne- die in deze stad verscheidene dagen heeft
geduurd en zeer hardnekkig werd gevoerd.
men.
sporen van de gevechten sdjn overal
De
Tusschen deze aanstelling in 1942 en den
zichtbaar.
Den 23sten December slaagden de
dag van de invasie rees de ster van Rommel
eerste
Duitschers
er ir» de stad binnen te
en om de een of andere niet duidelijkereden
dringen.
volgenden
dag verschenen
Den
was Rommel, de legercommandant onder
en
Amerikanen
artillerie.
De
trokken
tanks
verantwoordelijk
voor de
von Rundstedt
verdediging van Normandië en voor de bres, zich terug op den rechteroever van de
by Falaise in de Duitsche legermacht gesla- Lhomme; in de voorstad van Rochefort. Het
gen. Over 't algemeen werd toentertijd aan- artillerie-duel nam een aanvang. De Duitgenomen, dat Rommels strategie om niets te schers hadden zich te de stad ingegraven,
riskeeren, voordat dit noodzakelijk was, by zy begonnen met de huizen te plunderen.
Hitler instemming vond, omdat deze over- Zy roofden alles wat in hun haiiden viel: leeenstemde met de Duitsche propaganda-uit- vensmiddelen, kleeding, beddegoed, radio's
spraken, dat de Wehrmacht in staat was het en kunstvoorwerpen. Het was een ware
strooptocht, zy stapelden alles op wagens.
versterkte Europa te verdedigen.
De inwoners van Rochefort, ten getale van
Von Rundstedt daarentegen gelooft niet
waarby zich nog 250 vluchtelingen be3.500,
in een verdedigingssysteem, waarin alles
vonden,
hadden een schuilplaats gezocht in
aan een lange, dunne Ujn was geregen, waarde kelders en in de grotten. Gedurende vier
tegen de geallieerden altyd plaatseiyk supedagen bleven
Duit:asolute
rieure krachten konden sturen. Hj voor meesters van de
de
stad
«oh zag liever een strijd in Frankrijk,
Weldra staken Amerikaari,
v»uilies
welke terugtrekking van de concentraties de Lhomme
en begonnen de eerste
over
van de kust verder het land in toeliet; hfl straatgeveohten,
die zich steeds meer uitvoelde meer voor krachtig uitgevoerde te- breidden.
beide kanten weiden tanks
Aan
genaanvallen zooals te 1940.
gebi-iiikt. Talrijke gebouwen kregen voltrefWegens politieke redenen vocht von Rund- fers. De bewoners van Rochefort beleefden
stedt in Frankrijk niet op deze wyze en zyn afschuweUjke uren. Sommige kelders waren
leger werd door Rommels strategie ten grom bezet door de Duitschers, anderen door Amede gericht. Nu vecht hij, ironie van 't nood- rikanen. Beide partijen wierpen granaten in
lot, met twee verschillen wel volgens deze de
kelders waarin de tegenstander zich bemethode: ten eerste, thans is het niet de vond. De bewoners moesten gedurende vier
slag van Frankrijk, maar van Duitschland; dagen in hun schuilplaats blijven zonder leèn ten tweede, heeft een ander leger de vensmiddelen in hevige kou.
plaats ingenomen vam dat waarmee hy te
Rochefort was een ware hel. Het regende
Frankrijk den strijd had willen uitvechten. granaten en bommen op de stad, terwgl de
Dit nieuwe leger is nog tot groote dingen in mitrailleurs op alle hoeken van de straten
staat, mz *r het is by benadering zelfs niet ratelden.
zoo goed als de leger^, welke de geallieerden
Toen de Duitschers bezweken onder den
rede in Rusland, Afrika en in Frankrijk heb druk van den Amerikaanschen aanval, staben verslagen.
ken zy nog, vooraleer de stad te verlaten,
Von Rundstedt aou het werkeiyk niet tot het geheele centrum door middel van phoshet type van een ouderen Duitschen officier phorgranaten in brand
(AA.).
hebben gebracht, indien hy zich niet by vele HET
ADERSTELSEL VAN ENGELAND'S
gelegenheden in politieke aangelegenheden
MILITAIRE KRACHT.
gemengd had. Van menschen van minder fiDrie jaar oorlogfegeheiiu.
guur kan worden gezegd dat zy er zich mee
Ben van de beat-bewaarde oorlogsgeheimen
bemoeiden, maar von Rundstedt bemoeide er
de constructie van een uitgestrekt net van
sdch jmiet mee, hy speelde het klaar hetzy hij oliepijpleidingen over geheel Engeland
werd
de beweging van de linkerzijde in 1920 iei dezer dagen prijsgegeven door mr. Lloyd, parlandeiyk Duitschland onderdrukte of de ge- lementair-secretaris van het Britsche ministedie tot in de
heime herbewapening van de Reichswehr or- rie voor brandstoffenvoorziening,
uiteenzetting
gaf van
kleinste
details
een
ganiseerde, of hetzy hy de wetteiyke socia- dit gigantische werk.
listische regeering van Pruisen arresteerde
Gedurende meer dan drie jaren wordt Engeter voorbereiding van het aan de macht ko- land's militair en industrieel apparaat gevoed
mend Nazi-regiem.
door een systeem van pijpleidingen, dat milAlles wat von Rundstedt deed, deed hy lioenen gallons olie vanaf de Westelijke en
met koude, harde zakeiykheid, zich correct Noordelijke havens brengt naar de groote begedragend en met goede manieren, zooals drljfscentra en de verspreid-liggende vliegzonder dat de vijand daar ook maar
hy zijn doorwrochte, geborduurde schouder- velden
van bekend werd
iets
strepen en zyn zwaard droeg. Hy scheen er
Op de vliegvelden betrekken de bombardenooit behoofte aan te hebben gehad op eeni- mentstoestellen hun benzine direct uit de pijpge wgze te demonstreeren, dat hy een men- leiding, waardoor de opstapeling van vaten in
uitgezonderd mis- de buurt der vliegvelden
schelijk wezen was
wat altijd een gevermeden wordt. Boschien den eenen keer, toen hy, na het uit- vaarlijk object blijft
voeren van zön staatsgreep ln Pruisen, wei- vendien is het niet noodig, tankschepen vangenie op een persconferentie te spreken, en uit de aanvoerhavens rond Noord-Schotland
of door het Kaaal te laten varen: deze schepen
dit op grond van de overweging, dat zoo Wj zijn
zeer
voor duikbootaanvallen.
tn het openbaar verscheen, teekenaars een Tenslotte kwetsbaar
gaat er door bomaanvallen thans
earicatuur van hem zouden kunnen maken- heel weinig brandstof verloren, terwijl transVoor eenigen tijd was von Rundstedt 69 portmiddelen en arbeidskrachten op groote
(News Chron.l.'
Jaar, met erg oud voor 'n Duitschen gene- schaal warden bespaard.
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AKEN
De H. N. reporter Peter Vrijman
vertelt:
„Met groote snelheid rijdt onze jeep de
Duitsche grens tegemoet: door welwillendheid van Amerikaansche legerautoriteiten ben Ik in staat gesteld, een vrij
langdurig bezoek te brengen aan Aken,
de eerste groote Duitsche stad van beteekenis, die zooals U zich zult herinneren, enkele maanden geleden na hardnekkigen strijd in geallieerde handen was
gevallen. Op zichzelf is het al een vreemde gewaarwording, de grens over te kunnen rijden zonder door hakenkruis-ridders
te worden ondervraagd en onderzocht,
een behandeling immers, waaraam iedere
vreemdeling zich moest onderwerpen in
den tijd teen de Fühier het hier nog
voor het zeggen had. Maar das war einmal, en met zeer veel belangstelling stoppen we bij de Siegfriedlinie, waaraan volgens het populaire liedje de geallieerde
soldaten eens hun wasch zouden ophangen
om daarmee te kennen te geven.
dat ook deze muur van staal en beton en
van sterke fortificaties voor hen geen
beletselen zouden vormen, het nazi-monster definitief te verslaan. De Duitsche
muur is eu ongevaarlijk, want de manschappen, die zich daarin en achter konden verschansen, zijn verdwenen en wü
stappen weer in om de reis te vervolgen
en Aken te zien.
De kleine dorpjes, die we passeeren, zijn
zoo goed als onbeschadigd, en niets wijst
op de felle strijd, die hier in de omgeving
moet zflm gestreden. Lang blijft het beeld
echter niet „vredig", want al spoedig ontwaren we reusachtige ruïnes, die beter
dan alle toeristenborden, aankondigen,
dat we ons in Aken moeten bevinden.
Het is een onwezenlijk beeld, dat we
é.c aanschouwen krijgen, en iemand, die
het niet zelf gezien heeft, kan zich nauwelijks voorstellen, dat deze prachtige
stad eens bewoond is geweest door meer
dan 170 duizend inwoners. Het is nu een
doodenstad, waaruit bijna alle leven verdwenen is, en slechts ruïnes de plaatsen
aangeven, waar eens voorname heerenhuizen stonden. Luguber was de aanblik
niet, want overal lag dikke sneeuw, die
het schrijnend beeld dat uitgebrande huizen nu eenmaal opleveren, welwillend camoufleerde.

We rijden door de Hindenburgerstrasse,
de Wilhelmstrasse, de Adelbergstrasse
alle bekende namen voor heel veel landgenooten, en ondergaan onwillekeurig de
beklemming van de doodsche stilte, die
er heerscht. Bijna geen auto's, geen
trams, geen fietsen, voor zoover er verkeer is, zijn het uitsluitend voetgangers.
De heele stad telt thans slechts 10.000

zielen, meerendeel burgers, die zich voor
de S.S. hebben kunnen verbergen en won-

der boven wonder het geallieerde offensief hebben doorstaan. Als Ik trouwens
uren door de stad gedwaald heb en eigenlijk nergens één onbeschadigd huls heb
gevonden, verwondert het me nog, dat er
overlevenden zijn lm dit moderne Thebe.
Winkels zijn er nagenoeg niet meer; ergens in een leege ruimte worden de spaar
zame levensmiddelen verkocht. Dan is er
een klein ziekenhuis, hoofdzake.
richt voor aanstaande moeders, met een
capaciteit van 60 bedden, waarvan een
gedeelte bezet is. De gezondheidsdienst is
overigens goed georganiseerd Acht doktoren helpen er de patiënten, terwijl bovendien 12 specialisten, waaronder vrouwenartsen, kinderartsen, twee tandartsen,
zes tandtechnikers en vier vroedvrouwen
gezamenlijk de geneeskundige dienst uitmaken. Een redactie-bureau in een der
voornaamste straten gevestigd, verzorgt
het nieuw3, dat door do inwoners gretig
gelezen wordt. Het aldaar verspreide blad
beet: „Die Mittellungen" en wordt binnenkort vermeerderd met een Aachener
Zeitung geredigeerd door Duitsche journalisten, onder toezicht van de Amerikaansche autoriteiten.
Wat kunstminnenden nog zal interesseeren, is dat de Akensche dom, zooals we konden vaststellen, door de oorgeleden
logshandelingen vrijwel niet

héefi
In een boekhandel, de eenige in de stad,
toevallig ontdekt in de onmiddeliyke nabijheid der kerk, kocht ik een aantal boe„Mem
ken van verboden schrijvers.
Kampf" was verdwenen; en op myn vraag
of de handelaar nog Nazi-lectuur in voorraad had, lachte hij een beetje verlegen

STADSNIEUWS
UITBREIDING POSTVERKEER.
De fd. Directeur van het P.T. Kantoor alhier deelt mede, dat onder de bekende bepalingen, het postverkeer met ingang van 15
dezer is uitgebreid met het ressort van het
postkantoor Weert omvattende de plaatsen
Weert, Nederweert, Budel, Dorplein Ell,
Grootschoot, Maarheeze, Ospel, Soerendonk,
Stramproy, Tungelroy en de tot genoemde
plaatsen behoorende buurtschappen.
WIE HEBT U IN HUIS?
De L. B. D. schrilft ons:
Dit is een zéér belangrijke vn.
Vooral de Luchtbescherming wil daarop
het antwoord precies weten.
Gebeurt er nog eens iets dan is het voor
de bewoners zélf van het allergrootste belang, dat de redders onmiddellijk weten
zy moeten zoeken en waar.
Ofschoon de Luchtbeschermtegsdienst
reeds over tal van gegevens over alle panden toi onze stad beschikt, mag niets onbeproefd gelaten worden om die gegevens zooveel mogenjk aan te vullen, zelfs met kleinigheden.
Daarom heeft de Luohtbeschermüigsdie«st
opnieuw een navraag-campagne op touw gezet, waarvoor alle medewerking van onzo
stadgenooten dringend noodig is.
De L.8.D.-Blokhoofden bezorgen huis aan
huis vrageniysten met een opwekking aan de
hoofdbewoners.
Langs dezen weg doen wy dus oog eens
een extra beroep op iedereen om toch vooral mede te willen werken, dat die vrageniysten behooriyk, nauwkeurig en volledig
worden ingevuld. Dan kan binnen den kortst
mogeiyken tijd de Luchtbesdhermmg beschikken over al die waardevolle gegevens,
die noodig rijn, om by instortingen van huizen zonder vertraging al datgene te doen,
dat noodig is, om de «lachtaffera te bevrijden en Ut heiweft.

en toonde mij Zwelg, Weifel en anderen,
om daarmee te kennen te geven, dat met
de algeheele zuivering, die der literatuur
niet was vergeten.
De Nazi-straatnamen waren inmiddels
ook verdwenen en de Ebertstrasse, zoo
genoemd naar de eerste Duitsche president van de Weknar-republiek, bestond
weer. De levensmiddelenpositie was dusdanig, dat de menschen zich zeer behoorlijk konden voeden en zelfs met de Kerstdagen hadden ze nog een extraatje ontvangen. Zoo vertelde een Akensche me,
tevreden glunderend Verlichting is er
niet, verwarming wel!
Zoo is de toestand in Aken, de eerste
door de Amerikanen veroverde Duitsch-.j

stad.
Op alle hoeken van de straten hingen
groote gele biljetten: het waren proclamaties gericht tot de Akensche bevolking
en onderteekend door de onlangs aangestelde Oberbürgemeister. Met een Burgemeister konden de tienduizend het blijkbaar niet af, er moest nog Ober voor komen te staan, en zonder nu kleinzielig te
worden en op alle in wezen onbeduidende
dingen te letten, is het toch teekenend
voor de mentaliteit van het volk, dat het
't ook nu blijkbaar nog niet zonder groote
titels kan doen. Het herinnert nog te zeer
aan de Obergeheimratvertrauensartzliche
nazi's van weleer.
Naar den inhoud van deze oproep was
ik zeer benieuwd. Dit was immers de eerste gelegenheid, dat een Duitsch staatsburger zich vry zou kunnen uitspreken
tot zijn medeburgers: de eerste maal, dat
hij zijn afschuw zou kunnen uitspreken
over het tienjarige nazi-regime, waaronder ze gezucht hadden, en dat ze nooit
hadden gewild, dit was de eerste maal,
dat hem de gelegenheid was , geboden,
Hitler en zijn bende te vervloeken, die de
oorzaak waren geweest van de verwoesting der prachtige stad, dit was tenslotte
de eerste gelegenheid, dat de Oberbürgemeister mede namens zijn stadgenooten
door enkele woorden blijk had kumnen
geven van zijn diep gevoel van schaamte
over het leed, dat uiteindelijk ook hij en
de zijnen tienduizenden en millioeneo onschuldigen hadden aangedaan..,.
Luisteraars, niets van dat alles en de
man had beter kunnen zwijgen dan, zooals hij deed, te deze oproep jammeren
over de ondergang der stad, die. hü zegt
het niet, het gevolg is van de misdadige
oorlog, waarmee het Duitsche volk Europa dacht te kunnen overwinnen.
Hier sprak niet, en het werd ons later
na een gesprek nog duidelijker, hier sprak
niet een Duitscher, die begrip toonde
voor wat noodzakelijk was: hier was een
overwonnen Duitscher aan het woord, die
er zich innerlijk van overtuigd hield,
slechts een eerlijk gestreden oorlog te
hebben verloren. Hier sprak een speler
van een casino, die al zijn hebben en houden had gezet op rouge, terwijl noir had
gewonnen, en nu aanstalten maakte, opnieuw geld te verzamelen en het dan nog
eens te probeeren. Want, zoo zei de Oberbürgemeister, toen ik hem bezocht in zijn
keurig ingerichte villa, de tijd van de opbouw voor ons is begonnen: haat kan die
opbouw slechts vertragen of sterker nog.
Europa en de sreheele wereld na ir den ondergang voerea Maar geen woord over
de oorzaak van die haat. En voor degene,
die het er eerst naar gemaakt heeft, dat
hij moet boeten voor bewust begane misdaden, i 3het al te gemakkelijk aan den
geslagene te verzoeken, nu maar van represailles af te zien, omdat er dan twee
geslagenen zijn en herstel slechts gecompliceerder wordt. Trouwens, zoo zeide da
stadsbestuuüder, een vrij jonge man nog,
de Hollanders, Belgen en Franschen zljm
ons zeker niet ongenegen. Met de Polen
is het anders, aan hen zullen we OostPruisen wel moeten afstaan. Over de Rus
sen, de Tsjechen, de Noren, bewaarden
wij beiden maar het stilzwijgen
Er moet eens een eind komen aan de
lange iyst van schuldeischers. Toen ik
hem vertelde, hoe zijn dierbare landgenooten in het nog bezette gebied van Ne
derland te keer gingen, en dat hy als
Akenaar in het door de geallieerde legers
bezette gebied daarentegen een leven kon
leiden, vry als een vogeltje en geheel ongehinderd, antwoordde hy, dat de nazi's
slechts wreed waren can de schuld zóó
groot te maken, dat de Duitsche bevolking zich niet over zou durven geven, uit
vrees allemaal opgehangen te zullen worden. Eten soort van tactiek dus!

....

wijk uit ScJüjndél tot leden van het bestuur
gekojaen en werd de heer Tielemans tot
voorzitter benoemd. Nadat van de rondvraag
een druk gebruik was gemaak, werd de vergadering op de gewone wijze gesloten.
Nog kan worden meegedeeld, dat zich nog
6 vereenigingen voor aansluiting hebben uitgesproken.

EINDH. PLUIMVEECLUB E.P.C
Op Zondag 21 Jan. 1945 des namiddags 2
uur houdt bovengenoemde club haar 22e
Jaarvergadering voor haar leden in café
„Centraal" Boschdijk 29, alhier.
Op de agenda staat o.a. vermeld, verkiezing en uitbreiding van het bestuur, jaarverslag secretaris en jaarverslag penniigmeeser. Den leden wordt dringend verzooht deïe
belangrijke vergadering bi) te won?n.
ADRESWIJZIGING
OVERHEIDSINSTANTIES.
Het Rijksbureau voor Aardolieproducten,
Generatoren en Tankgas is met ingang van
6 Januari 1945 verplaatst van Bleekstraat 49
naar Burghstraat 50, Eindhoven. De Afdeeling Middenstand van het College van Algemeene Commissarissen voor Landbouw, Han
del en Nijverheid is verplaatst van Oranje
Nassauiaan 5 naar Koningsweg 21, 'sHcJftogenbosch.
DAGBOEK VAN DE MISDAAD.

Door 6 personen werd aangifte gedaan
van diefstal van hun rijwieL
Tijdens het winkelen in de „Hema" werd
ten nadeele van een bewoonster van de
Goudsbloemstraat, alhier, een handtasch
ontvreemd.
Tijdens het transport van Wychen naar
Eindhoven en van Merxem (B.) naar Eindhoven werden van een vrachtauto 8 doozen
margarine ontvreemd
Een persoon werd aangehouden, die vanaf
een militaire wagen hier ter stede een postzak staL By onderzoek werden een aamtal
postzakken en postpaketten. afkomstig van
de geallieerden, inbeslaggenomen.
Eén persoon deed aangifte van diefstal
van zijn rijwiel.
Drie personen werden aangciiouden wegens het omhakken van boomen.
Een houten poort, 2 busjes vleesch, en een
blauwe marine-broek werden gestolen.
Een persoon werd aangehouden als verdacht van diefstal van jassen uit pen danszaal.

Op 3 en k Februari
hoopt de „Hulpactie Roode Kruis 1944"
ep een milde bijdrage van iederen vrijen
Nederlander.

deze

Gedenkt

collecte s

Burgerlijke Stond
EINDHOVEN. 11 en 12 Januari 1945.
GEBOREN: M. C. A. van Antwerpen-van
Trigt, zoon Godefridus Johajntnes Andreas
J. A. M. van Tartwijk-Buijs, zoon Johan
Antoon Adriaan
P. H. M. van der Wé$jden-v. d. Heijden, zoon Johannes Martinus
Gerardus Joseph
H. G. Vogels-Verheijden,
zoon Mathijs Anna Henricus Gerardus
J.
G. Heiligers-Dujardin, dochter Johanna Gei>
dina
C. J. van Doesburg-van Os, zoon Johannes Bernardus H. A. M. Uringa-Blom,
zoon Harrn Maria Evert Leonardus
J. M.
Sleegers-de Rouw, dochter Anna Maria
C. M. J. Schoones Marisse, zoon a4ndreas
Martinus Bernardus J. Leijs-Schakel, zoon
Jan Willem .Amoud
A. F. van de LaarVerbeek, dochter Catharina Henrica Maria
'Gemma
H. M. van der Dussen-Riehters,
dochter Antonia Wilhélmina Maria Irene-.
GEHUWD: Izaak A. Molenaar 24 jaren en
Catharina J. Krijgsman 21 jaren
Herman
C. Scheffer 24 jaren en Cornelia M. Arendsen 24 jaren Wilhelmus H. Zeegers 32 jaren en Ardicna G. van G-labbeek 37 jaren
George D. Ketoh 21 jaren en Johanna M.
Biezemans 18 jaren
Henricus M. B. de
Lau 34 jaren en Maria H. J. van den Broek
27 jaren
Bernardus A. de Klerjn 24 jaren
en Maria C. H. de Nier 20 jaren
Wilhelmus van Dalen 21 jaren en Catharina H. M.
Melis 19 jaren Aart Z. van Ballegooijen 35
jaren en Geesje Kreutzelman 28 jaren
Jan
P. Kerssens 21 jaren en .Allegonda C. van
der Mierden 19 jaren.
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OVERLEDEN: Leonardus Sptjkerboer
weduwn. van W. Raaljmakers 77 jaren
Wilhelmus W. Boelens 7 dagen
Anna Doldersum 46 jaren
Bernardus A. Huigen 1
ja.ar
Lam-bert Fraters weduwn. van J.
Joanna M. van
van den Berg 76 jaren
Heugten weduwe van C. Sanders 79 Jaren
GerarHenri C. H. F. van Gorp 70 jaren
dus W. Willems weduwn. van E. Schweers
64 jaren
Gerardus J. van Lippen 72 jaren
R.K. BOND VAN HOTEL, CAFÉ- EN
Weijers echtgenoot van A. E.
M.
Peter
RESTAURANT-PERSONEEL.
Weijers
jaren
68
Ida A. Eicken weduwe
Men schrijft ons:
66 jaren Lambervan
W.
A.
F.
K.
Weber
De afdeeling Eindhoven van dezen bond is
Diüjs
jaren.
tus
P.
J.
15
heropgericht» Het voorzitterschap en tevens
het voorloopig Secretariaat dezer afdeeling
wordt waargenomen door den heer H. van
Litsenburg, Gestelschestraat 40. Aldaar kan
H. L. Sw. alhier: Het annexatie-vraagstuk
men zich voor het lidmaatschap van den
heeft vele zijden en wy zouden in onze voorbond opgeven.
lichtende taak te kort schieten, wanneer wy
opzetteiyk een van deze zyden in het donker
Boekbespreking
lieten. Men kan toch by dergeiyke extraIN DEN TUIN DER TECHNIEK.
moeiiyke en netelige kwesties de realiteit
Onder bovenstaanden titel is bij de firma nit eenvoudig negeeren
die realiteit is nu
W. van Eupen een Doekwerkje van 136 pagi- eeranaal de eenige maatstaf waarmede men
na's verschenen, waarin een aantal popu- een dergelyk probleem op verantwoorde en
lair-technische en wetenschappelijke artike- doelmatige wyze kan oplossen.
len werden samengebracht, geschreven door
Dat in bedoeld artikel een „lans gebroken
de redacteuren van het Persbureau „Indus
tria" te Eindhoven.
kom,
wordt voor onze onderdrukkers"
Zooals in de inleiding wordt gezegd, geven kom, dat kan onmogeiyk Uwe oprechte overde verschillende artikelen een beknopt over- tuiging xijn! U mag het groote verband niet
zicht van den stand der hedendaagsche tech- uit het oog verliezen door star vast te houniek en wetenschap.
omstanVanzelfsprekend moest dit overzicht be- den aan een leuze, die te sommige
werkelijkheid indigheden
tegen
faliekant
de
knopt zijn. Over onderwerpen als „Van massa tot electron", „Magjfi der moderne teeh- druischt.
of „Chirurgie in alle tijden", zijn, 9RI
enkele grepen uit de 23 artikelen te doen, op
SPORT
zichzelf lijvige boekdeelen vol te senrijven.
Het werd daarom juist een hijzondere kunst
LORD DESBOROUGH OVERLEDEN.
ln enkele bladzijden een duidelijke en goede
Dezer dagen stierf naar La Dernière Heure.
uiteenzetting te geven.
By dit alles heeft men zich evenwel Wy- meldt, meer dan 89 jaren oud, lord Desborough
kens de inleiding alleen voorgesteld om den een bekend sportman In 1938 was hij presinadruk te leggen op het belangrijke werk, dent van de Olympische Spelen.
»
dat in laboratoria en fabrieken wordt verDE BRITSCHE EN BELGISCHE
richt. En al is er ook by dezen beperkten
VOETBALBETREKKINGEN.
opzet nog wel een en ander aan de aandaent
boekwerkje
ontvan
dit
der samenstellers
De voetbalwedstrijden tusschen kernploegen
snapt
trouwens volkomen begrijpelijk
en de militaire Engelrche en Schotsche teams
toch neemt dit niet weg, dat zy er in zijn ge- zullen ten aanzien van de Belgische voetbalslaagd een tuin aam te leggen, waarin de le- betrekkingen niet zonder gevolg blijven, daar
zer op zyn rondgang altijd en overal iets zal
ontdekken, het meenemen ten volle waard. de Britsche voetbalautoriteiten deze voetbalHy leeft immers in een tyd, waarin de tech- wedstrijden ten zeerste binken te waardeeren.
niek zich van alle zijden aan hem opdringt, Het is vrijwel zeker, dat een Engelsche ploeg
zoodat alles, wat' hy zich van de technische Indien de omstandigheden het toelaten, binwetenschappen eigen maakt, voor zajn ver- nen twee of drie maanden naar België zal
der leven nut kan hebben.
komen. Van den anderen kant zijn de SchotHet boekje werd met 58 uitstekend ge- ten van plan het Belgische elftal na den oorslaagde toto's verlucht, door drukkerij
„Hermes" gedrukt en in een aardig bandje log voor het spelen van een match te Giasgow
(La Dernière Heure).
uit te noodigen.
gestoken.
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STICHTING.
TOT
NIET

WAARDIG".
in
oorlog geiüj
tegenwoordigen
Had
den
leefd, dan had hij, als officier van het bezettende leger over een overwonnen en daarom
(Wordt vervolgd)
verachtelijk volk, zich, uit hoofde van zijn,
vooral door hemzelf belangrijk geachte militaire functie, kunnen doen gelden, had hü zich
Denk er aan: het kan ook om Uw leven kunnen gedragen, zooals vela hedendiiagsche
ca door een vaksche levensbeschouwing gegaan!
Wanneer de vrageniyst gebracht wordt, infecteerde officieren en officiertjes zich geneem er dan een rustig half uurje voor en dragen.
Hij leefde échter niet in den tegenwoouUgen
beantwoordt alle vragen zoo goed mogelyk.
Dan hebt gy U later ook niots te verwijten. oorlog en heeft zich vast en zeker niet veel
op zijn positie in het leger laten voorstaan,
TIJDELIJKE RAAD VAN BEHEER VOOR ofschoon, hij, bVjjkens
het van hem overgeleKONIJNEN. EN PLUIMVEESPORT IN
verde gesprek, toch wel wist, dat hij soldaten
BEVRIJD NEDERLAND.
en dienstpersoneel onder zich had en door hen
Op 14 Januari hield bovengenoemde JBaad, stipt werd gehoorzaamd, ofsehocn hy tot zijn
reeds in Nov. 1944 door de plaatselijke ver- Volwassen leeftijd een heiden was geweest en
eenigingen opgericht, in café „Centraal" aan het hem daarom aam inzicht in de ware menden Boschdijk een vergadering, door 16 af- schelijke verhoudingen moest ontbreken. Maar
deelkigen vanuit het bevrijd gebied van Ne- hij wist desniettegenstaande ook, dat hü eem
man was, die op zijn beurt zelf onc!er gezag
derland bezocht.
was
gesteld, wiens macht, om over zijn onderDoor den heer TJelemans werd er, na een
geschikten
te bevelen, niets te beduiden had
aanwezigen
welkomstwoord tot alle
en na 'n
in
vergelijking
met de macht van Christus,
woord van meevoelen met het leed der sportDie
over
gebieden kon. Want
schepselen
de
broeders in het nog niet bevrijde deel van die
officier
was
de
honderdman
van het EvanNederland, op gewezen, dat de gevoerde en
gelie
Zondag
van
derden
na
Driekoningen,
den
nog te voeren besprekingen een voorloopig
aan
van
poorten
Kaferna£}in, Jezus "—
die
de
karakter dragen. Want Nederland in zyn geheel zal eerst bevrijd moeten worden en de een Jood nog wel en door zijn militaire en
heidenschi collega's beschouwd els een soort
Raad van Beheer, met aan het hoofd de religieus
Scheurmakertje —, opwachtte en
N-S-8.-er Roozendaal, dient eerst van vreemtegenwoordigheid
Hem
van talrijke Joodsche
in
de smetten gezuiverd te worden. Daarna landgenooten
met den eeretitel:
aansprak
zal men met den gezuiverden Raad in nader
„Heer". Daar was moed voor noodig. een
contact kunnen treden en zal men aan kun- grandioos r
eïenschelifkö opnen toonen, wat voor goeds er reeds voor de
ook al omdat deze honderdman, dez"
sport in het thans bevrijde gebied werd ver- officier, met een nederig verzoek voor den dag
richt
moest komen. „Heer, mijn dienstknecht ligt
Een voorstel van den voorzitter of de af- thuis verlamd en Mijdt hevige pijnen". Dat
gevaardigden der vereenigingen aceoord kon was evenwel geen nederig verzoek meer, dat
den gaan met de oprichting van een tijdeiy- was bidden, dat was „zeggen", zooals de
ken Raad van Beheer voos- het geheele be- Moeder Gods had gedaan op de bruiloft van
vrijde gebied werd met algemeene stemmen Cana en waarop water ki wijn weid veranderd,
goedgekeurd. Hierna deelde de heer Tiele- Zulk een j-ebed moest
hoe kon het anders
mans mede, dat het Militair Gezag zyn goedverhoord worden, zoodat Jezus tot hem
keuring had gehecht aan de oprichting van sprak: „Ik zal komen en hem gerJezen". Hiereen TijdeUjken Raad van Beheer, waarvoor op volgde een antwoord van dien heidenschen
de aanwezigen zeer erkenteiyk bleken te honderdman, zoo geloovig en vertrouwvo!, zoo
zijn. Vervolgens werden de heeren Moezelaar, schoon en ontroerend, zoo treffend en nederig
Wolbers en Tielemans uit Eindhoven, de heer dat Christus, dit hoorend, verwonderd was en
Boumans uit Helmond en de heer v. Hees- tot hem. die Hem volgden, zei: „Vootwaajr, Ik
„HEER, IK BEN

—

—

zeg U: Zoon groot geloof heb ik zelfs ln
Israël met gevonden", dat dit antwoord, zij
het gedeeltelijk en met een kleine verandering,
elk oogenblik van den dag herhaald wordt,
daar het tot driemaal toe, in de liturgie der
Kath. Kerk wordt gebeden, telkens wanneer
een priester of leek communiceert: Heer, ik
ben niet waardig, dat Gfl onder mijn dak
komt, maar spreek slechts een woord en mijn
dienstknecht zal gezond worden. Want ook ik
ben een man, die zelf onder gezag ben gesteld, en die soldaten onder mij heb. En tot
den een zeg ik: „Ga", en hij gaat; en tot den
ander; „Kom", en hg komt, en tot mijn dienstknecht: „Doe dit" en hij doet het".
„Heer, ik ben niet waardig!"
Br is een dictator, zich volkomen zijn greep
op het volk, dat hij „zijn" volk noemt, bewust. Door dezen greep heeft hij het zonder
mededoogen den oorlog ingezonden, omdat hij
naar nóg grooter macht streefde. Thans weet
hij chter dat „zijn" volk verlamd en gevaarlijk
ziek is. Het lijdt hevige pijnen! Meermalen
heeft hij intusschen ten aanhoore van de
geheele wereld over God gesproken, doch het
was zoo goed als uitsluitend om de verzekering den aether in te slingeren, dat Deze met
hem was, zoodat de eindoverwinning hem niet
zou ontgaan. Maar nimmer heeft hij zich tot
dienaelfden God gewend met de nederige bede
van den honderdman! Onder zijn dak immers
was er voor den „Heer" geen plaats!
„Heer, ik ben niet waardig!"
Er zijn autoriteiten en particulieren, die
menschen, welke hen stipt gehoorzamen, onder
zich hebben, doch die zich overigens nooit bemoeien met het geestelijk en lichamelijke
van hun ondergeschikten, iets waartoe zij reeds
feitelijk uit sociaal en menschelijk oogpunt
verplicht zijn. Het „Heer, mijn dienstknecht
is ziek" zal echter nimmer over hun Hppen
komen en nog minder belijden zij bij de hevige
pijnen hutuwr mt.nd»rrm hun e! ""en onwaardigheid
Dit Jaatste moge vreemd klinken, maar
maakt daarom des te duidelijker, dat er in de
huidige maatschappij iets hapert aan de ware
betrekkingen tusschen overheid en onderdaan,
tusschen patroon en personeel. In dit opzicht
kan na 20 eeuwen Christendom een heiden,
die leefde in een tijd waarin een dienstknecht
al heel weinig in tel was .ons een aardig lesjp
gaver*

