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In zijn openingsrede zei de Voorzitter,
Prof. Cobbennagen o.m. het volgende
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gekomen, dat in deze moeilijke overgangstijd een commissie van contact tussen de
verschillende maatschappelijke groepen van
de burgerij noodzakelijk is ter bespreking
van de zich voordoende vraagstukKen van
de maatschappelijke wederopbouw en om
in eerlijke en oprechte samenwerking te
pogen net maatschappelijk leven in cultuieel, economisch en sociaal opzicht te leiden door voorlichting aan üe bevolking, beïnvloeding van haar denken en streven, adviezen aan overheidsorganen en stimulerend
contact met personen, instanties en groepen,
wier medewerking en onderlinge samenwerking nodig zijn, om de moeilijkheden van
de herorganisatie ep te.vangen en te over-
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van moraliteit, recht en naastenliefde zeer
geleden, zijn waardevolle tradities en banden verbroken, is de publieke opinie zoal
niet bedorven dan toch zeker niet gevormd
en gevoed door het goede. De spontane aanpassing aan de juiste normen is in de praktijk verloren gegaan.
In economisch opzicht is mede tengevolge
van het misbruik, dat de bezetter maakte
van de resultaten van de arbeid, de liefde
voor de arbeid bij menigeen gedoofd, is het
inzicht in de hoge waarde van de arbeid,
zijn betekenis en noodzakelijkheid voor de
algemene welvaart voor een groot deel verloren gegaan. Daarnaast maakt de vernieling en de moeilijkheden grondstoffen en
werktuigen te verkrijgen het scheppen van
nieuwe werkgelegenheid uitermate bezwaarlijk.
In sociaal opzicht is het onderlinge vertrouwen, het cement der gemeenschap, afgebrokkeld en dreigt de grote ramp der
sociale conflicten.
Tegenover dit negatieve willen wij positief aan het werk tot opvoeding, heropvoe-
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De overwegingen, die tot deze conclusie
geleid hebben ziju in
de voigtiide:
In cultureel opzicht is in de langdurige bezettingstijd de eerbied voor de hoge levenswaarden afgesleten, hebben de opvattingen

.

Ne derland te overheerschen.
no
bloed vloeien, daarvoor ding en voorlichting van jeugd en volwas«uueii n
nog van 9onze
jongens en mannen senen,
tot economische reconstructie onzer
IBiun ieven geven. Wij bidden en hopen, dat stad,
tot herstel en bevordering van de goede
*le oorlog kort moge duren, de offers niet
ele meer zullen zijn, maar het blijft
schap* verhou dingen in bedrijf en gemeener dood dan slaaf, liever nu nog meer
ver eenkomstig dit drieledig doel zijn
Affers dan dat onze kinderen en kleinkinderen binnen
de commissies drie secties in het
Émweer hetzelfde zouden moeten meemaken leven geroepen.
t? Al degenen, die in den strijd tegen de
De voorzitter herinnert eraan, dat de beDuitsche moloch gevallen zijn en zullen ziin
zettingstijd aan vele vragen, die ons voormoeten hen in herinnering blijven
heen bezig hielden en verdeelden, het zwijAls de herinnering en dankbaarheid
voor
gen heeft opgelegd en ons gedwongen heeft
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t
'
ben ne "ng te houden
°- is schappelijke
gedreven,
het
motief
dan dat wij dienen willen
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I den.
Hierna voerde de Burgemeester van Tilburg het woord, met name om zijn instemming kenbaar te maken met het initiatief,
dat tot deze bijeenkomst geleid heeft.
Talrijk en moeilijk zijn de problemen
■ In het Tilburgse Pal„- „
aldus
Dinsdag 14 November
aadhuis h op y.ich de Burgemeester — die in deze tijd
aan ons, opdringen; in hun omvang en
ïter van Tilburg een Corrütév" ur gemees- draagwijdte
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Marseille en andere Zuid-Fransche steden,
de pyrineeën-passen in het Franco-gebied.
Nu echter zijn de consulaten weer overgedragen en de passen door Marokkaansche
troepen bezet.
Churchill is verleden week met ontroerend
enthousiasme in Parijs door de Gaulle ontvangen en het eerste Fransche leger vecht
in de Vogezen. Het aantal Duitsche troepen
in St. Nazaire, Rochefort, Loriarit en Duinkerken wordt nog op 100000 geschat.
Tegen de Gaulle staan de aanhangers van
generaal Darland die in het voetspoor van
Pétain en Laval is getreden.
~Morning Post"
WAT IS ER MET HITLER AAN DE HAND?
De diplomatieke correspondent van de
„Daily Sketch" schrijft, dat in officieele kringen in Engeland nieuwe aanwijzingen zijn
ontvangen, dat Httler niet meer in het open-

bare leven zal terugkeeren.
Een van de meest beteekenisvolle was,
dat een nieuwe Duitsche postzegel in de
maak is met het portret van Himmler inplaats van dat van Hitler.
Dit wordt beschouwd als een nader bewijs,
dat Himmler wordt vooruitgeschoven
of
om Hitler te verzich zelf vooruitschuift
vangen als leider van het Rijk.
Tot nu toe mocht alleen Hitlers beeld op
de postzegel staan
meestentijds uitgaven
met een speciale toeslag voor Nazi-liefdewerken.
Het was bekend, dat Hitler zeer na-ijverig
was op dit voorrecht, dat hij beschouwde
als een onschatbaar middel om bij het volk
in aanzien te blijven. Himmler zou nooit van
Hitler verlof hebben gekregen om van zichzelf een postzegel uit te geven.
Een tweede aanwijzing, dat Hitler voor
goed verdwenen is, is een instructie door
von Ribbentrop de Minister van Buitenlandsche Zaken, gezonden aan de Nazi-gezantschappen en consulaten, waarin het personeel wordt bevolen trouw te zweren aan de
Nationaal-Socialistischen-Staat.
Hitler's laatste instructies aan de gezantschappen, kort na de aanslag op zijn leven,
was, dat het personeel, trouw moest zweren
aan hem persoonlijk als hoofd van den Staat.
Ribbentrop zou nooit dit tegenbevel hebben
kunnen geven met Hitlers toestemming.

—

—

—

Officieel is er nog geen definitieve informatie betreffende Hitlers lot, maar de
overtuiging is groeiende dat hij krankzinnig is eerder dan ziek of dood.
Men gelooft, dat de Nazi-leiders gewacht
hebben zoo lang als zij konden in de hoop

op zijn herstel, maar dat alle hoop nu is
opgegeven, vandaar hun besluit tot reorganisatie onder Himmler.
Uit Duitsche bron wordt gemeld, dat Hitler een goede gezondheid geniet, maar daarmede is de geheimzinnigheid rond de persoon van de Führer niet verklaard.
De Nazi-leiders zijn er merkbaar verlegen
mee, dat zij geen zichtbare of hoorbare Hit-

ler kunnen produceerer,.

De door Himmler ontvangen rapporten

——

schijnen hem te hebben overtuigd, dat
bij
de huidige stand van het Duitsche moreel
hij zich niet kan verooloven te bekennen,
dat Hitler afgedaan heeft. Daarvandaan zijn
angst om het voor de hand liggende te ontkennen.

STADSBERICHTEN

KOPEREN PRIESTERFEEST.
Dinsdag 21 November herdenkt de Weleerw. heer F. v.d. Werf, kapelaan parochie
Hoefstraat, den dag waarop hij 12 V 2 jaar
geleden de H. Priesterwijding ontving.

POSTBESTELLING.
Met ingang van 17 November wordt de
bestelling hervat van correspondentie, ter
post bezorgd te Tilburg en Goirls en bestemd
voor een van deze beide plaatsen.
Correspondentie voor andere plaatsen kan
voorshands niet worden aangenomen.
De Directeur,
CHEERIO

De Revue door het gezelschap Jan van
Ostaden in de zaal van de Souvenir in de
Willem 11-straat ten tooneele gebracht, trekt
avond aan avond volle zalen, zoodat ook
de volgende week nog iederen avond voorstellingen worden gegeven.
Het is een aardige revue, vlot vertolkt
door het gezelschap, dat bestaat uit de komieken Jan van Ostaden en Jan van Loenhout, Liza Boogaerts declamatie, Pierre van
Ostaden, conferencier-chansonnier en met
Beppy een niet onverdienstelijk tap-danspaar vormend. De gezusters Gina en Henny
oogstten niet het kleinste deef van het applaus met hun beschaafde en zeer muzikale
vertolking van Nederlandsche, Engelsche en
Maleische liederen. De revue-schrijvers vonden stof te over in de achter ons liggende
jaren
humor wast welig op een bodem
van leed — en het publiek honoreerde iedere
sneer aan het adres van onze onderdrukkers
en hun satellieten met fanatiek applaus. De
openings- en slot-declamaties, demonstraties
van dank voor de bevrijding en hulde aan
de bevrijders en aan de helden in de uitoefening van hun plicht gestorven, maakten
diepen indruk.

—

Humor in den oorlog
RUILEN

De boer had boter, de juffrouw uit de stad

wou die koopen. Maar de vrouw van de
boer wou ruilen. Wat had de juffrouw aan
te bieden? Zij wees op haar gebreide katoenen kousen, die de boerin wel schenen
aan te staan. Zou zij er zoo drie paar kunnen leveren? Over eenige dagen wel. Zoo

kwam dan ook deze ruil tot stand. De kousen werden geleverd. En de boerin wilde
nóg wel zulke kousen, en het kon nog,
want de juffrouw had nóg katoen. Ze trok
namelijk haar katoenen sprei uit om van
dat garen dan kousen te breien. En dat
ging zoo een tijdje prachtig, tot de juffrouw
op een keer nieuwsgierig vroeg aan de
boerin: „Maar wal doet u- in 's hemelsnaam
met al die kousen?"
En het antwoord luidde:
„Och, het is me om de katoen te doen, ik
trek de kousen weer uit en brei er een
sprei

van.

OORLOGSNIEUWS.

Groote aanval
op de Westergrens van Duitschland

DE BELGISCHE BINNENLANDSCHE

STRIJDKRACHTEN.
De Belgische Minister-President Pierlot
heeft de leden van de Belg. Binnenl. Strijdkrachten er aan herinnerd, dat alle wapens
vóór Zondag moeten zijn ingeleverd.
Alle leden van 8.8.5. kunnen worden opgenomen in het leger of bij de hulppolitie,
ook zijn andere betrekkingen voor hen beschikbaar.
Er schijnt eenige opwinding te zijn in
Brussel als gevolg van het aftreden van twee
communistische ministers. De regeering
wordt er van beschuldigd niet stevig genoeg
op te treden tegen de landverraders.
„Herrijzend Nederland

BINNENLAND
EEN DAPPER SOLDAAT.
Een jong Nederlandsch luitenant ter zee,
die in 1940 krijgsgevangen was gemaakt —
hij weigerde de loyaliteitsverklaring te teekenen
ontsnapte, na vijftien mislukte pogingen, uit het kamp te Stanislau.
Hij slaagde er in in Warschau te komen
waar hij dienst nam in het verzetsleger van
generaal Bor. Hoewel hij zijn commandant
nooit heeft gezien, was hij zeer onder den
indruk, van de achtina, die de generaal genoot bij de Poolsche "verzetsbeweging, een
goed georganiseerde en getrainde macht.
De Nederlandsche officier nam deel aan
tal van ondernemingen orj groote schaal en
werd commandant van een verzetsgroep. Hij
vocht mee in raids op SS en Gestapobureaux
in straatgevechten en vele Duitschers sneuvelden door zijn hand.
In gezelschap van een Australische vliegenier, die alleen Engelsch sprak, kwam hij
via Berlijn, Brussel en Parijs in Engeland.
Voor zij naar Engeland kwamen maakte
beiden deel uit van de Fransche ondergrondovervallen
sche beweging en organiseerden
op Duitsche voorraden en mumtiedepots.
beToen'de geallieerden Parijstotaanvielen
lijfwacht
de
mannen
jonge
de
hoorden
van den commandant van de F.F.I. te Parijs.
Aan het hoofd van 25 Maquis vocht de Nederlandsche officier in de straten van Parijs
tegen de Duitschers, vernielde tanks met
Molotof cocktails en maakte dertig krijgsgevangenen.
IN GOEDEN WELSTAND.
Herrijzend Nederland deelt mede, dat alle
inwoners van de stichtingen van de Paters
van het Goddelijk woord in Noord-Brabant
en wel te Teteringen, Helvooirt, Veghel,
Uden en Gemert zich in goede
bevinden.
Eveneens de bewoners van de pensifana
ten St. Louis en St. Anna te Oudenbosch.

—

welstand'
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Zes geallieerde legers bestormen de Duit-

sche verdedigingsstellingen in het Westen.
Ten Noorden van Aken is het 9e Amerikaansche leger onder generaal Stirnpson tot

den aanval overgegaan. Gisteren waren zij
al 3 KM gevorderd, ongeveer tot het punt
waar het le Amerikaansche leger te voren
een bres in de Siegfriedlinie geslagen had.
Binnen 12 uur wisten zij 5 Duitsche steden
te veroveren en staan nu nog 7 KM van de
Ruhr.
1200 Vliegende forten en Liberators hadden het terrein achter het front hevig met
bommen bestookt tot een diepte van 30 KM.
De eerste aanval werd gevolgd door een
aanval met 1100 bommenwerpers, die hoofdzakelijk splinterbommen uitwierpen, welke
geen kraters maken en dus de opmarsch der
Geallieerden niet vertragen, o.a. werden de
steden Duren, Julich, en Heinzberg gebombardeerd.
In het Nederlandsch gebied waar de aanval Dinsdag werd ingezet door het 2e Britsche leger onder generaal Dempsey werden
Grathem, Baexem, en Heythuizen bevriid,
De Britten drongen door tot Thorn, Haelen
en Donk, en staan nu aan de Maas bij
Wessem op 2 K.M. van Roermond en hebben
gekregen
contact
met de troepen,
bevrijdden. De Duitschers boden, die Mevel
zoo te verS na h 6t h6Vige
«rtillerievuur,
dat aan den aanval
voorafging, weinig
m U tele
genstand. Zii trokken
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In den sector van Thionville
werd het
bruggehoofd .ver de Moezel ver
sterkt en werd Lacroix bezet, dat 5
KM
de
grens gelegen is
In Hongarije hebben Malinofskv's
troepen bijna de geheele Hongaarsche
laagvlakte
van panden gezuiverd. Het
rukt nu op naar Miskolsk, de Roode Leger
laatste groote
stad die op den weg naar Boedapest
nog
9 n
het bezit van den vijand is
front bereikten geaTlieeM_h Italiaansche
ten
NooTden
en
Westen van Forh de
Montonerivier
U den Van Faenza
werd en wederom
j
beduidende
vorderingen gemaakt.
iNa de zware verliezen die
de
scheepvaart de laatste dagen onder Duitsche
de Noorsche kust heeft geleden, hebben de Duitschers behalve enkele torpedojagers geen
marine meer overgehouden.
Op de werf van Burmeister und Weinn in
Denemarken werden drie nieuwe oorlogsbodems door ondergrondsche strijders in de
lucht geblazen nadat zij eerst het personeel
telefonisch hadden gewaarschuwd de terrp :
„Herrijzend Nederl/
nen te verlaten.
geallieerde

f

bndnfnon

—
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Advertenties
Met groote vreugde en
dankbaarheid jegens God
geven wij kennis van de
voorspoedige geboorte v.
ons dochtertje en zusje
ELSJE
dat bij het H. Doopsel de
namen ontving
Elisabeth Maria
Clementina Clara
E. D 'ems
M. Daems-Schapendonk
Hoefstraat 45
Met groote vreugde en
dankbaarheid aan God,
geven wij kennis van een
voorspoedige geboorte v.
ons dochtertje
MARGRIET
A. v. HuijgevoortJanssens
Donderdag 16 Nov. 1944.
Schrasserstraat 3

Het uitgestelde huwelijk
van

TOOS CORSTEN
en

JOS VAN GESTEL
zal worden voltrokken op
2 December a.s. in de Parochiekerk v.d. H. Familie
(Broekhoven II) te half 10
Groenstraat 242
—__———_______■__■«__

t t Na een langdurig,

t geduldig gedragen
lijden, overleed heden,
tot onze diepe droefheid, zacht en kalm,
gesterkt door de H.H.
Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde, onvergetelijke
Echtgenoot en zorgzame Vader, Behuwd- en'
Grootvader
Gerardus Hendrikus
VAN STAPPERSHOBF
Echtgenoot van
Johanna Waltera
De Leeuw
i. d. ouderdom v. 74 j.
J. W. v. Stappershoefde Leeuw
Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen
Tilburg, 15 Nov. 1944
L. v. Veghelstraat 47
De solemneele uitvaart
zal plaats hebben op
Zaterdag 18 Nov. te 10
u. in de Parochiekerk
van de H.H. Martelaren v. Gorcom, Besterd
Gaarne H.H. Missen
en Gebeden.
Hiermede betuig ik mijn
hartelijken dank aan familie, vrienden, kennissen
en buurtbewoners voor de
belangstelling ondervonden bij het overlijden v.
mijn dierb. Echtgenoote
Antonia M. J. MAAS
In het bijzonder dank v.
de geschonken H. Missen.
C. A. v.d. Nouweland
Peter
Jozef Israëlstraat 18
Mevr. Verbunt-v. Spaen-

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij U
kennis, dat onze geliefde
ouders
Franciscus Laurentius
TOORIANS
en
Anna Adriana
TOORIANS-PULLES
op Vrijdag 24 Nov. den
dag hopen te herdenken,
dat zij voor 25 jaren in
het huwelijk traden.
Hun dankbare kinderen
Jan en Verloofde
Anny, Jozef, 'Jeanne
Antoon, Theo, Joke

PUBLICATIE No. 170
Distributiekrtng 249, Tilburg

Aanvulling bonnen periode 12 t.m. 25-11-44.
BROOD : 4-67 200 gram brood.
AAISDAPPELEN : 1-68, 2-68, 3-68, 4-68 3 kg. aardappelen.
BOTER X 1-69, 2-69, 3-69, 4-69, 125 gram margarine of 100 gr. vet of 100 gr. raapolie.
Op deze bonnen en op de bonnen 1-55, 2-55,
X
3-55 en 4-55 mag vanaf Zaterdag 18 Nov. afgeleverd worden. Men moet genoegen nemen met wat
de winkelier voorradig heeft, hetzij margarine of
bak en braadvet.
Het is gewenscht, dat de consumenten de boter
op de nieuwe >onnen be—l.kken bij dezelfde detaillist waar zij hun voG<*-nleveringsbon hebben
Keesje
ingeleverd.
Het familiefeest is voorHet publiek moet er re!> ring mee houden, dat
lopig uitgesteld.
de eerstvolgende boterbon lekend gemaakt wordt
Loon op Zand, Bergstr. 1 op 29 November 1944.
Aan allen, die op eeni- VIS : 1-67, 2-67, 3-67 op deze bonnen wordt verkrijgbaar gesteld of 500 gram verse mosselen
gerlei wijze hun medeleof 250 gram verse bliek of 100 gram schoonven en belangsteling hebgemaakte bliek. Verkrijgbaar bij de vishanben betoond, gedurende
delaren,
de ziekte, het overlijden
en de begrafenis van onze
Publicatie No. 171
goede, lieve zorgzame
Distributiekring
Tilburg, Parkstraat 10
249
Echtgenoote, Moeder, Bebonnen
in
de
Inlevering
van
week van 20-25 Nov.
huwd- en Grootmoeder
de
TABAK.
e
bon
No.
42
Koning
Maria
van de tabakskaart moet
D
geb. v. Hoof
door de detaillisten in 10-voud ingeleverd worden
betuigen wij onzen op- op de voor hen voorgeschreven inleveringsdag.
Het restant van bon 42 moeten zij bij den grossier
rechten dank.
inleveren.
bijzonderen
dank
Onzen
gaat vooral uit naar VLEES. Slagers moeten op Woensdag 22-11-44
buurtbewoners en vrien- de bonnen 1-58, 2-58, 3-58, 4-58 inleveren, evenden, die door het geven tueel aangevuld met ten hoogste 99 rantsoenen
van H.H. Missen ons bij- van bon 48.
zonder hebben getroost.
AARDAPPELEN. Aardappelhandelaren moeten in
J. C. de Koning,
de week van 20 t/m 25 November de bonnen 1-60,
Kinderen, Behuwd en 2-60, 3-60, 4-60 inleveren eventueel aangevuld
Kleinkinderen.
tot een 10-voud van bon 68.
Tilburg, Damsstraat 4.
KRUIDENIERSWAREN. Detaillisten met de codeVoor de vele hartelijke nummers 1000 en 3000 leveren al de door hen inblijken van medeleven en genomen voor-inleveringsbonnen in op Maandag
;
belangstelling bij 't over- 20 November 1944
lijden en de begrafenis met de codenummers 2000 en 4000 op Dinsdag 21
van onzen innig geliefden November en met het codenummer 5000 op Woensdag 22 November op de navolgende wijze :
Zoon en Broeder
De artikelen moeten ingeleverd worden met het
BERTUS
betuigen wij U onzen op- ontvangstbewijs 242-02 met dien verstande, dat
de bonnen van artikelen, die betrokken worden
rechten dank.
bij
eenzelfde grossier met één ontvangstbewijs inC. M. Struijcken
W.Struijcken-Kloosterman geleverd moeten worden, waarop tevens de naam
en kinderen van den grossier vermeld is. b.v.
winkelier heeft 112 rantsoenen jambonnen.
Ringb.
Oost 32 HijEen
Tilburg,
wil hiervan 60 rantsoenen bij grossier A. en
Met deze danken wij de overige 52 rantsoenen bij grossier B. besteden.
hartelijk voor de groote Hij levert dan de 60 en de 52 rantsoenen met 2
belangstelling ondervon- aparte ontvangstbewijzen in, waarop de namen
den bij het overlijden van van de grossiers A. en B. vermeld staan.
onze beminde echtgenoot
Het invullen van het ontvangstbewijs moet als
en vader. Vooral hartelijk volgt geschieden
Suikerwerken wordt zout.
dank aan de buurtbewoGort, maizena, havermout en kindermeel wordt
ners voor de vele gepeulvruchten.
schonken H. Missen.
Rijst wordt Ligakoeken.
Wed. Ramakers-Heyman
Grossiers en detaillisten die over een en ander
Adriaan,
inlichtingen wensen kunnen zich hiervoor verJo en verl.
voegen op Zondag 19 November a.s. tussen 11 en
Jan.
12 uur aan het Distributiekantoor Parkstraat 10,
Hiermede betuigen wij kamer 6.
onze hartelijke dank aan MILITAIR GEZAG
familie, vrienden en kenDe Militaire Commissaris van Tilburg en omnissen voor de zeer groostreken, uitoefenende de bevoegdheden, toegete belangstelling tijdens
de ziekte en het overlij- kend aan het militair gezag, in het vorenbedoelde gedeelte van het in bijzonderen staat van beleg
den v. onze geliefde zoon verkeerende
gedeelte van het grondgebied van
en broeder
het Rijk in Europa;
HARRY
Overwegende, dat de veiligheid van den Staat
en vooral aan de buurt- vordert, dat het vliegveld Gilze Rijen zoo spoeH.
de
vele
bewoners voor
mogelijk wordt hersteld;
Missen hem geschonken. dig
Gelet
op de desbetreffende bepalingen van het
SchenkelsWed.
Verhoeven besluit op den bijzonderen staat van beleg en van
en kinderen de verordening burgerlijke Diensten-,

—
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Beveelt:

1. Dat alle werklooze bouwvakarbeiders en
donck vraagt v. zoo sp. Leert thans Engelsch. Primogelijk 'n R.K. Keuken- vaat en clublessen. J. C. electriciens in de gemeenten Tilburg, Goirle, DonBrekelmans, H. d. Sch. ac- gen en Loon op Zand—Kaatsheuvel zich terstond
meisje en 2e meisje.
Br. Bredaschew. 443 Tilb. te Engelsch L.O. H'beek.
binnen een termijn van drie dagen na afkondiging van dit bevel
dienen te melden op het
Gewestelijk Arbeidsbureau of een zijner bijkanMEDISCHE KEURING IS BEGONNEN.
toren.
Het aanmeldingsbureau voor oorlogsvrijwilligers
2. Dat alle werkgevers, die bouwvakarbeiders
ter
algemee75a,
Tilburg brengt hiermede
Heuvel
en/of electriciens in dienst hebben, onverwijld
ne kennis, dat de medische keuring voor de Oorbinnen
dezelfden termijn van drie dagen bij de
keuringslokaal
logsvrijwilligers is begonnen in het
genoemde instantie opgave moet verstrekken van
Antoniusstraat 7. leder die zich aangemeld heeft,
de zich in hun dienst bevindende bouwvakarbeiontvangt t.z.t. een oproep voor de keuring. Men
ders en/of electriciens.
rustig
zijn
dus
beurt
af.
wachte
3. Onder bouwvakarbeiders en electriciens
Het Hoofd van het A.0.V.,
worden
verstaan zij, die van beroep bouwvakarDe Reserve-Kapitein
beider of electricien zijn en zij, die in de laatste
D. SCHIPPER.
vijf jaar dit beroep hebben uitgeoefend.
4. Dit bevel geldt van den dag der afkondiging
TransportMotortransport Nederland (Militaire
af, die zal plaats hebben door aanplakking aan
organisatie voor de aanvoer van de meest noodde gemeentehuizen van bovengenoemde gemeenDe
zakelijke levensbehoeften van Nederland.)
ten
en in een in de Gemeente Tilburg verschijnend
in
Chef
Staf
Militair
NeGezag
Generaal-Majoor,
s
dagblad;
derland GELAST
:
5. Niet opvolging van dit bevel wordt aangeAan alle personeel van het korps Motordienst
merkt als overtreding en is als zoodanig strafbaar
en van het Vrijwillige Landstormkorps Motordienst
met hechtenis voor ten hoogste zes weken of een
verblijvende in het gewest Tilburg, waaronder te
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
rekenen de gemeenten: Tilburg, Baarle Nassau,
Gegeven te Tilburg, 16 November 1944.
Alphen, Riel, Berkel Enschot, Gilze, Goirle, HilDe Militaire Commisaris voor Tilburg e.0.,
varenbeek, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk,
De Res. Majoor van Algemeene Diensten,
Aanmeldingsbureau:
Udenhout, te melden op het
S. G. P. DE LANGE
Nijverstraat 171 (School met den Bijbel) te Tilburg
op 20 November voor K.M.D.-personeel en 21 NoDe wnd. Directeur van het Rijksbureau voor
vember 1944 voor personeel van het Vrijwillig
Hout, aldus gemachtigd door het Commissariaat
Landstormkorps Motordienst.
voor Handel en Nijverheid, kantoor houdende te
Tevens wordt verzocht vrijwilige aanmelding op
Eindhoven, Floralaan 174, brengt ter algemeene
genoemd bureau van ervaren chauffeurs vrachtkennis:
wagens, ervaren chauffeurs, ervaren motorrijders,
1. Alle verordeningen en bepalingen betreffende
ervaren technisch en administratief garage-perhet
artikel HOUT blijven onveranderd van
soneel, hieronder begrepen: chefs werkplaats, monkracht.
teurs, lasschers, plaatwerkers, magazijnmeesters,
Onder Hout valt al hetgeen onder de definitie
etc. Leeftijdsgrens 50 jaar.
de Houtbeschikking 1941 No. 1 valt, dus bv.
van
Kokspersoneel. Allen diploma's getuigschriften
hout op stam, geveld hout, stobben, stronken,
en trouwboekje meebrengen. Zij, die zich reeds in
brandhout, al dan niet gezaagd naald- en loofhout,
de Gen. Maj. Kromhoutkazerne gemeld hebben,
triplex, fineer, vezelplaten (boards) e.d.
dienen zich thans opnieuw bij het aanmeldingsbu2. Alle voorraden, onverschillig van welke
reau op te geven.
soort óf afmetingen en waar ook liggende, zijn
Regeling Vrijwillige melding: Geslachtsnaam,
vanaf
heden geblokkeerd en mogen mitsdien ook
beginnende met de letters A—H 22 November '44;
verplaatst, verhandeld of verwerkt,
niet
worden
'44;
I—N 23 November '44; O—S 24 November
resp. gezaagd zonder bijzondere vergunning van de
T—Z 25 November '44. Zij, die zich reeds als
wnd. Directeur van het Rijksbureau voor Hout.
oorlogsvrijwiliger gemeld hebben, komen voor
3. De opgaveplicht der voortraden ingevolge art.
bovenstaande aanmelding niet in aanmerking.
5 van de Houtbeschikking 1941 No. 1 blijft evenDe Generaal-Majoor 0.1. de Militaire
eens van kracht.
Commissaris Tilburg e.o.
Tot nadere bekendmaking moet deze opgave inDe Res. Majoor, S. G. P.*DE LANGE
gediend worden aan het kantoor Floralaan 174
De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te
te Eindhoven vóór den lOden van iedere' maand,
Tilburg roept gegadigden op voor het ambt van
voor het eerst vóór 10 November 1944. Voorraden
tijdelijk hulpcommies der Invoerrechten en Acdie vroeger verzwegen zijn, kunnen thans nog
cijnzen.
In aanmerking komen ongehuwde Nestraffeloos worden opgegeven.
derlanders van onbesproken gedrag tusschen 23
4. Alle vervoer van hout (waaronder ook brandhout) is zonder bijzondere vergunning verboden.
en 28 jaar. In zeer bijzondere gevallen kan hier5. De prijsvoorschriften en maximumprijzen blijvan worden afgeweken. Schriftelijke aanmeldingen
vóór 22 November a.s., Stationsstraat 24, Tilburg.
ven gehandhaafd.
De Inspecteur voornoemd,
6. Hij, die aan de voorschriften niet voldoet
REYNTJENS
stelt zich aan boete of verdere bestraffing door
het bevoegd gezag bloot.
Middelbare School voor Handelswetenschappen.
De wnd. Directeur van hetRijksbureau
Zaterdag 1» NovemSecr. Korvelscheweg 172
voor Hout,
ber worden de lessen gegeven bij Café Voskens,
G. M. VAN DER MAESSEN.
Heuvel Aanvang 2 uur.
Gevraagd enkele dames- en heerenleden voor
HEROPENING. Sigarenmagazijn is weer geopend.
Tooneelvereeniging. Zich aan te melopkomende
Jacob
van
KamHOUTEPEN,
Aanbevelend H. J.
den: Groeseindstraat 31, Tilburg.
Denstraat 15.
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MOTORRIJTUIGENVERKEER
Ingaande Zondag 21 Nov. is het verboden zich met
motorrij- of voertuigen op den openbaren weg te
bevinden zonder een daartoe geldige nood-rijverBEPERKING

gunning van het kantoor der Rijksverkeersinspec-

tie, waaronder men ressorteert.

Alle vóór September 1944 uitgegeven Rijvergunningen der Rijksverkeersinspectie zijn ongeldig.
Uitgezonderd hiervan zijn wagens in dienst der
Geallieerde Strijdkrachten en/of Ned. Binn. Strijdkrachten.
De wmd. Rijksinspecteur v/h Verkeer
Rayon Tilburg.
M. J. HOOYEN
DISTRIBUTIEKRING BLADEL (233)
Nieuwe bonnen.
Voor de veertiendaagsche periode van 12 tot en
met 25 November 1944 zijn de volgende bonnen
van de noodkaart II aangewezen:
Brood: No. 280-281 290 - 291, élk 8 rants. brood.
No. 282 283 292 293 elk 1 rants. brood.
No. R 21 R 22 - R 31 R 32 elk 2 rants. brood
of beschuit of elk 100 gr. voedingssuiker.
No. R 23 R 33 elk 1 rants. brood.
No. R 24 R 34 elk 4 rants. brood.
Vleesch: No. 202 en 212 elk 100 gr. vleesch.
No. 203 en 213 elk 25 gr. vleesch.
Boter: No. 222 voor 250 gr. boter of 200 gr. bakof braadvet of 200 gr. olie.
Melk: No. R 15 en R 16 elk 7 liter gestand, melk.
Taptemelk: No. 278 voor 2 liter taptemelk.
Lucifers: No. 230 1 doosje lucifers.
Eenheidszeep: No. 240 voor 1 stukje Eenheidszeep
Zout: No. 250 voor 100 gram zout.
Suiker: No. R 25 voor 250 gram suiker.
Koffiesurrogaat: No. 288 voor 125 gr. koffiesurrog.

Gevraagd nette K a

2

gevorderd*

bediende,

IöJJ

volwassen, goed
A. Bogaers Hoefstr*—
Tilb. Spee, Heeren^}

Aangeb. Sjoelbak
met 9 sch., lengte
Van Bienen, v. Grfl"
donckstraat 8

I>J

Wie ruilt
gen kleinbeeldcanie'', "
tina Ha lens 3.5 ai
behooren. L v. d. fl
Molenstraat 143. }*
Te ruil een p. z. g. *
jongenssch. m. 28 \j

-

’

hobbelpaa>J; t

m. 29 en

koop ’2o.— L. BfiCj
Houtmanstr. 11.
J„j
Te koop zes jongenW
den ras Boegiers zes ?
met stamboom. Wed. er
tens, Udenhotft A WJ 1
Gevraagd nette dien\ a
de voor d. of d.
eenigszins kunnende.r
ken. adr. Mevr. Boii*jp £
Arnold, Ringb. O.
Direct gevraagd v/e \\,
liefst 's morgens.
j.
Mevr. Liernur,
i
Kleuterlaantje 4,
e
Kindervoeding: No. R 26 en R 35 elk 250 gram Welke jonge
s
gort of havermout of kindermeel; of 100 gr. jonge Wed.' zoekt be»
king
als huishoudster
vermicelli, maizena enz.
J. Leijten, St.' JansSÖ'|"
Vervangingsmiddelen: No. 231 voor 1 rants. vervangingsmiddellen.
Jam: No. 241 voor 125 gram jam of stroop.
Voor direct gevraagde
Bloem of meel: No. R 36 v. 140 gr. bloem of meel. buffetmeisje en KWer
Keuzebon: No. 298: voor 250 gram havermout of meisje v.g.g.v.
Vi4er
gort, of 250 gram peulvruchten of 100 gram Hotel, Spoorl. 112,
vermicelli of maizena.
De door den distributiekring Bladel uitgereikte Gevraagd flinke
toewijzingen met een geldigheidsdatum, gelegen voor enkele
of meisje v.
vóór 5 December 1944, zijn met ingang van 12 week
dagen. Broekhans,
November ongeldig. De winkeliers dienen de cou- Nieuwstraat
243.
pures echter zorgvuldig te bewaren ter verantwoording van hun voorraad. Derhalve mag slechts H.H.
worden afgeleverd op toewijzingen met een gel- ruil een prima Duif *5'
digheidsdatum van 5 December 1944 of later.
40 p. gr. erwten
i
gerst,
J
Bovenstaande bonnen zijn géén■ vóórinleveringsbonnen. De winkeliers kunnen dus aanstonds hierop verkoopen. Door de P.V.C, zal al het mogelijke
Voor direct gevraag" v
gedaan worden om de winkeliers van het tekortnette dienstbode. **«
komende te voorzien.
Sprickel, Valkeniers^,
De Directeur van de Distributiekring Bladel
gevraagde
Sorteersters
en Netersel 233,
Zuid
Nederl.
J.
de
Swart.
A.
del, Trouwlaan 27. i<
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enJ*? 1
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VlimmenhoefstraatJ^e:

THE BOCAGE CLUB, Bredascheweg. Dancing

—d

Sunday-evening at 7 p.m. Orange tickets available. Gevraagd v. direct t
kt* jongen. Matrasse"',
The Commandant.
kerij ABZ L.
Gevraagd voor Oisterwijk: Courantenbezorgers
Drie prima
Zich te vervoegen bij: P. Massuger, Peperstraat 259 R. T. zwart-buin. A. *V'
Natuur Historisch MUSEUM Alleenhouderstr.
Paleisstraat 18
Flink dagmeisje geVyl
«, fc
Het Museum zal van Maandag voor nu of later. SV%
N°v a wederom voor het Donders,
A
A
publiek geopend zijn,,van 1-5 u. baan 86.
Toegangspr. 10 et. Kinderen 5 et.
(ttS
3ffl
Members of the Allied troops Te ruil nieuwe
>$?
T3_
KËE I
?
invited !
Admission free I maat 25 tegen autostC'c
are
jgjy
wS |SS £
Smulders, De Rieme'j/'
Het Bestuur,
>§3v2Éss|sjjr
-C}>)
Mr. j.c.A.M. v.d. Mortel, voorz. Gevraagd nette
wer> I
A. J. Prins, secretaris.
voor 2 halve
Ned. Herv. Envangelisatie „Immanuël" Gasstraat Liefst Dinsd. of W°*V
24. Zondag 19 Nov. 10.30 uur Drs. A. P. Mijnarends morgen en Vrijdagro
(cv. Donderdag.-rni^
(onvoorziene omstandigheden voorbehouden).
HET BESTUUR. Aanb. Schellen
napark 12.
/.<■
EVACUé's! De Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie
~Elim" houdt iederen Zondag haar godsdienstoefe- Gevraagd in kl.
ningen om 10 uur v.m. en 4 uur n.m. in het ge- kamers) net dag* (j
zelfst. kunn werkerlj
bouw Lange Nieuwstraat 51 te Tilburg.
Mevr. Kalenbach, '*}
R. K. Ziekenfonds St. Jozef. Met ingang van Zaonstraat 14.
Jp
terdag 25 November zal de contributie-betaling
p.
Te
ruil
1
h.
in
zw.
het Caplaats vinden: Zaterdags van 3—4 uur
nen m. 44 tegen 1 "jfé van den Heer G. van Os, Korvelscheweg.
-schoenen ra, 41 met 7
Het Bestuur.
hak, adres: Vermeefj/
A.s. Zaterdag groote voetbalwedstrijd op het pucijnenstr. 191
Sportpark: LONGA—ENGELSCH ELFTAL. Aanv.
Mevr.
3 uur. Voorwedstrijd Longa-jeugd—Hyrommusvoor onmindel. indnf
jeugd. Aanvang half twee.
treding meisje v. K)
Het geweldig succes en de of
CINEMA ROYAL.
enkele heele
ons,
vele verzoeken om plaatskaarten noodzaakt
Bredaseweg 349.
J}
tot
„CHEERIO"
de Cabaret-Revue
te prolongeeren
Zondag 26 November. ledere avond voorstelling Te ruil 1 p. h. scttf >'
aanvang 7 uur. Het loopt storm. Heel Tilburg br. m. 41 tegen l_f\
spreekt over „Cheerio" en zingt „O, Tommy, schoenen m. 41. r \
o, Tommy".
s
Dagelijks (ook Zondag) plaatsbe- Boomstraat 91.
spreken aan de kassa van 12 tot 1 uur en van
Huis ruilen. Ik wil. \
5 tot 7 uur.
mid ïEBstands
i
Ons eerste filmprogram- 6.25 ruilen tegen e&i
CHICAGO-THEATER.
ma na de bevrijding! Vanaf Zondag 19 Nov. dage- mooie woning onvef'j
lijks 3 voorstell. 2 u, half 5 en halfB. Als hoofdn. lig waar in Tilburg
Raymond Massey in ABE LINCOLN (Abc Lincoln aan v. d. Oetelaair
in Illinois)
Een boeiende episode uit het leven zoenstraat 55.
J
van den bekenden President. In het bijprogramma
JONGE ARENDEN (Wings of youth) Hoe de jon- Ter ruiling aangebge Engelschen getraind worden voor vliegenier. nieuwe d. schoenen
In het journaal: Bezoek van Prins Bernhard aan voor m. 36 of 37. W§
nicus, p/a HespereD*,/
Holand.
Kassa dagelijks open af 12 uur. Kaarvan
vertoodag
ten worden uitsluitend voor den
Wie ruilen een in QJ
ning verkocht.
staat zijnde h. wio'J
tegen idem h. costu'Jjr;
29)
11-straat
Royal,
Willem
CINEAC (Cinema
m. Jongbloets, Ou<J j
Een nouveauté voor Tilburgl Het allernieuwste!
renstraat
127 __^yÓ
Vanaf Maandag 20 Nov. dagelijks van 11 tot 6
uur. 's-Zondags van 12 tot 3 uur) Doorloopende Te koop of te
Cineac-voorstellingen, aanvang elk uur. Prijzen 25 derauto op
<j
en 40 cent. British Movietone nieuws tekenfilm tegen wandelwag e 5
enz. U zult het uitjubelen van enthousiasme!l Hout, Molenbocbj^j
Het Theater voor iedereenl
CINEAC
Mevr. de Voort,
Ondergeteekende betuigt hiermede zijn harte- naplein 17 vraag v"
/
lijke en welgemeende dank aan den directeur der bode v. d. en nN.V. Volt-fabrieken, Ir. Kipperman voor de grooden dag, v.g-9^-^
te welwillendheid waarmede hij de schuilkelders
DaS
openstelde tijdens de angstige oorlogsdagen. Ook Gevraagd net
py
gezin8
hartelijken dank aan Mej. Helsloot voor de goede in klein
fahartelijken
Ook
dank
aan
de
mijn
zorgen.
brieksbrandweer voor de goede zorgen aan mijn Wegens
vrouw en zoon betoond.
vy
direct gevraagd
C. J. Overveld,
of &
dagmeisje
fc
Groenstraat 36
de morgenuren- i
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Oisterwiikse^'
teleurs^J
vervoeg

tf
Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank 16 j. Te
geaan de buurtbewoners en ook vooral aan zijn
achten Patroon, de Weledele Heer Jurgens, Kan- Voor direct
of dj
toor- en Fabriekspersoneel voor de groote bevj^e vr.
langstelling, ondervonden bij onze zoo noodlottig Dienstbode
9
n.
klein
/
om het leven gekomen Broeder, Behuwd-broeder ker, Burg- v

ge£

.

'

gezeur»

en Oom, den heer Louis Blankestijn.
Fam. B. Blankenstijn,
Enschotschestraat 19j
Hiermede bericht ik U de heropening mijner
Hopende door nette en coulante beSlagerij.
diening Uwe gunst waardig te worden, Beleefd
aanbevelend A. v. SPRANG, Bisch. Zwijsenstr. 70.
MAISON MODERNE is voor Uw SinterklaasinOm rustig
kopen geopend van 9—12 en 2—4.
bediend te worden: Koopt in de morgenurenl
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