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We kijken achterom en wij
kijken naar voren.
De mensch, die ic-deren keer
de dingen anders doet dan 't zijn
voornemen was, legt de stukken
van de kapotte tijd voor zich uit.
God kijkt over Zijn schouder en
fluistert een oordeel in zijn ge
weten.
1944 is voorbij. Het was een
donker jaar. We hebben veel ver
keerd gedaan en we hebben, veel
ellende gezien en meegemaakt.
Maar het had rijn prachtige mo
menten: de hooggespannen ver
wachting naar de verlossing, de
vreugde toen w\j elkander hiel
pen in den nood en de juichende
kreet om de bevrijding.
Wij kijken achterom en wij kij
ken naar voren. De menach die
Eeuwig hunkerend de drang in
rieh heeft om de volgende keer
goed te zijn maakt zijn plannen
voor de toekomst gereed. De uit
voering van zijn plannen eischt,
dat hij aan strakke voorwaarden
voldoet. Hij wil een betere mensch
Ja een betere tijd Hij wil een be
tere samenleving bovenal. Dan
ral hij met zelfvertrouwen en met
vertrouwen In anderen als uit
gangspunt zijn daden
moeten
richten op dit doeL Eerlijk en
openhartig stal hij zijn medeimensch tegemoet moeten treden.
Met eerbied voor diens persoon
lijkheid en voor diens eigensoor
tigheid. Met de aanvaarding van
de onderling* verscheidenheid.
Met het inzicht dat de uiteenloopende krachten, in eensgezindheid
tot samenwerking gebracht de
maatschappij kunnen vormen tot
een goed geheel. Met het begrip
dat daartoe noodzakelijk een
sterke centraliseering moet woröen gevonden in een krachtig ge
zag. Met de overtuiging dat daar
bij de rechtvaardigheid voorop
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gesteld moet worden, zoodat aan
ieder wordt gegeven wat hem
toekomt.
Met den vastberaden
wil om de sociale gerechtigheid
te betrachten. Met het bewustzijn,
dat de liefde alleen in staat «s
een maatschappij
blijvend te
schragen.
Met do hoop en het vertrou
wen, dat God Zijn onontbeerlij
ke n bijstand zal verleer.en. En
met de zekerheid, onaantastbaar,
dat Christus in Zijn Evangelie
den weg wijst om dit te berei
ken.
1945 Staat voor de deur. Wij
dragen de
erfenis over den
drempel van ond en nieuw: onze
zorg om warmte en kleeding, de
dagelijksche problematiek van
eten en drinken, de schrijnende
onzekerheid om het lot van
vrienden en verwanten, de harde
piin om de scheur door het front
getrokken in ons volkslichaam,
de immense last van den oorlog.
Daartegenover onze bereidheid
om het leed te dragon, onze of
fervaardigheid om anderen te
helpen, onze overtuiging van de
overwinning en ome verwach
ting van een goeden vrede.
Op het snijpunt van de jaren
overheerscht onze wensch voor
de toekomst.
Wij wenschen elkaar een ge
lukkig, een geregend, een Zalig
Nieuwjaar. Zalig om zijn bij
drage tot het eeuwig geluk, dat
wij d« Zaligheid noemen, Gesegend om den bijstand van den
Allerhoogste- Gelukkig om de
goede maatschappelijke verhou
dingen in kleiner en grooter
verband, waarnaar wij zoozeer
verlangen.
Wij bidden God voor ons zelf,
voor onze familie, voor ons
volk en voor de wereld: geef ons
'n rechtvaardigen en bestendigen
vrede in het nieuwe jaar, omdat
we wel onwijs maar toch van
goeden wille zijn.

DE KOLENVOORZIENING
verleend om ook de civiele belan
gen, vooral da kolenvoorziwsing.
veilig te stellen. Zoo geschiedt
het bevaarbaar maken van rivie
ren door opruiming van schepen
on wrakken, door verhooging van
bruggen, alsook het herstel der
spoorwegverbindingen voor het
grootste deel doro geallieerde mi
litairen. Daarnaast geschiedt een
groot gedeelte van het transpor
met militaire wagens- (In de
week van 3 t.m. 9 Dec. vervoer
den militaire trucks 6000 ton, in
de week van 10 t.m. 13 Dec. 7Ö00
ton). Toch blijft dè zorg het
transport- In Limburg liggen op
het oogenbiik 280.000 ton kolen.
Er komen kolen, en er zul
Dank zij de hulp der geallieer
len kolen blijven komen.
den biedt het vervoer per spoor
Het Rijksbureau, het trans steefö meer mogelijkheden.
portbureau en andere instan
ties doen Hlles om de kolenvoorziening te verbeteren.
Men ziet hoe er gewerkt wordt
Het dieptepunt is bereikt en om de kolenposltie te verbeteren.
reeds overwonnen.
Maar het ideaal is op geen stuk
Rtxilovereenkonwt met Eolgi«5. ken na bereikt. Neg sterker het
Omwille van de thansportmoel- hoognoodige is niet eens beschik
Ijjkheden sloot Nederland een baar. De toestand is onhoudbaar
en hoogst onbevredigend.
ruilovereenkomst met België.
Hierbij bedenke men wei:
lo. Dat de kolen uit België
minder geschikt zijn voor huis
BUITENLAND
brand (vetkolen) en dat vaak
heele treinen hier aan komen met
BOODSCHAP VAN DEN
gruis, dat alléén voor gasproduc
tie en enkele electrische centrales HEILIGEN VADER AAN ALLE
OORLOGSSLACHTOFFERS.
geschikt is, doch totaal onbruik
baar voor huisbrand.
In een boodschap richtte de
2o- Dat de Belgische kolenmij Paus zich bijzonder tot de kinde
nen de geschattö productie niet ren, krijgsgevangenen,
geïnter
bereiken en dat in België zelf neerden of vluchtelingen en tot
het kolenprobleem voelbaar is.
allen die lijden in deze lang ge3o, Dat de aanvoer uit België rekten strijd. Moge tot allen den
mede afhangt van de productie glimlach komen van den Redder
van de Limburgsche mijnen en der menschen, die alleen een ein
van den uitvoer van Limburg de kan maken aan de vele ang
sten en het menschel\jk geslacht
sche kolen naar België
kan oprichten uit zijn droefenis.
4o. Dat de groote moeilijkheid
„Opdat de vredesboodschap der
is: het transport.
Engelen
die opnieuw gebracht
5o Dat de distributie van de wordt in deze zwaar beproefde
aangevoerde hoeveelheden zóó wereld een gelukkige voorsmaak
moet geschieden, dat allereerst moge zijn van een spoedige recht
de utilite'itsbedrijven moeten wor vaardige en weldadige vrede,
den voorzien en dat slechts het schenk ik U den Apostolischen
overblijvende
kan
toegewezen Zegen-"'
worden aan de particulieren,
CAEN WORDT EEN STAD
voor huisbrandVAN HUTTEN
We willen dit met enkele ciifeTS illustreeren. Het door de EnVijftigduizend menschen leven
gelschen begroote verbruik voor nog steeds i.i de daklooze huizen
het thans bevrijde gebied in Ne van Caen. Velen slapen 's nachts
derland is ongeveer 100.000 ton in naburige kelders om overdag
per maand. Voor de maand te werken aan da reparatie van
December had België 82.000 hun huizen. Binnen enkele weken
ton beloofd. Deze hoeveelheid is zal Caen echter een stad van hut
bij lange na niet bereikt. Daar ten worden, daar de Fransche
komt bij dat alleen voor de spoor Regeering het materiaal voor den
wegen 11.000 ton per maand bouw ervan reeds heeft aange
noodig is.
kocht.
(Eveni.ig Standard)
De Limburgsche mijnen produceeren nu 11.000 ton per dag, ze DE ENGELSCIIE MINISTERS
kunnen met de huidige accomo- IN LONDEN TERUGGEKEERD
datie komen tot ± 40.000 ton. IteMinister Churehill en minister
kfiing houdend met gewichtsver Eden bobben Athene verlaten en
liezen en het eigen — zeer hooge zijn in 'Londen teruggekeerd.
—: verbruik der mijnen, nan men
Zij zullen Koning George van
zeggen dat de zuivere opbrengst Griekenland adviseeren toe te
der Limburgsche mijnen thans 20 stemmen in een regentschap over
% is van de capaciteitGriekenland.
Transport:
SPAANSCH-AMERIKAANHet groote probleem is ook bij
SCHE LUCHTVAARTOVER
de kolenvoorziening
het trans
EENKOMST.
port. Wjj bevinden ons thans ge
Te Madrid werd een overeen
heel in operationeel gebied, \vara
de oorlogshandelingen en de mi komst gesloten, waarbij de Verlitaire belangen voorrang
heb eenigde Staten het recht verkrij
gen luchtlijnen te openen op Ma
ben boven elk civiel belang.
Toch wordt door de geallieerde drid, Barcelona en de Spaansche
legerleiding alle medewerking bezittingen in Afrika.
jfe A

Nu de winter plotseling en
fel heeft ingezet, waagt ieder
zich -mat bange zorg af: krijgen
wij voldoende brandstof om de
bittere kou uit ons huis te we
ren- En het antwoord is neen. Dit
is hard, ontzettend hard, maar
eerlijk. De menschen hebben het
recht volkomen openlijk omtrent
de werkelijke situatie te worden
ingelicht, want het is nog wreeder, nog véél harder illusies tc
wekken, die straks niet vervuld
worden en niet vervuld kunnen
worden.
Is de situatie dan hopeloos?
Toch niet he'elcmaal
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Vijandelijke legergroep omsingeld - Hevige gevechten bij
Stavelot en Baston je - Russische eenheden tot het centrum
van Boedapest doorgedrongen
(Herr. Nederland en B.B-C.)
Westelijk front.
De nieuwstijdingen over het
front in België en Luxemburg
worden steeds bemoedigender en
geven meer houvast omtrent de
situatie. Met de ontzetting van
Bastogne <schijnt een definitieve
keer te zijn gekomen in da ge
vechten rond de Ardennen.
De Duitsche troepen, die zich
ver naar het Westen in den smallen wig waagden, zagen zicli door
do bevrijding van het garnizoen
van Bastogna door het derde
Amerikaansche leger plotseling
doodeljjk in den rug bedreigd.
Zooals verwacht werd zetten de
Geallieerden onmiddellijk na dit
succes bij Bastogne, groote aan
vallen in, zoowel op de Zuidelijke
als op de Noordelijke flank van
de Duitsche wig. Ook begonnen
zjj grooten druk uit te oefenen op
den meest Westelijken sector van
dc Duitsche
wig, namelijk bij
Celles. De Duitschers hebben toe
gegeven, dat zij zien uit dezen
sector terugtrekkenVan geallieerde ziJda werd gis
teren omtrent de gebeurtenissen
aan dezen Westelijken sector ge
meld, dat de Duitschers hier et
telijke kilometers teruggeworpen
werden en dat een belangrijke
Duitsche legergroep was omsin
geld. Van deze ingesloten Duit
schers werden reeds 1C00 krijgs
gevangenen binnengebracht. De
Zuidelijke flank van de Duitsche
wig wordt nu over een breedte
van 60 km. door de Amerikaan
sche troepen
aangevallen. De
corridor, die naar Bastogne leidt
en waar de Duitschers uiteraard
hevige tegenaanvallen cSoen wordt
op het oogenbiik door de troepen
van het derde Amerikaansche le
ger steeds meer verbreed.
Ook vanuit het Noorden oefe
nen de geallieerde legers druk uit
op de Duitsche wig. Deze druk is
het hevigste in den sector van
Stavelot, waar de plaatsjes Manhar en Grandmenil döor de Ame
rikanen werden veroverd.
Een 35 km. breede opening is
slechts de eenige ontsnappings
weg, die de Duitschers nog kan
redden uit hun hachelijke positie.
Op belde kanten van de corridor,
zoowel bg Grandmenil ais hij Ba
stogne hebben de Geallieerden
de belde kaken van een tang aan
gezet, die zij trachten zullen
steeds nauwer toe te knijpen. Op
het meest zuidelijk gedeelte van
het front werden de Duitschers
eveneens teruggeworpen. Eehternach werd daarbij door de Ame
rikanen bevrijd.
Ook op de uiterst Noordelijke
flank maakten <te Amerikanen
goede vorderingen. Zij slaagden
er in ten Zuiden van Monschau de
dorpen Elsenborn en Düllingen te
heroveren. In Noord-Luxemburg
viel Eschdorf weer in Amerikaan
sche handen.
In Nederland is de Duitsche
patrouilleactiviteit
langs
de
oevers van ere Maas plotseling
sterk opgeleefd.
Vooral in het gebied ten Noor
den van 's Ilertogenboach en ten
Zuiden van Veno zijn de laatste
dagen de Duitsche verkennings
patrouilles uiterst actief. Zij ste
ken de rivier over in groepjes
van 15 tot 30 man, die tot taak
hebben de geallieerde stellingen
af te tasten.
Luchtfroot
De geallieerde luchtmacht zette
gisteren haar vernietigingswerk
boven Duitsche verbindingslinies
achter het front met groot suc
ces voort. Gisterenmiddag hebben
zware Engelsche bommenwerpers
de spoorwegemplacementen van
Keulen aangevallen. In de afgeloopen nacht werden Bonn en
München-Gladbach
gebombar
deerd.
Gisteren deden Spitfires-bommenwerpera weer aanvallen op
lanceer-installaties
in
Neder
land, die in dichte bevolkte
woonwijken stonden opgesteld.
I4ater op den dag werd nog een
aanval gedaan op een groot ho
tel, dat als opslagplaats voor de
V2 gebruikt werd
DUITSCHE DOORSTOOT KAN
OORLOG VERKORTEN.
In een persconferentie verklaar,
de de Amerikaansche oorloossecretaris Stimson, dat de Duit
schers blijkbaar hun geluk be
proefd hebben met een pegina:,
waarin zij alles op aile'3 gezet
hebben cn die, wanneer zy mis
lukt, zeker de oorlog zal verkor
ten.
Stimson herinnerde aan het
einde van den vorigen oorlog,
toen de Duitschers de geallieer
den achter de Marne hadden te
ruggedreven.
Het scheen alsof
aan dien loopgravenoorlog nooit
een einde zon komen. Vier dagen
later zakte het offensief in elkaar
en was de vredö nabfö.

Oostelijk front settor meer dan 2000 krijgsge
vangenen, terwijl ook ten \Ve3ten
va i de Donau vele gevangenen
werden gemaakt w.o. een Hongaarsche generaal en 6 kolonels.
Zuidelijk front

Inmiddels is Boedapest reeds
practisch achter het Russische
front komen te liggen, daar het
Roode leger snel verder opruit
naar het Westen. In Boedapest
wordt reeds in het centrum der
stad gevochten en werden reeds
12 voorsteden veroverd.
Op verschillende plaatsen zijn
de Russen nog geen 100 km. ver
wijderd van
Oostenrijksche
grens en er zijn zelfs berichten
binnengekomen, die mededeelen,
dat troepen van Maarschalk Tolbuchin zich reeds in de nabijheid
zouden bevinden van het belang
rijk spoorwegknooppunt Gyen of
Raab, 40 km. van de Oostenrijk
sche grens.
In Tsjecho-Slowakije n.1. in het
gebied ten Noorden van Boeda
pest, blijven de Russen eveneens
geheele gebied tusschen de rivier
de Eipol en de Gran is door as
troepen van generaal Malinovsky
van vijanden gezuiverd. Gisteren
maakten de Russen in dezen

De ondersteuning van

In Italië greep de geallieerde
luchtmacht met meer dan dui
zend toestellen in tegen de Duit
sche aanvallen op het front bij
de rivier de Sergio. Intusschen
trekken Canadeesehe troepen van
het achtste leger verder op langs
de rivier de Senie, ten Noorden
van Ravenna.
Verro Oosten
In Birma hebben troepen van
een Indische divisie de plaats
Foolpoint bereikt. Bij een lucht'
aam-al op het eiland Luzo.i wer
den 144 Japansche vliegtuigen
vernield. Op een vliegveld in
Noord-China vernietigden Ame
rikaansche vliegtuigen 29 Japan
se'ie toestellen. In Zuid-China
scaoten zq bij Kanton 9 Japan
se ae vliegtuigen naar beneden.
GENERAAL
SCHALK

oorlogsweduwen
Nu de kwestie van öe „illega
len" in het brandpunt der belang
stelling staat, is het de tijd om
ook de aandacht te vestigen op
die illegalen, die onder de bezet
ting het slachtoffer zijn geworden
van hun vrijheidsliefde en die hun
leven gaven „voor de goede zaak"
zooals wij dat noemden,
Deste vragen nu niet om een
stem in het kapittel, zij eischen
geen regeeringszetel, zij verlan
gen geen goede betrekking als
waardering voor hun heldenmoed
evenmin doen dat de achterge
blevenen. Allen, die in den oorlog
sneuvelden of zullen sneuvelen
als soldaat of als ondergrondscne
werker, zullen nooit schrijven over
hun trieste avontuur, zij zullen als
alles voorbij is, geen verhalen
kunnen vertellen aan hun vrien
den en hun kinderen. Over eenigen tijd zal er niets zijn dan een
graf met een kort grafschift, om
te zéggen, dat deze man of deze
vrouw voor God en Vaderland
stierf in den strijd om Liefde en
Recht.
Maar kerkhoven worden niet
druk bezocht en daarom dreigt
het gevaar, dat onze nationale
heMen binnen niet al te langen
tijd den onbekenden soldaat zullen
zijn, waardoor wij hen tekort
zouden doen in passende waar
deering. Als de achterbljjvenden
in beroerde en moeilijke omstan
digheden verkeeren is niemand
persoonlijk daarvoor aansprake
lijk en is er, zoolang het Militair
Gezag vigeert, geen officieele
burgerlijke Instantie, waar zij hun
billijke eischeiv kunnen laten
hooren.
Het Bureau „Landelijk Herstel"
dat voor Eindhoven gevestigd is
Don Boscostraat 1, heeft de zorg
voor de achtergeblevenen tijdelijk
op zich genomen en heeft beseft,
dat het niet aangaat om een oor
logsweduwe op gelijke voet te be
handelen als een armlastige.
Zij verzorgt voorloopig zelf de
uitkeeringen aan de onverzorgd
achtergeblevenen, in de hoop,
dat straks, wanneer we een bur
gerlijk bestuur hebben herkregen
en wanneer deze kwestie defini
tief afgehandeld zal worden, de
regeering ook haar zienswijze zal
overnemen: de financieele verzor
ging voor de achtergebleven ge
zinnen mot een nationale trotsch
zijn, wat slechts het geval is, als
die verzorging uitstekend aal zijn
en alle schijn van armenzorg mist.
Iets dergelijks is ook het geval
met de oorlogsinvaliden. We we
ten allen met hoeveel bijval groote
liefdadigheidsfeesten zijn georga
niseerd in het buitenland, tot
fteun aan de oorlogsslachtoffers.
Maar we mogen niet vergeten,
dat deze feesten een aanfluiting
zjin voor het nationaal geweten;
dat hier liefdadigheid beoefend
wordt waar rechtvaardigheid te
kort schiet. Deze rechtvaardigheid
bestaat in het geven van onze
erkentelijkheid aan de achterblijvenden van gesneuvelden en
gefusilleerden, aan de invaliden,
die hun gave lijf gaven in een
strijd om nationale vrijheid en om
internationale vrede, niet alleen
door het opspelden van medailles
en het oprichten van herdenkings
monumenten, maar in een toelage
aan oorlogswedtiwen en oorlogs
invalide!. die in overeenstemming
is met het offer, dat gebracht
werd.
En dat offer is zeer groot!
Geen valsche romantiek van
bedelende oorlogsinvaliden, geen
uitbundige liefdadigheidsfeesten,
maar de realiteit van een klop
pende ehèque, dat verlangen wij
voor hen.
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VON
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Thans is van Duitsche zijde be
kend gemaakt, dat de Duitsche
vt Idmaarschalk von Kluge, de ge
neraal van de Duitsche verdedi
ging van het Westelijk front, zelfnword heeft gepleegd.

Aller oogen zijn gericht op
Limburg's mijnen. Vele hoogge
plaatste personen w.o. Prins Bern.
hard, Min.-president Prof. Gerbrandy met zijn collega Mr. Bur
ger, de minister van Econ. Zaken
v. d. Broek en Gen. Maj. Kruis,
chef van de staf van het Militair
Gezag. Generaal-Majoor Kruis
sprak de bewakingstroepen toe,
ontving o.a. verschillende verte
genwoordigers der mijnwerkers
en bezichtigde, vergezeld
door
Luit. Kon. Schiirniann en Maj.
Nicolas het ondergrondscha be
drijf van een der mijnen.
Inderdaad is Limburg door zijn
mijnindustrie van primair belang
voor heel ons land. Nederland is
wat betreft de grondstoffenvoorziening geheel afhankelijk
van
het buitenland, behalve voor ko
ten. Thans begrijpt men volkomen
het belang van die kleine strook
van ons land, de mijnstreek van
Limburg
Limburg verdient belangstel,
ling, maar niet alleen om haar
kolenproductie, maar ook omdat
het een organisch deel is van ons
vaderland. Een deel dat, ondanks
zijn eigenaardige ligging en zijn
lange grenzen de eigen aard en
het Nederlandsch bewustzijn on
gerept bewaard heeft en ondanks
de niet-te-ontkennen verwant
schap met West-Duitschland en
de felle propaganda van den be
zetter, zich schrap gezet heeft te
gen alle Duitsche- en nazi-invloe
den, zóó heftig en eendrachtig,
dat het sterk en onbesmet, trouw
aan traditie en geloof, hecht ver
bonden met ons heele land uit den
strijd is tevoorschijn gekomen.
Limburg verdient belangstelling
en waardeering,
niet alleen in
deze hachelijke tijden, nu prac.
tisch het functioneeren van het
enemische leven in heel het be.
vrijde gebied in groote mate af
hangt van de productie van Lim
burg's mijnen, maar ook straks
als gehesl Nederland weer in
volle glorie zal herrijzen.
""""•"I ...JJL1J-LL—J—asoi
LJUJ
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Men moet tusschen van
middag 18.36 en morgen
vroeg 8.50 verduisteren.
GEEN SCHOTEN OF
VUURWERK OP OUDEJAARS
AVOND
De Chef van den Staf Militair
Gezag vestigt er met nadruk de
aandacht der bevolking op, dat
zij zich in den nacht der jaarswïsseling volkomen dient te ont
bonden van het lossen van vreug
deschoten of het aansteken van
vuurwerk, daar dit onder de hui
dige omstandigheden aanleiding
zou kunnen geveïi tot misverstan
den en incidenten, - ja, zelfs levensgei'aar zou kunnen opleve1ren. Men lette er in het bijzonder
op, dat ook door kinderen geen
klappers e.d. worden afgestoke.1.
In deze tijden kan elk verkeerd
begrepen schot of lichtsignaal
noodlottige
gevolgen
hebben.
Men stelle zichzelf en anderen
dus niet aan onnoodige risico's
bloot.
Dua op Oudejaarsavond mogen
geen schoten worden gelost of
klappers en vuurpijlen worden
ontstoken.
(Anep-Aneta)
MEDEDEELINGEN VAN DE
ALGEMEENE
COMMISSARIS
VOOR
DE
VOEDSELVOOR
ZIENING.
Distributie hoefijzers.
De Algemeene Commissaris
voor de Voedselvoorziening deelt
mede dat per 1 Januari 1945 de
distributie van hoefijzers zal in
gaan voor de periode van 1 Jan.
1843 tot 1 April 1D45.
Verstrekt zullen worden:
la. Voor venters- en slepers,
paarden boven stokmaat 1.50 M.
en melkrijderspaarden 10 ijzers
en 40 stiften.
2e. Rij-, tuig. en werkpaarden
boven 2 jaar en paarden van de
beredenpolitle 4 ijzers en 16 stif.
ten.
3e.
Stalhouderspaarden, ven
ters en sleperspaarden beneden
stokmaat 1.50 M. 8 ijzers en 32
stiften.
Voor andere paarden dan boven
genoemd worden geen hoefijzers
verstrekt.
De toewijzing moet worden
aangevraagd bij don Plaatseiykea Bureauhouder van den Pro
vincialen Voedselcommissaris en
worden afgegeven aan den hoef
smid, dit' wanneer hij de betref
fende hoefijzers niet voorradig
heeft, de toewijzing inneemt te
gen afgifte van een ontvangstbe
wijs. De hoefsmid kan dan op de
ingenomen toewijzingen worden
bevoorraad.
Later kan dus de
paardenhouder zijn paarden la
ten beslaan
bij deb hoefsmid,
die de toewijzing heeft ingeno
men.
De hoefsmeden mogen de ijzers
niet zelf vervaardigen
uit het
bij hén voorradige nieuwe staafijzer, doch mogen alleen gebruik
maken van fabriekshoefjjzers.
Bewaren van groenten en fruit.
De Algemeene Commissaris
voor de Voedselvoorziening
te

Tilburg maakt bekend, dat, een
ieder hetzij teler of opslaghouder
die bewaarfruit heeft opgeslagen,
verplicht is dit te melden bij de
controleurs van dö Centrale Con
trole Dienst, technische controle
Groenten en Fruit,
Partijen welke niet behoorlijk
bij de controleurs van de Centrale
Controle Dienst zijn gemeld kun
nen in beslag genomen worden.
Bovendien maakt de Algemee
ne Commissaris voor de Voedsel
voorziening bekend, dat het ver
boden is om zonder toestemming
van zijn Bureau of van de contro
leurs van de Centrale Controle
Dienst bewaarfruit af te zetten.
Huisslaehtïng burgers.
De Algemeen Commissaris voor
de Voedselvoorziening heeft be
sloten den termjjn voor huisslachtingen voor burgers, welke
was bepaald op 1 Jan. 1945 te
verlengen tot 1 Februari 1945.
HET LUKTE NIET.
Het zal ongetwijfeld wel eenigen tijd duren voordat de bevol
king zal begrijpen, dat aan het
corps ambtenaren, dat geroepen
is het algemeen belang te die
nen, geen corruptie meer mag
kleven. Dit bleek wel uit een

Omdat ik het geloof bezit, heb ik gesproken

GEDACHTEN
VAN
NIEUWJAAR.

Als een obsessie van verschrik
king en rouw hebben we het oude
jaar van ons afgeschud. Nog
nooit hebben we zoo veel ellende
in zoo'n massalen druk meege
maakt. En laat daar als lichtpun1
tegenover staan, dat ook nog
nooit zooveel meegevoel en waar
achtige burgerzin in ons allen
krachtig is opgeleefd, we s meeken
toch God van harte, dat Zijn mededoogen in het nieuwe jaar dien
knellenden oorlogslast van onze
schouders afneemt.
't Is verheugend, dat volgens
ons oude spreekwoord nood weer
heeft leeren bidden; dat men
schen in den vertwijfelenden
angst van schuilkelders, onder
den hagel van granaten den tv eg
naar God weer terugvonden, dien
sommigen allang kwijt waren ge
raakt in dagen van algemeenen
voorspoed, waarin de onnaden
kende blijkbaar zoo gemakkelijk
de eigenlijke Bron van allen ze
gen uit het oog kon verliezen, 't
Stemt vertrouwvol, dat regeer
ders en leidinggevers in Kerst
boodschappen en legermanifesten
meer dan ooit heenwezen naar
God, uit Wiens hand de vurig
verlangde vrede verwacht wordt.
Dat is de sterke grondslag,
waarop ons vertrouwen steunt,
waarmee we hoopvol den nieu
wen jaarkring ingaan. Als Zijn
volk zich weer wendt naar Hem,
wendt Hii zich in breed erbarmen
weer naar ons. De heele wereldvoorval, dat plaats had op een
der Distributiekantoren van het
bevrijde gebied, waar
zich een
boer aan het loket vervoegde, die
uit zijn jaszak een pond echte bo
ter diepte en trachtte de ambte
naar aan het loket tot afgifte
van een rijwielbandenbon te bewe
gen.
Deze
vlieger
ging
echter
niet op!

EINDHOVEN
MEDEDEELINGEN PLAATSE
LIJKE DISTRIBUTIE.
DIENSTEN EINDHOVEN.
De volgende bonnen van de
bonkaarten
KA—t,
KB—1,
KC—1, KD—1 en KE—1 zijn gel
dig voor het koopen van:
een rantsoen visscherijproducten,
uitsluitend voor de stad Eindhoven
A4 Reserve; B4 Reserve; C4
Reserve; D4 Reserve; E4 Reserve.
Een rantsoen bestaat uit:
500
gram versche mosselen
of 250
gram versche bliek of 200 gram
gezouten bliek met kop of 100
gram gezouten bliek zonder kop.
Voor den Directeur van het
Distributiebureau,
J. V. DEN BRINKER.
ZILVEREN AMBTSJUBILEUM
J. KLAASEN.
Op I Januari zal de heer J.
Klaasen,
opzichter
bii
d
Gemeentebedrijven alhier, jen dag
herdenken waarop hij voor 25
jaar in dienst trad bij de Ge
meente.
Op verzoek van den jubilaris
zal deze herdenking echter plaats
hebben op 2 Januari en zich be
perken tot den huiselijken kring.
Ongetwijfeld zal h\j ook daar
menige felicitatie in ontvangst
moeten nemen.

DEN ZONDAG
historie .vooral die van Zijn volk
in het Oude Testament, geeft
daarvan op elke bladzij het be
wijs. De onberedeneerde reeds
tot staan gebrachte, vijandelijke
inval in België en Luxemburg,
door een onzer bladen terecht
vergeleken by den radsloozen
sprong van een dier in doodsnood,
zou den vrede wel een 3 sneller
nader kunnen brengen dan we
vermoedden of durven hopen„Onze hulp is in den Naam des
Heeren-' bidt de Kerk bij haast
elke wriding of zegening- Als
ons Godsvertrouwen en onze ge
hoorzaamheid aan Zijn geboden
nu maar standvastig blijven!
Die gehoorzaamheid mag van
ons geëiseht worden door Hem,
die Zijn leven samenvatte in die
eene taak: „Mijn spijze is, den
wil Mijns Vaders te doen''. Na
Zijn bijna heimelijke komst in die
afgelegen grot van Batfciehem
zal Hij acht dagen na üy n ge
boorte, zooals de Kerk vandaag
in H. Mis en Officie mysterievol
herdenkt, als Jodenknaap Zijn
gehoorzaamheid stellen door Zich
eerste openbare akt in gehocrto onderwerpen aan den Mozaïschen wetregel der besnijdenis.
En Zifn laatste Kruisroep over da
wereld zal zijn, dat door Hem in
diezelfde gehoorzaamheid aan den
Vader alles is volbracht.
Datzelfde gehoorzamen zal voor
ons niet alleen het nieuwe jaar,
maar zelfs het heele leven en dus
d3 eeuwigheid gezegend en gelukkig maken.
KERSTFEEST VOOIt DE
ARMSTEN.
Alle festijnen die door de En
gelsehen aan onze Nederlandsche
kinderen zijn aangeboden i\aren
uiteraard 'sympathiek, maar een
der sympathiekste was toch on
getwijfeld wel het feest, dat
aangeboden werd door de Royal
Engineers aan de allerarmste
kinderen uit onze stad op len
Kerstdag.
Na de vele, alle onmogelijk ter
plaatse te verorberen lekkernijen,
werden de kinderen ook nog een
volle taseh met heerlijks meege
geven, terwijl bovendien iedere
kleine gast nog een niet eetbaar
geschenk meekreeg.
Christmas for the poorest.
AU parties, given by English
soldiers te our Dutch children,
were very sympathetic, but one
of teh most sympathetic was
undoubtedly the feast, organised
by the Royal Engineers te the
poorest children of our town at
Dec. 25.
After the eating
of
many,
many sweets, cakes and currantbuns all children became a bag
full of delicious things and
besides all this. every child got
a present.
IJSBAAN SPORTPARK
AALSTERWEG.

Wij willen nog even terugko
men op het bericht, dat dezer da
gen omtrent de ijsbaan in dit
blad verschenen. De eerste cagen
heeft men weer zoover,
zuiks
mogelijk was, van do fcereidbare
stukken der baan mogen profiteeren.
Men schakelde de brandweer in,
doch de praktijk leerde, dat het
onder water zetten van een der
gelijk oppervlak
nog niet zoo
eenvoudig is- Pogingen werden
echter voortgezet
om de gewenschte hoogte te krijgen. Da
Nederland
Radio
Herrijzend
baan is van nu af voor iedereen
gesloten.
Oudejaarsavond Zondag 31 Dec.
9.15—10.30
Gramofoonmuzlek
Bij aanhoudende vorst gaan
populair-klassiek.
waarschijnlijk
Zaterdagm' ridag
18.00—18.15 Nieuws.
of Zondag de tennisbanen open!
10.30—12.00 Kerk-uitzending.
18.15—19.00 Gramofoo ïmuaek.
12.00—12.05 Korte Nieuwsbe
REMBRANDT CWEAC19.00—20.00 Kerkdienst met als richten.
-oorganger Ds. Wesseldijk.
PEOGRAMMA
12.05—12.45 Gramofoonmuziek.
20.00—20.15 Gramofoonmuzlek. populair.
De werkelijkheid is dikwijls
20.15—20.30 Radio Oranje.
i2.45—13.00 Rubriek „Neder
20.30—21.30 Programma Para land Herrijst" (herhaling vorige erger dan de fantasie. Zoo maken,
de opnamen van het beroemde
de.
avond).
convooi naar Dealta, in Augustus
21-30—21.45 Gramofoonmuzlek.
13.00-—13.15 Nieuwsberichten. 1943, meer ïndrak dan de film
21.45—22.00
Oudejaarsavond13.15—13.25
Nieuwsberichten convooi naar M, in Augustus
toespraak door den Rotterdam op dicteersnelheid.
heldhaftige tocht van dit zwaar
mer.
13.35—14.00 Pauze van den verdedigd transport is zeer be
22.00—22.15 Nieuws.
zender.
langwekkend.
22.15—23.00 Dansmuziek.
14.00—14,05 Nieuwsberichten.
Het cineacprogramma geeft een
23.00—23.05 Nieuws.
14.05—15.00 Verkorte uitvoering Amerikaansche samenvatting in
23.05—23.58 Programma ern opera „Madame Butterfly".
3 minuten van een 3000 km. lan
stige muziek, afgewisseld door
15.00^—15.15 Eventueel Bach- ge weg, een leuke Schlesing;r
enkele passende gedichten te zeg programma.
teekenfilm en dan nog- een uit
gen door Albert van Dalsum.
15.15—16.00 Studio Kerkdienst voering van een Dans: Wollar23.58—00.02 De- klokslag van
16.00—17.00 Herhaling Kalei- kratster serenade, zooals we er
twaalf uur.
Soskoop (een overzicht sinds het reeds tallooza gezien hebben.
00.02—00.07 Nieuwjaarswensch. bestaan van onze zender).
00.07—00.10 Nleuwjaarwensch,
17.00—17.05 Nieuws.
ZOEK DEN ZONDAAR
gericht tot die Engelschen, die
17.05—17.35 Herhaling (00.00-zich op deze oudejaarsavond bij 00.30).
Ditmaal zijn de zondaars niet
:1e een of andere Hollandsche fa
17.35—18.00 Community-sdng- alleen ijverig gezocht maar ook
milie bevinden.
song (herh.).
gevonden. Tegen zes onderkrui
00.10—00.30 Zoo mogelijk, via
18.00—18.05 Korte Nieuwsbe pers werd proces-verbaal opge
maakt, wegens diefstal van brood
B.B.C. relav uitzending naar richten.
Oost- en West-Indië, Vaderland>18.05—18.15 Z. Exc. Minister v. en bloem, van een konijn en we
gens overtreding van distributiesche muziek. Nieuwjaarstoespraak Heuvcn Goedhardt spreekt.
ioor Jhr. Smits van Oyen.
1S.15—19.00 Nieuwjaarswensch beschikking.
00.30—1.00 Community-singing ioor Thomasvaer en Pieternel.
De helft daarvan was bezig
?an goe*Je Nederlandsche en En19.00—19.15 Nieuws.
met een oneerlijk handeltje in
gelsche liedjes met begeleiding
19.15—20.00 Dansmuziek.
tabak, zoodat zij nog een zware
20.00—20.15 „Nederland Her- pijp te rooken zullen krijgen.
van twee vleugels en Intermezzi
van trio.
J3f'.
Elke dag opnieuw worden nog
fietsen gestolen.
20.15—20.30 Radio Oranje.
1.00—1.15 Nieuws, sluiting met
20.30—21.00 Chopin programma
volksliederen van vrije volkeren.
BAPTISCHE KERK
21.00—21.05 Nieuwsberichten.
21.05—21.50 Dansorkest van
Nieuwjaarsdag:.
Wattstraat 70
'.'ostelanetz e.d.
8.00—8.15 Nieuwsberichten.
21.50—22.00 Avondwijding.
V.m. 10 u. Eeredienst. N.m. 7
8.15—8.53
Grarnofoonplaten
22.00 Nieuws.
aur Oudejaarsdienst m. zangkoor
'cht pr.)
Pl.m. "22.15 Sluiting Wilhelmus
1 Jan. 10 u. Samenkomst.
8.55—9.00 Programma-overzicht
Pl.m. 22.17 Nieuws op dicteer Voorganger Evangelist M. v.
snelheid.
9.00—9.15 Nieuw*.
Looije.

Oud- en Nieuwjaar-programma

0

DAGBLAD VOOR MIDDEN- EN OOST-BRABANT
HET NEDERLANDSCHE
ROODE KRUIS
De verkoop van de loten voor
poppen, uitgesteld in de etalage
van de fa. Vroom & Dreesmann,
hoeft alle verwachtingen over
troffen. In één week tijds zijn
tienduizend loten verkocht. De
opbrengst ls bestemd voor het
Nederlandsche Roode Kruis ten
bate van de oorlogsslachtoffers.
Daar de lijst met namen van de
personen, (Me een pop geloot hebhen, te veel plaats inneemt, geven
wrj hier alleen de nummers van
de loten.
De poppen kunnen a.s. Zaterdag
80 Dee. tusschen 10 en 12 uur
afgehaald worden bij Vroom &
Dreesmann. Vergeet niet Uw lot
ïree te brengen.
Bij Vroom & Dreesmann en de
beide dagbladen hangen de volle
dige lasten met namen van hen,
die zoo gelukkig waren een pop
te loten.
TrekkingsHJst van de verloting
ten bate van het Roode Kruia,
gehouden ten overstaan van No
taris Steensma te Eindhoven op
28 Dec. 1944.
1. 82SS; 2. 8291; 3. 4350; 4 382;
9. 6364 ; 6. 6175; 7. 9112; 8. 3808;
9. 392; 10. 8876; 11. 4809; 12 7310
13. 6814; 14» 149; 15. 6818;

16. 8625; 17. 3412; 18. 4555;
19. 2597; 20. 3342; 21. 2S03;
22. 684; 23. 2851; 24. 7603;
25. 6042; 26. 5326; 27. 3607
28. 514; 29. 4768; 30. 346; 31. 7756
32. 3149; 33. 1011; 34. 757;
35. 2344; 36. 7297; 37. 5137;
38. 7610; 39 4230; 40. 852;
41. 3872; 42. 2305; 43. 9243;
44. 2885; 45. 6058; 46. 1035;
47. 9717; 48. 6307; 49. 8891;
50. 9239 ; 51. 2174; 52 5184;
53. 2596 ; 54. 7551; 55. 6651;
56. 5739 ; 57 1162; 58. 3124;
59. 91; 60. 4223; 61. 4096; 62. 3866
EEN NIEUW JAAR _
EEN OUD GELUID.
Wtf rullen weer bronzen klok
ken hooren luiden ii» het nieuwe
jaar. Een teelten van hoop. Ter
eere van St. Petrus, de patroon
van Woensel: dat is de band
spreuk van de groote klok, die
weer in de St. Pa'rustoren hangt.
Zij zal een goed jaar afriepen
over Woensel, over Eindhoven.
Deze klok is een van de weini
ge Eindhovensche klokken, die ge
red zijn uit de oorlog smelter jj en,
de grootste. Zjj weegt 2040 K.G.
en was op een na de zwaarste
klok van Eindhoven. Zii is in
1915 gegoten in de gieterijen van
Petit en Fritsen te Aarie-Eix^el.
Ook kwam ons ter oore, dat

spoedig de Westminster-ïlag weer
van de St. Petrust jren te hooren
zal zijn.
Nog een andere klok zal in
Woensel het nieuwe jaai iislmrtn. Zij is 1020 K.G zwaar en
hangt weer in den toren van de
kerk van onze Lieve Vrouw van
Lourdes.
Spreekt oude klokken, van een
nieuwen tijd.
HET

NEDERL.
AFD.

ROODE

KRUIS

VLUCHTELINGEN

Voor de verschillende gebouwen
waarin evacuó's zijn onderge
bracht, worden boeken gevraagd
in verschillende talen. Vriendelijk
verzoek Uw boekenkast eens na
te zien en wat U kunt missen a!
te staan aan Pazantlaan 11. (Op
verzoek worden boeken afge
haald). Ook speelgoed is zeer wel
kom.
VAN

FEDERATIE
VEREENIGING

BEDRIJFSEN

VOOR

ZIEKENGELDVERZEKERING
TE

GEVESTIGD

AMSTERDAM

Belanghebbenden op het ge
bied der ziekengeld- (kraam
geld van f 55.—) en kinderbij
slagverzekering voorzoover deze
verzekeringen worden uitgevoerd
door een bedrjfsvereeniging, ge
vestigd in onbevrijd gebied, wor
den verwezen «aar de adverten
ties voorkomend in dit blad.

kracht om ln het gareel te blij
ven, om de kinderen op te voeden
volgens onze algemeen christelij
ke opvattingen.
Wij zullen hierbij heden niet
langer blijven stilstaan, wij hopen
hierop nader
terug te komen,
hoewel de feiten van lederen dag
eigenlijk op dit gebied al wel een
overduidelijke taal spreken. Zie
het gedrag van onze Jonge meis
jes, zie het sjacheren en handelen
van onze jongens, zei de steeds
meer toenemende baldadigheid
van onze opgroeiende jeugd.
Dat hier hulp en leiding abso
luut noodig is, spreekt van zelf.
Het laat geen uitstel toe.
En zoo is hieT ter stede het
werk van de Sociale Gezinshulp
tot stand gekomen. Haar doel
stelling is niet op de eerste plaats
het verstrekken van huishoude
lijke hulp in gezinnen die dat zoo
dringend behoeven, zij wil méér
dan dat. Zij wil juist door het ver
strekken van hulp en steun in
het gezin, dit gezin op wat hoo
ger peil brengen, zij wil de zwak
ke huismoeder, die door alle be
slommeringen van dezen tijd de
moed verliest, en Gods water over
Gods land dreigt te laten loopen, bijstaan, helpen, haar steuderen, haar wijzen waar ze zijn
nen in de opvoeding van de kin-

SOCIALE GEZINSHULP.
Zoo hier en daar begint deze
nieuwe tak van sociaal werk wat
meer bekend te worden, en vol
belangstelling wordt gevraagd
wat da Sociale Gezinshulp eigen
lijk beoogt. Vele jonge meisjes,
die van haar leven Iets meer
willen maken dan een pleziertje,
of een tijdpassesring, voelen zich
aangetrokken tot arbeid die wat
verder reikt dan het materiëele
eigenbelang. Ze willen medewer
ken aan den heropbouw van de
maatschappij.
Steeds meer blijkt dat, willen
we de maatschappij op hooger
peil brengen, willen we de toe
komst
opbouwen op
hechte
gronöslagen, willen we dat her
nieuwing van inzichten
plaats
heeft, begonnen zal moeten wor
den met het gezin te stellen In
het brandpunt van de algemene
belangstelling, van de algemeene
zorg, en van de algemeene toe
wijding.
In het gezin moet het uitgangs
punt liggen van de hernieuwing
van onze samenleving.
En steeds meer blijkt dat Juist
hier een der zwakke punten van
onze samenleving ligt. Hoeveel
gezinnen missen momenteel de

Met vreugde geven wij
Wie kan inlichtingen
Wie kan mij inlichtingen
Prima Divan wil ruilen
| Gevraagd
een
flink
kennis van de geboorte verstrekken omtrent de verstrekken over
tegen goed spelende
j meisje, goed loon, en hui
van onzen Zoon
radio. C. Ooms, Jan Hol-|selijk verkeer,
verblijfplaats van Fam. J.
landerstraat 61.
Th. Welles, Celciuspl. 10.
Jan,
VINCKEN-HOUBEN?
die bi) het H- Doopsel de
L. VERHEIJDEN,
gewoond hebbende
namen ontving van
Eindhovenscheweg D 140, 't Zanda te Dodewaard.
TOHANNUS JACOBUS Nuenen.
Inl. aan P. KOENRAADS. n.b.s
Oosterhout (Betuwe)
PETRUS MARIA.
Voor het vertrouwen in or® geWad. Verkuil
JOS ADELAASSeteld gedurende het afgeloopen jaar danken
Wilh. Park 38.
VAN DE STAPPEN.
Tilburg,
wij onze cliëntèie en hopen ook in 1945
Geldrop, 24 Dec. 1944.
op hen te mogen rekenen.
Bogcïdeind 8S.
ïse alle merken
Te koop gevraagd:
De Heer en Mevrouw Stofzuiger», Strijkijzers
en diverse electrische
SASSEN-KOENEN
Apparaten.
geven met vreugde ken
HAGENKAMPWEG 38.
nis van de geboorte van Ook voor andere tech kleine of groote par
nische aangelegenheden te
«en dochter
ontbieden.
tijen. Spoed.
Wij Wenschen. onze cliëntêle,
Eugenie.
W#*1
Vrienden en Bakenden een
A. TOIRKENS,
Eindhoven, 28 Dec. 1944.
St. Jórislaan 48.
Stationsstraat 118, Aalst.
Hoogstraat 176

OPROEP VAN DS U.V.V.

De U.V.V. (Unie Vrijwillige Vrouwen) roept nogmaals
vrouwen en meisjes op, om zich als lid op te geven bij:

J. F. BRUIMSMA

Mevrouw Spoorenberg-Bak, Paradijslaan 39.
Mevrouw Six-de Vos, Parklaan 38.

mm

Uit dit ledenregister zal, telkens wanneer de behoefte
zich voordoet, een aantal vrijwillige helpsters worden
opgeroepen voor werkzaamheden van verschillenden
aard.

Vakkundige
Reparaties

Met ingang van 1 Januari 1945 wordt het
Accountantskantoor van J. H. MES voortgezet
onder den naam:

Golfplaten SLAGERIJ PIERRE ACHTEN

A. C. J. GOES,

Heden Zaterdag 30 December

MAMETJE SQNNEMANS
en
SJAAK VAN GASTEI,.
De Huwelijksinzegening
sal plaats hebben op 23
Jan. as., om 10 uur, in
de Kerk van de H. Briglds te Zesgehuchten.
ïEalistreat B 10, Meijel (L)
Hiel 4, Geldrop.
Toekomstig adres >
Kalistraat 8. 10, Mey«l(L.)
Concert te geven door de
Zangverec niglng
m
„C©£> Atnore et Animo
te Eersel oo Zondag 31
Decemfa»"* va 5-7 uur
n.m. in öte is. Driessen.
VERLOKEN " Zondag 24
December jJ» op den
Boscütiyic tusachen Lieve
de Keü laan e® ingang
E.K.G» een nieuw Psalsien- en Gesangenboekje
in bruin lederen bandje,
verguld op snede» Tegen
goede heldoning terug te
Ijezorgen bjj
J. Kondijs. Boschdjjk 692.
Verloren
heerenhand•Achcen, Gagelstraat. Teragbezorgen P. v. Nunen,
Markt. A. Th ij?, voerman
Verloren Vrijdag 22-121944 van Geldrop naar
Eindhoven, dubbel bagage
fietstas.
Tegen
goede
"belooning terugbezorgen
bjj Kerkstr. 27, Geldrop.
Verloren van Edenstraat
»aar Boschdijk een rech
ter blauwe handschoen,
xoo goed als nieuw, texen belooning terug te
bezorgen
bij Wenökenbaclistraat 34.
Weggeloopeis 20 Decruwharigs
foxterrier,
luisterend naar den naam
Peter. Tegen belooning
terug t« bezorgen
Starïngsstraat 29.

HEROPENING

P v. d. WATER-v. d, LOOY

HECFT U LIJM ?
dan kunnen wij voor U fabriceere»

fn

Triplex, Multiplex, HeuMplaal van
Ji¥» dikten
de volgende houtsoort»»

f^puligren, (Eiksn, Haftonfa
IJ 1 Kerkstraat 54,
.111. i. 's-Hertogenbosoh

B

Eindhoven, Jan Luijkenstraat 23, N. Bastiaenen.. inspecteur
Kap. Vers. en Volksvers 's- Bosch, Ophoviuslaan 116,
W. C. Porton, inspeel Kap. Verz. en Volksvers. Tilburg,
Stationstraat 18, L H. E. van Mol, inspecteur Kap. Verz.

8pl

van

„OOST-BKABANT"

wenschen hunne
abonne's een

ZALIG NIEUWJAAR
Vertelen Brieven

gevraagd.
Brieven onder no. 1077.

iiy Tfeeafer
De reeds gister aangekondigde iilm,, Jeugdidylle'
met Deanna Duibln VERVALT. Hiervoor in de
plaats brengen wij U vanal Vrijdag 28 December

Pat Oforlen, George Murphy, Jone Watt,
Jackie Cooper in:

Engelsch-Hollsmisch

The Navy Comes Through

Flink meisje gevraagd,
voor heele of halve dagen
in klein gezin, goed loon.
Anna van Engelandstr. 39
bjj de HagcnkampwegTe koop slacht- en fokkonjjnen vanaf f30. Za
terdag na 14 uur, HurkachegtraaA 24 Eindbqven.

4

Leeraar Engelsch

HollandsclvEngelsch

0e Yriesstraat 33.

Zalig @n voorspoediq
NIEUWJAAR

Toegang elke Leeftijd

Meren dag om 2 — 4 — 6 - 8 aar
gesloten voorstellingen

Diieciie en Personeel sprake de wensch uit
dcrt 1945 voor haar trouwe bezoekers, vrienden
en kennisse gelukkig en voorspoedig moge
zlin en hopen dcrt dit jagr ons de zo vurig
verlangde vrede schenkt.

CINEAC PROGRAMMA

S

f
f

Het laatste nieuws van de fronten, een
reportage van een convooi naar Malta,
een ideale autoweg in Amerika;
„Wolkenkrabbers-serenade" met het
orkest van Ted Fio-Rito en een kostelijke
teekenfilm!!
Dagelijks om 10.30 — 11.30 en 12.30
(ook Nieuwjaarsdag)
Zondag van half 12 af doorloopend.

Uw vermogen is te kostbaar
era aüerhi RISICO TE LOOPENverantwoordt het noimaal;
V b&ht er nog «ren den tijd roor ffcsaneteele maatregelen
woidsa leeds aangekondigd). Vraagt ons advies, desktm
dis» en vertrouwelijks afwerking. Wij heiasten ons met:
m Herstel «ran alle belastingaangiften
m Het makets van vermogensops^ellingen
as Balansen, resultatenrekeningen
• @^er*icht®n van Uw geldpositie ena.
m Inrichten, bijwerken en e@ntr&!® van
IIw administratie.

Geldrop's City Theater
presenteert U tijdens de Nieuwjaasrsweek
den phenomenalen film met
GHARL1E GHAPLIN, in

Gold Hush.

23e®r welen hielpen wis nmth wiït hua moeüiikheémsk,

HET BEKENDE!

Acc. Kantoor KAREL & van LIESHOUT

Tgdeljjk FRANKRIjKSIRAAT 21 (WOENSEL)

Zondag en Maandag (Nieuwjaarsdag)
vanaf 2 uur Voorstellingen.

Veilinggebouw „Brabani"
HOOGSTRAAT 23

Groote Berg 10.
D» Raad van Q^esieg ais de plaatselijke vakcentrale
(R.K.W.V. R.V.V. es» N.N.V.) wenscht de bestoren en
leden van de aangesloten organisaties en teven» zijn
bevriende relaties «en

ZALIG EN VOORSPOEDIG
....
,4
NIEUWJAAR
ADM. OOST-BRABANT.

weder ?oor het publiek wor&ea
OPENGESTELD

Agtntan en BtileHew

VAN BRAKELSTRAAT B
wenst alle cliënten een

Gelukkig en Voorspoedig 1945. |

BADHUIS LAYEHDELM.EIH.

De gezamelijke

DE FIRMA H. v. HEESWIJK

Uitbetalingen bij overlijden, van pensioenen en lijfrenten,
alsmede het accepteeren van nieuwe verzekeringsaanvragen en het incasseeren van premies geschieden als
voorheen binnen de hiervoor gestelde grenzen.
Bijkantoor Tilburg, Spoorlaan 156.

Familie Meijer de Pij ¥
per en Jan en Gijs, bevin
den zich in goede wel
stand te Budel. Adres: P.
Lamers, Broekkant 26.
Familie Poulissen-Storms
en Welles-Poulissen bevin
den zich in Horst en Sevenum. Verdere inlichtinIngaande 3 Januari zal het Badhuis aan het
en bö L- Verheyden,
Lavendelplein
indhovenscheweg D 140,
'Nuenen.
De Heer en Mevrouw
A. FARKASBARNSTEIJN,
Voorloopig echter alleen des namiddags van
wenschen al hun familie
14-30 u. tot 16,30 u., en alleen voor volwassenen.
en kennissen een gelukkig
DE DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
Nieuwjaar en verzoeken
hen zich schriftelijk met
htm in verbinding te stel
len. Postadres: J. VAN
HOORN, Sterksel.

f

STRIJPSCHESTRAAT 41

De werkzaamheden van de N.V. LEVENS
VERZEKERING MAATSCHAPPIJ .UTRECHT'
worden in het bevrijde Nederlandsche ge
bied normaal voortgezet.

Wil wensest ©nze Abormées.
g
Adverteerders
en verdere
Heden Zaterdag, Zendag
SB Maandag Dansen, Zaal pj Cliënten een
VOLLENBERG, Valkenswaard.

Slagerij P. VAN GROOTEL

Sr hebben ziek eenige ongevallen voorgedaan met gas. De en>
«tiget» gevallen betroffen gasvergiftigingen, waarbij helaas dooden
te betreuren waren. De andere gevallen betroffen ontploffingen,
welke, behalve materieele schade, staking van de gaslevering
tengevolge haddenDit is voor ons aanleiding hierbjj voor te schreven, dat behalvs
de gaskraantjee van de toestellen, ook d» hoofdgaskraan (bjj den
meter) buiten de uren, waarop gas wordt verstrekt, gesloten moet
Sijn. Wij zullen den meteropnemers en ander personeel opdragen,
hierop controle uit te oefenen en behouden ons het recht voor,
om eventueel den gastoevoe? te verbreken, zoodra blijkt, dat dit
voorschrift niet wordt nagekomen.
DE DIRECTEUR DER GEMSEKTEBEDRIJVEH»

DEZE WEEK IN ONS

Wij hopen U ook in 1945 tot oaz& clientela te
|
mogen rekenen en wenschen oude ®n toe
komstige klant EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Aanbevelend

GJSAFGIFTE

ftembraritff Theater

Meubelhendel en Agent van „Oost-Brabant"
ADR. LINDERS. Dorpsstraat 5, Budel.

Markt 20.. Valkenswaard

Machines en benoodigdhedsn voor de Sigaren- en Tabalc-Indastrlo.

Het adres is tijdelijk SPERWERLAAN 14

een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.

CAFé DE SLEUTEL

I. FRENCKEX, EWDH0YEH, Hoogsir. 327

Accountancy en Belastingzaken

Aan alle klanten, bekenden en vriendenschaar

Sport en Wedstrijden

WEI GEMEENDE GELUKWENSCHEN AAN.

MES & VAN BUUL

N. VAN DE KÏMMEMDE'S
ZAADHMDEL
MÏSRLQ

CINEMA PARISIEN
HANDBAL,
Aanvang halve competitU
Zooals te verwachten was ls
7 Januari 1945.
„Pimpernel
Smith"
geprolon
Van de ruim 60 oorspronkelijk
geerd. Het is de beste film,
die wfl na de bevrijding in onze opgegeven elftallen bleven door ds
oorlogsomstandigheden slechts 24
ntad hebben gezien.
over. Uiteraard vielen wegens ge
brek aan reisgelegenheid aile
teams uit Helmond, Boxtel en Val»
kenswaard af, terwijl bovendien
verschillende personen zich thans
EINDHOVENSCHE
niet meer beschikbaar konden stel
NOOD-COMPETITIE
len. Aan de hand van de nieuws
opgave zijn de 24 elftallen in 2
Uitslagen 24 December 1944
dames en 2 lieerenafdeelingen ge«
Eindhoven 2—Woensel
2—5 groepeerd, die een z.g. halve com
WWZ—Tongelre
3—2 petitie zullen spelen, met maxi
Brabantia 2—PSV 3
2—6 maal om de 14 dagen een wed
Eindhoven 3—Woensel 2
2—3 strijd.
Veloc 2—Brabantia 3
8—0
SEW—Philipswijk
6—0
Tot onze groote droefheid
Alle voetbalwedstrijden afgelast
nam God onze kleine lieve
ling
In verband met den vorst zijn
alle voor Zondag 31 December
FRANSJE
vastgestelde
voetbalwedstrijden
na
6
dagen
weer tot zich.
der Eindhovensche Nood-compe
C. v. d- SOMMEN.
titie door den competitieleider
afgelast.
H. v. d. SOMMENBEMELMANS
WedstrQdprogramma verschoven
Eindhoven, Groote Berg 49.
Nu de voetbalwedstrijden voor
De Engelenmis zal Dinsdag
31 December zijn afgelast, is het
a.3. 2 Januari plaats hebben
programma verschoven, zoodat
op 7 Januari het aanvankelijk
in de kerk van de Paters
voor 31 Dec- vastgestelde pro
Augustijnen.
gramma zal worden afgewerkt.

Bij de wisse!:ng des jaars bieden wij gaarne onze geachte cliëntêle en
vrienden onze

ACCOUNTANTSKANTOOR

ZALIG EN VREDIG 1945

In plaats van kcaitea.

Ondertrouwd:

moet als een of
ander dreigt
spaak te loopen. Ze wil een moreelen steun ztjn in het gezin,
naast een materiëelen steun.
Hiervoor is noodig een leger
van idialistlsche jongemeisjes,
meisjes die beschikken over toe
wijding,
uithoudingsvermogen,
werkkracht, goed inzicht, en nog
veel meer. En al haar gaven zul
len gebaseerd
moeten zijn op
hechten godsdienstzin, en gedra
gen moeten worden door een
3root Godsvertrouwen.
Wij hebben zeer veel van der
gelijke jonge meisjes noodig,
want in zeer veel gezinnen wordt
er thans dringend op gewacht.
Er zullen hooge eischen aan
deze meisjes moeten worden ge
steld, een opleiding van ongeveer
6 maanden sal het
beginpunt
van haar officiëele vorming zijn,
daarna zullen zij voortdurend
worden bijgestaan door enkele
Sociale Werksters, die van dag
tot dag klaar zullen staan om
haar te helpen met raad en daad.
Wi) hopen, en wij verwachten
dat vele jonge meisjes die van
haar leven iets moois en waar
devols willen maken, zich een3
bezinnen zullen op dit nieuwe so
ciale werk, waarovei- binnenkort
nog meerdere gegevens
zullen
volgen.

Moge 1845 brengen: Vrede tusschen de volkeren.
Gesonde verhoudingen op het terrein van den arbeid.
Welvaart voor allen.

Wl] wenschen aan al onze klanten een

Zalig- ÏÏUiuujaaA

RUST ROEST

TIJDELIJK FRANKRJJKSTRAAT 24.
Wl] hopen U ln 1945 beter te kunnen
helpen als voorheen.

yen Bossal's Bakkerij
Veldhoven

Wenscht alle vrienden en
kenissen een

Voorspoedig
Nieuwjaar.

EINDHOVEN

Ten overstaon van Deurwaarder Harend* ïullen
op Dinsdag 2 Januari a.s. des voormlddags om
S0 uur publiek d contant worden verkocht:

1 M E U B I L A I R E GOEDEREN,
w.o. sslenameublement, huUkamerameublesaent,
cafèstoeien en tafels, gebruiksvoorpen, schilderijen
enz. enz.
Te ska op Zondag 31 Dec. a.i. ve« !0 tot 4 00?.
ESS3®5®BBeE®fflBE!

Uitvoering liefdewet do®r
Bedrijfsvereenigingen.
Alle medici, inspecteus, leekencontroleurs en andere
personen, werkzaam voor een Bedrijfsvereeniging tot
uitvoering der Ziektewet, welke is gevestigd in het
bezette Nederlandsche gebied, met uitzondering van hen
die werkzaam zün voor de Coöp. Vereeniging „Cen
traal Beheer" te Amsterdam en de „Centrale Onder
linge'' te 's-Gravenhage, worden verzocht zich ten
spoedigste in verbinding te stellen met onderstaand
adres en daarbij op te geven:
a) hun functie, werkgebied, honorarium resp. bezoldi
ging en eventueele bewijzen daarvan:
b) den naam van de Bediijfsvereeniging waarvoor zjj
werkzaam z$n.
De Secretaris van de Federatie van
BedrijfSvereenigingen voor ziekengeldverzekering voor het bevrijde gebied
(J. J. A. WEESIE)
Willem II straat 47—49, Tilburg.

Uitvoering Ziektewet en Kinderbijslagwet
door Bedrijfsverenigingen.
Alle werkgevers voor de Ziektewet en Kinderbijslag
wet aangesloten bjj een Bedrijfsvereeniging (B-V ) ge
vestigd in het nog onbevrjjde gebied, met uitzondering
van hen die zijn aangesloten bij een (B.V.) in admini
stratie bij de Coöp. Vereeniging „Centraal Beheer" to
Amsterdam of bjj de B. V. „De Centrale Onderlinge"
te Den Haag, worden verzocht, voorzoover het contact
met hun B.V. is verbroken: ziekte-aangiften, inlichtin
gen omtrent uitkeeringen, aanvragen voor een kraam
geld van f65—, kinderbijslaglijstjes over het 3e kwar
taal 1944 en aanvragen voor een kinderbijslagboekje
voor het jaar 1945 onder vermelding van den naam
hunner B.V. en hun aansluitingsnummer te zenden aan
een der onderstaande adressen voor:
Bergen op Zoom (e.0.) p a. Glaciestraat 1, Bergen op
Zoom.
Berghem (e.o.) p.a. B 2, Berghen».
's-Hertogenbosch (e.o.) p.a. v. Noremborgitraat 27,
'e-Hertogenbosch.
Breda (e.o.) p.a. Baronielaan 86, Breda.
Eindhoven (e-o.) p.a. Hertogstraat 5, Eindhoven.
Geldrop (e.o.) p.a. Parallelweg 14, Geldrop.
Helmond (e.o.) p.a. Mierloscheweg 176, Helmond.
Roosendaal (e.o.) p a. Achterstraat 35, Roosendaal.
Tilburg (e-o.) p.a. Heuvel 28, Tilburg.
Weert (e.o.) p.a. Biest 21, Weert.
De Secretaris van de Federatie van
Bedrijfsvereenigingen voor ziekengeld
verzekering voor het bevrijde gebied
(J J. A. WEESIE)
Willem XI straat 47—49, Tilburg,

Spreekuren van 9—10 uur, 12-2 en na S uur.

Handelslnstltaiit CÖJS
Zselsteistmat 257
Gulda Geisüestat IS
EINDHOVENOpleiding uitsluitend onder leiding
VAN BEVOEGDE LEERKRACHTEN.
Taal e» Handelscorresp.
Spaanse Taal es Hatideiscorresp.
Stenografie Spaanse Taal

Bsgeke faal ea Conversatie
Handeisobïïespondentf*

Frssusche Taal ea Conversatie
Handelscorrespondentie
Boekhouden met opleiding AwwefeSti
Middenstandsdiploma
Dufts® Tsaï en Conversaie
Handelscorrespondentie
Machineschrijven
Stenografie Nederlandsch (lesgeld t 4.— per maand)
„
Engel»
„

Frart»

„
Duits
Volledige opleiding voor Secretaresse «n Steno-typiste,
Privé en kleine clubs.
Inschrijvingen dagalifte.

OPROEP
MN VERWANTEN VAN NARINE PERSONEEL

Het Departement van Marine te Londen heeft ons®
bemiddeling o.a. ingeroepen voor het doen v. betalingen
van bedragen aan in „Bevrijd Nederland" verblyvende
verwanten van Marine-personeel. De ons laatst be
kende adressen blijken echter in talrijke gevallen niet
meer juist te zijn, doordat vele gezinnen geëvacueerd zijn.
ALLE VERWANTEN van momenteel buiten Nederland
dienende MILITAIREN der ZEEMACHT worden daarom
verzocht aan onderstaand adres op te geven:

1'

Eigen adr@s, vroaggr en nu (plaats en straat),
Naam, Voorletters, Rang, KwaHteit, Stamboeknummer van den Hililair.

Enveloppe nietfrankeeren; in llnkerbovenhoekvermeldeti
Dienst-Dept. v. Oorlog.
I-BZ,
STICHTING CENTRALE FINANCIERING
EINDHOVEN, Emmasingel 6.
(AUe bladen worden verzocht dese oproep over te nemen, eventueele
kosten worden vergoed).

