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Zesde eeuwfeest van

1345 -1945

Het Mirakel der H. Stede te Amsterdam
„Gods mirakel machmen sien
Menichfoudelijc geschien
Alle daghen in aertrycken"
Willem van Hildegaersbergen

Tusschen de talrijke aantrekke
lijke en schrikbarende geluiden
door, waarmee eenerzyds de momenteele revolutionnaire kente
ring en anderzijds de zooveelste
periode van nieuwe levensbe
schouwingen in de wereldgeschie
denis worden gekenmerkt, wordt
onze aandacht gevraagd voor een
terugblik naar de Middeleeuwen.
In schrille tegenstelling mét de
jongste gebeurtenissen uit de
twintigste eeuw richten we ons
interesse met eenige moeite naar
het veertiende eeuwsche Amstèrriam. En het feit, dat onze be
langstelling opeischt, brengt ons
tot een
rustige beschouwing,
waarin het godsdienstige, cultureele en historische element de
sfeer schept.
Het zesde eeuwfeest van het
Mirakel der H. Stede te Am
sterdam wordt dit jaar op den
15en Maart herdacht, maar de
tijdsomstandigheden en de be
narde positie van onze Nederlandsche hoofdstad laten zelfs de
jaarlijksche devote „Stille Om
gang" niet toe, laat staan dus
de beraamde luisterrijke viering
van deze herdenking. Hetgeen
ons echter niet weerhoudt om dit
eeuwfeest op sobere wijze te memoreeren en in het kort de ge
schiedenis van het Mirakel te
verhalen.
Onder de charters en manus
cripten, die in een onafgebroken
reeks van 1346 af tot ver in de
twintigste eeuw het mirakel be
treffen, vindt men het gedicht
van den „Sproocspreker": Wil
lem van Hildegaersberch van om
streeks 1380. Het vertelt ons:
In het jaar onzes Heeren 1345,
op de Dinsdag vóór Palmzondag,
zijnde de 15e Maart, was er in
Amsterdam eert zieke, die —hr
stervensgevaar verkeerde.
Op
zijn verlangen, om zich klaar te
maken voor de groote en laatste
reis, werd een priester ontboden,
en deze diende hem volgens ge
bruik der Katholieke Kerk de
H. Communie toe. Het was toen
kort na Vespertijd. Eenigen tijd
daarna veroorzaakte de ziekte
den lijder een braking, waardoor
hij de H. Hostie opgaf. De vrouw,
die den zieken man verzorgde,
wierp het uitwerpsel in het vuur,
zonder na te zien, of er ook iets
van de genuttigde Hostie onder
gemengd was. Den volgenden
morgen was de vrouw bezig met
haar bed op te dekken, toen ze
door heel haar lichaam zóó'n
greote koude voelde, dat ze snel
naar het vuur liep, ze rakelde
het op en zag plotseling midden
in de vlammen een mooie, witte
Hostie, geheel ongeschonden. De
vrouw verschrok, maar stak on
vervaard haar hand in de vlam
men en haalde de Hostie er uit,
zonder haar hand ook maar in
het minst te branden. Ze voelde,
dat de Hostie koud was, maar
tegelijk veranderde de witte en
heldere kleur en de Hostie leek
als verzengd. Hierover ontsteld
riep zij een andere vrouw, die
het H. Lichaam in een schoone
doek in haar kist sloot. De man
van deze laatste vrouw wilde zich
bij z\jn thuiskomst overtuigen en
raakte de H. Hostie aan. Toen
scheen deze zich hevig op en
neer te bewegen.
Wederom werd de priester
ontboden, die de H. Hostie in de
pyxis legde en daarna den doek,
waarin het H. Sacrament gelegen
had, ging uitwasschen volgens de
voorgeschreven gebruiken. Ech
ter bevond de priester, dat de
pyxis omgevallen en de H. Hostie
er niet meer in was. De kist werd
doorzocht, maar de H.- Hostie
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was onvindbaar. Den volgenden
dag opende de vrouw haar kist
en vond de H. Hostie op een kus
sen in een schoonen doek. Ze riep
dadelijk den priester en deze
bracht het H. Lichaam naar de
Kerk terug.
Tot zoover loopt het verhaal
en in de oude Hollantsche Chronyk wordt er nog het volgende
bijgevoegd: De H. Hostie werd
op den derden dag opnieuw dooi
de vrouw in de kist gevonden.
Ze riep den priester weer, en
overtuigd dat God de wonderen
openbaar gemaakt
wilde zien,
gaf deze van het gebeurde ken
nis aan de geestelijkheid van
Amsterdam.
Daarop begaf zich de heele se
culiere en reguliere geestelijk
heid in processie naar de plaats
van het wonder en werd het H.
Sacrament onder het zingen van
lofliederen met groote plechtig
heid naar de parochiekerk terug
gebracht. Vóór deze plechtige
optocht zat de man der bovenge
noemde vrouw, met zijn kind op
den knie, bij het vuur. Hij had
zijn vrouw verboden het voorval
aan iemand te vertellen, maar
het geheim scheen uitgelekt. De
man gaf er
zijn vrouw
de
schuld van en berispte haar. Op
hetzelfde moment kreeg het kind
een toeval en viel van zijn knie.
Dit herhaalde zich meerdere keeren en het kind leed vreeselijk,
totdat de man en de vrouw barre
voets naar de kerk gingen en
het H. Sacrament aanbeden had
den.
De regeeringen van Amstelland en Amsterdam bevestigden
deze merkwaardige gebeurtenis
door een openbaren, gezegelden
brief; evenzoo de bisschop van
^Utrecht, Jan van Aikgl.—
Vervolgens
hebben „vuerige
herten ende devote persoenen in
't Huys daer 't ierste miraeckel
in gesciet is, doen afbreken, en
een schoon Capel daar doen tim
meren.
Dit is het oude verhaal van het
Sacramentsmirakel en van het
ontstaan der H. Stede te Am
sterdam.
In de afgeloopen zeshonderd
jaar is er ontzettend veel ge
schreven en gedicht over het hei
ligdom en zijn wederwaardighe
den. Historisch gezien valt de in
vloed van het Mirakel op de op
komst, ontwikkeling en welvaart
van het oude Aemstelredam niet
te ontkennen. De stoet van pel
grims, die jaarlijks naar Rokin
en Kalverstraat trekt — en vor
sten als Karei de Stoute, Maximiliaan en Karei de Vijfde deden
deze bedevaart al mee — heeft
zeker zijn uitwerking niet ge
mist.
Bovenaan staat, als nationale
bedevaart, de „Stille Omgang",
die bij O. L. Heer maar al te
best bekend is.
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Keulen voor één-derde bezet — Amerikanen staan op 11 km.
van Bonn — Hevige strijd om Xanten — Opmerkelijke
successen van het 14de Britsche leger in Birma
OOSTELIJK FRONT.
Per eerste dagorder maakte
Maarschalk Stalin gisterenavond
bekend dat de groote stad Grauöenz aan den Weichsel, 90 km. van
Danzig in Russische handen is
gevallen. 5000 Duitschers werden
hier gevangen genomen. Per twee
de dagorder meldde Maarschalk
Stalin dat Maarschalk Zjoekov
Greitzenberg, Platen en 4 andere
bastions veroverde. Deze troepen,
die het Stettiner haf bereikt heb
ben staan minder dan 25 km. van
Stettin, dat onder vuur ligt.
In den sector Kolberg werden
de Duitsche legers in 4 groepen
gesplitst en verbreedde Maar
schalk Rokossovsky den saillant.
In 24 uur veroverden de Rus
sen weer 230 Duitsche steden en
dorpen. De voornaamste werden
gisteren reeds gemeld n.1. Star
gard, op 35 km. ten Oosten van
Stettin en Naugard op 45 km., ten
N.O. van deze groote havenstad
aan de Oostzee. Bij de gevechten
hier werden 4000 Duitschers ge
dood.
In het Oostelijk deed van Pommeren rukte Maarschalk Rokossovsky's leger uit het gebied van
Köslin in Oostelijke richting naar
Schlawe op, dat eveneens aan de
Oostzee ligt. De rechterflank van
Rokossovsky's
opmarscheerende
troepen staat in de Poolsche cor
ridor op ongeveer 45 km. van
Danzig. De Duitsche troepen^ die
tusschen deze twee opmarsch ge
bieden bekneld zitten, worden op
een nauwer gebied samengedron
gen. De Russen veroverden daar
bij het spoorwegcentrum en we
genknooppunt POLZIN, recht ten
duiden van Köslin.
Aan het Zuidelijkste deel van
het Oostelijk front ,in het berg
achtige gebied van Slowakije,
de Russen goede "yorderingeh ten Westen van Lucenec.
WESTELIJK FRONT
Het. geallieerde offensief in de
laagvlakte ten Westen van de Rijn
heeft in tien dagen pracntige
successen opgeleverd.
Over een bijna 160 km. lang
front is hier 0e Duitsche tegen
stand volkomen verpletterd. De
slag aan den Rijn_ ten Noorden
van Keulen nadert nu zijn einde.
De Duitschers bezitten nog slechts
één bruggehoofd aan deze zijde
van de rivier, dat bij Wezel. Het
.vordt echter door Britsche, Canadeesche en Amerikaasche troe
pen, van drie kanten hevig aange
vallen.
De Amerikanen hebben Rijn
beek bereikt. Er b;staat ook nog
een klein Duitsch bruggehoofd
tegenover Homburg.
Tusschen
Wezel en Keulen zijn alle Rijn
bruggen vernield. Canadeescne
troepen vechten in de straten
van Xanten.
Dit is de eenige plaats aan i3
vVestelijke Rijnoever waar de
Duitscher zich hardnekkig blijft
verdedigen.

Eindexamens der scholen en overgang
van school tot school
Ontegenzeggelijk heeft het on
derwijs in ae^en winter vesl ge
leden. Van den anderen kant moecen de eindexamens, de overgang
van school tot school, zoo eemgs.
zins mogelijk doorgaan. Kunnen
de scholen haar hoogste klasse
niet afleveren, dan kunnen wij ook
geen nieuwe laagste klas aanne
men. Eenmaal de overgang stop
gezet, blijven wij gedurende jaren
met een schoolbevolking zitten,
die een jaar te oud is.
Zoo eenigszins mogelijk moet
naar een oplossing, naar een ge
zonde en reëele oplossing, die de
eindexamencandidaten en zij, die
overgaan van school tot school,
niet noemenswaard doen achter
staan bij die van andere jaren,
worden gezocht. De gezamenlijke
schoolbesturen en vervolgens de
leiders uit de diverse soorten van
onderwijsinrichtingen hebben deze
oplossing gezocht en hebben haar
naar hunne meening ook gevon
den.
Dezen winter is in een beperkt
programma al heel wat bereikt.
Een actie loopt om in de komende
maanden een gedeelte der school
lokalen vrij te krijgen. Mocht dit
niet gelukken, dan zijn in de ko
mende zomermaanden toch heel
wat meer lokaliteiten te benutten
dan in den winter, ofschoon uit
eindelijk voor den goeden gang
van zaken toch bijv. een minimum
van % der normale schoollokaliteiten noodig is. Militair Gezag
wil nu van zijn vorderingsoevoegdheid om het onderwijs ver
der op gang te helpen en voort
gang te kunnen doen vinden, ge
bruik maken. Ook dit zal ruimte
scheppen. Verder zijn de lokalen
op zich veel langeren tijd te be
nutten, bijv. van 8—12 en van
1,30 tot 6 k 7 uur De vaca.nties
zullen worden ingekrompen, bijv.
de Paaschvacantie in het alge
meen tot 2 of 3 dagen, sommigen
denken heelemaal niet aan vacantie. Ook de groote vacantie wordt
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sterk besnoeid en in ieder geval
verplaatst van Augustus tot Sep
tember.
De eindexamens van Middelbaar
en Voorbereidend-Hooger Onder
wijs worden gehouden in de twee
de helft van Augustus. Het* schrif
telijk en mondeling examen der
R.K. U.L.O. scholen wordt ver
plaatst van resp. eind Mei en
half Juni naar Juli en eerste helft
Augustus. Ook het nijverheids
onderwijs verplaatst zijn eind
examens zooveel mogelijk naar
lateren datum, alleen de M.T.S.
is op normalen tijd gereed. De
overgangsexamens van school tot
school vinden plaats in de eerste
helft van September. In de loop
van September tot uiterlijk 1 October vangen alle nieuwe school
jaren zoowel L.O., U.L.O., Nijver,
heidsonderwijs als VoorbereidendHooger en Middelbaar Onderwijs
aan.
Dan zijn er nog eenige details
te regelen en behoeft de opzet,
gedeeltelijk althans, nog hoogere
sanctie.
En anders op eigen verantwoor
delijkheid naar beste weten tot
heil der jeugd vooruit. Hier is in
samenwerking een goed gecoör
dineerd geheel verkregen, dat in
de naar September verplaatste al
dan niet meer of minder inge
krompen groote vacantie toch
voldoende soepelheid en elastici
teit heeft, om goed te kunnen
werken.
In de verschuiving van de eind
examens en het doorgaan van het
onderwijs gemiddeld anderhalve
& een maand later dan normaal,
wordt met andere reeds in dit
artikel genoemde maatregelen een
voldoende waarborg verkregen,
dat de eindexamens en de over
gang van school tot school niet
noemenswaard ongunstig behoe
ven af te steken bij die van an
dere jaren. Dit is ook voor de toe
komst der jeugd van heel groot
belang. Ouders werkt -allen mee.

Meer naar het Zuiden rukken
de Geallieerden van drie zijden
op. Het eerste Amerikaansche le
ger heef reeds één-deróe gedeel
de van Keulen veroveril. Zij on
dervinden nog altijd geen noemenswaardigen tegenstand.
Reeds enkele voorsteden van de
Rijnstad zijn b?zet. Men vermoedt
Jat de Duitsche tegenstand meer
in het centrum der staci wel zal
toenemen. De groote R;.ngstrasse
werd bereikt en de Amerikanen
staan 2 km. van het Station en
van de beschadigde Hohenzollern.
brug. Van de 500 a 600 duizend
Inwoners bleven er nog 80.000 in
de stad.
Amerikaansche voorhoeden, die
voorbij Euskirchen, dat veroverd
werd, verder naar het Oosten op
rukten, zijn nog slechts 11 km.
van Bonn verwijderd.
In het Zuiden zijn troepen van
jeneraal Patton, die gisteren op
eenige nieuwe punten dé rivier de
Kiel, ten N. van Trier, zijn over
gestoken, 40 km. doorgestooten,
nadat zij over de rivier nieuwe
jruggehoofden hebben gevormd.
Hierbij werd de stad LISSINGEN
veroverd. Bijna het geheale Sa::
gebied is in handen van het 9de
Amerikaansche leger, dat steeds
dichter bij Saarbrücken komt.

vielen V2 installaties aan. Op een
plaats werd een aantal met mu
nitie geladen spoorwegwagons in
de lucht geblazen. Voorts werden
doelen bij Gelzenkirchen en Mann.
heim bestookten.
Vanuit Italië werden spoorweg
doelen bij Graz in Oostenrijk aan
gevallen.
VERRE OOSTEN.
Op Luzon werden 6 van de 10
Japansche divisies vernietigd.
In Birma zijn troepen van de
19e Indische divisie gevorr'et<J tot
een punt op minder dan 30 km.
afstand van aMndalay. De stad
wordt nu zoowel van het Westen
als van het Zuid-Westen aange
vallen. In West-Birma werd de
stad Mextloe door de geallieerde
troepen veroverd. Het Japanscne
leger is hier in tweeën ge
spleten. Hierdoor zijn de Japan
sche troepen van Mandalay afge
sneden.
B.B.C., Herr. Nederl., R. Or.
Churchill bezoekt het
Westelijk front.

LUCHTFRONT.
In den afgeloopen nacht waren
weer ruim 1100 Britsche vliegtui
gen boven Duitschland in actie.
De spoorwegemplacementen te
Chemnitz en de olieinstallaties te
Bohlen bij Leipzig werden opnieuw
aangevallen. Berlijn werd voor de
veertiende maal in veertien da
gen bestookt. Vier bommenwer
pers en 3 jagers werde ï vermist
oij den dagaanval op C! emnitz.
De tactische luchtmacht deed
gisteren onge vcbr ~17f ,* . RK-ÏKRr.
Britsche jagerbommenwerpers

De premier-minister Churchill
heeft Vrijdag j.1. een bezoek ge
bracht aan het Westelijk front en
belangrijke besprekingen gevoerd
met de generaals Eisenhower en
Montgomery in hun hoofdkwar
tier. Vrijdagmiddag landde Chur
chill op een vliegveld in bevrijd
gebied. Daarna bezocht hij de ge
vechtsstellingen bij Aken en Jüiich.
In een korte toespraak tot een
groep soldaten op een der voor
uitgeschoven bastions zei hij: Wij
zullen nu spoedig over den Rijn
zijn. Daarna teekende hij een cariicatuur van Hitier op een 24 cM.
granaat en vuurde die zelf af.
Heden is Churchill van zijn
bezoek w©ar irr iendeti teregg».
-:eerd.

BUITENLAND

Nieuwe kolenbon

NAAR EEN AFZONDERLIJKEN
RIJNSTAAT?
In Britsche politieke kringen
wordt beweerd dat de 3 Grooten
op de Jalta-conferentie eenstem
mig zouden hebben besloten tot
de vorming van een afzonderlijken
llijnstaat.
Deze staat zou de Pfalz om
vatten, Westfalen en het Ruhrgebied. De Oostgrens zou loopen
m een rechte lijn van Osnabrück
naar Wiesbaden.
In dezen Rijnstaat zal het ge
zag uitgeoefend worden door een
internationale toezichtcommissie.
In den tijd die aan de instelling
dezer commissie voorafgaat zul
len voornamelijk Fransche troe
pen deze streek bezetten.
(Het Laatste Nieuws)

BONAANWIJZING HUISBRAND

45 LANDEN BIJEEN OP DE
FRISCO-CONFERENTIE
Het is bekend geworden, dat
voor de as. Friscoconferentie 45
landen een uitnoodiging hebben
ontvangen.
Niet uitgenoodigd werden de
non-belligerenten
Argentinië,
Spanje, Portugal, Zweden, Zwit
serland en het Vaticaan en en
kele landen die wel in oorlog zijn
met Duitschland en Japan n.1.:
Italië, Roemenië, Bulgarije, Hon
garije en Finland. (H.N.)
WAT MEN HIEROVER DENKT
IN PORTUGAL
Te Lissabon werd in de pers de
meening verdedigd, dat een momenteele oorlogsverklaring aan
Duitschland, met het doel daar
door deel te mogen nemen aan
de Veiligheidsconferentie te San
Francisco, niets verschilt van de
oorlogsverklaring van Italië in
1940 aan het verslagen Frank
rijk. Wat toen zoo scherp veroor
deeld werd, mag dat nu de basis
van onderhandeling zijn? (Belga)
ROATTA ONTVLUCHT.
In Rome is een protestvergade
ring gehouden naar aanleiding van
de ontsnapping van den fascistenbeul, Generaal Roatta_ die kans
heeft gezien uit een hospitaal te
ontsnappen, waar hij vanwege een
hartaandoening was opgenomen.

Het Centraal Distributiekan
toor voor het bevrijde gebied te
's-Hertogenbosch, maakt in over
leg met het Rijkskolenbureau te
Tilburg, het volgende bekend:
Met ingang van 7 Maart 1945
geeft bon B.V. 34 van de Brandstoffenkaart T. 405 recht op het
koopen van één eenheid
vaste
brandstoffen. Met nadruk wordt
erop gewezen, dat in Distributiekringen, waarin bon B.V. 34
reeds eerder was aangewezen,
thans geen nieuwe bon mag wor
den bekend gemaakt.
Het publiek wordt aangeraden
deze bon onmiddellijk tegen afgif
te van een ontvangstbewijs in te
leveren bij den handelaar, waar
bij het als vasten klant is inge
schreven.
Voorzoover dit nog niet is ge
schied kunnen geëvacueerden, die
in het bezit zijn van een stam
kaart „Hoofd", zich als vasten
klant bij een handelaar in het
vluchtoord laten inschrijven.
Uitdrukkelijk wordt erop gewe
zen, dat verbruikers, welke nog
geen brandstoffen op hun bon
B.V. 41 hebben ontvangen, dooi
den handel met voorrang moeten
worden bediend. Het is den han
delaar dus verboden op bon B.V.
34 reeds af te leveren, zoolang zij
nog een achterstand hebben in de
aflevering op bon B.V. 41.
Aangezien alle handelaren niet
direct over voldoende voorraden
en soorten beschikken, zal het niet
altijd mogelijk zijn, dat iedereen
direct wordt geholpen, terwijl men
over het algemeen genoegen zal
moeten nemen met de soorten,
welke voorhanden zijn.
Door de distributiediensten zal
plaatselijk worden bekend ge
maakt, wanneer voor de handela
ren de gelegenheid tot inlevering
van de bonnen zal zijn openge
steld.

VAN STAD EN LAND
EINDHOVEN
DE BAKKERS BESPREKEN
HUN MOEILIJKHEDEN.
In grooten getale hadden de
bakkers gehoor gegeven aan de
oproep van hun bestuur om ter
aigemeene vergadering te komen,
waarop zij hun moeilijkheden en
wenschen naar voren konden
brengen- Het blokkeeren der coö
peraties „St. Joseph" en „Helpt
Elkander" dat inmiddels weer op
geheven is, had het probleem van
de samenstelling van het brood
zeer urgent gemaakt, en het lag
wel voor de hand, dat deze kwes
tie de hoofdschotel van het pro
gram zou worden. Dat er een ze
kere wrijving bestaat tusschen het
grootbedrijf en den middenstand,
zal wel onvermijdelijk ziin, maar
wij kunnen niet anders dan onze
goedkeuring uitspreken over de
manier, waarop de bakkersorga
nisatie bij monde van hun voor
zitter, den heer Van Hoof, eerlijk
en objectief tegenover het pro
bleem stonden.
In zijn openingswoord zei de
voorzitter dat de momenteele toe
stand voor de bakkers praktisch
onhoudbaar is, omdat de besluiten
de bakkerijen betreffende, buiten
de vakmenschen om, genomen
wordenSpr. hoopte dat hierin wel ver
andering zou komen. De bona-fide bakkers houden zich allemaal
aan de door de overheid gegeven
voorschriften en hij hoopte dat
strenge maatregelen genomen zou
den
worden tegen de knoeiers,
n'importe of dit een grootbedrijf
of een particulier is.
De secretaris, de heer Niemeyer
gaf een overzicht over het werk
der afgeloopen maanden, waarin
o-a. werd aangedrongen op een
kleine verhooging der broodprij
zen.
Bii de rondvraag .waarvan o.a.
de heer v. d. Lee, vroeger dislo
catieleider, de heer Hendriks van
de „Koopvaart" een der depot
houders en de directeur van de
Coüp. „St. Joseph" gebruik maak
ten, kwam vooral het „mengprobleern" aan de orde.
Fel werd stelling genomen te
gen de suggestie dat alle parti
culiere bakkers niet t gebakken
hadden volgens de officieele voor
schriften.
Er zal getracht worden zoo snel
auiEfelük
uniforme samen*U?lling van het brood te verkrijgen,
en men zal aandringen op harde
maatregelen tegen overtreders.
Enkele, thans nog bestaande
onrechtvaardigheden zullen zoo
spoedig mogelijk aan de betreffenae instanties worden doorgege
ven.
AANVRAAG TEXTTELGOEDEREN.
Voor de getroffenen van Eind
hoven, die in het bezit eijn van
Schadekaarten C en D bestaat er,
voorzoover het verloren gegane
artikelen betreft en zij hiervoor
nog geen vergunningen hebben
ontvangen, voor de laatste maal
gelegenheid een aanvraag in te
dienen voor onderstaande arti
kelen:
a) bedstellen voor kinderledikantjes
b) éénpersoonsdekens
c) beddetijk
d) zakdoeken
e) heerensokken
f) dameskousen
g) damesblouses (boven 18 jaar)
h) damesskisokken
i) meisjespullovers (3 t/m 6 jaar)
j) kinderkousen (- t/m 3 jaar)
Aanvraagformulieren hiervoor
kunnen worden afgehaald uitslui
tend op Donderdag 8 en Vrijdag
9 Maart a.s. van 2—4 uur n.m.
op het bureau Ten Hagestraat
IA.
De inlevering van deze formu
lieren moet geschieden op Maan
dag 12 en Dinsdag 13 Maart a.s,
onder overlegging van de schade
kaarten.
Aanvraagformulieren, waarop
andere dan bovenstaande artikelen
worden aangevraagd, of die niet
volledig en duidelijk zijn ingevuld,
worden zonder meer afgewezen.
Voor eiken persoon moet een
afzonderlijke aanvraag worden in
gediend.
Getroffenen, woonachtig in de
gemeenten Geldrop, Nuenen c.a.
en Son moeten zich wenden tot
het Distributiebureau in hun
woonplaats, alwaar zij uiterlijk op
14 Maart a.s. hun aanvraag kun
nen indienen voor bovengenoem
de artikelen.
Evacué's kunnen in het vervolg
geen aanvragen voor kleeding
meer indienen bij den Distributiedienst _ doch zij moeten zich hier
voor wenden tot de H.A.R.K.

DE NIEUWE BONNEN LIJST
Toelichting.
Zooals men uit bovengeplaatste
bonnenlijst heeft kunnen opma
ken, is het peulvruchtenrantsoen
ditmaal gehalveerd. Deze ingrij
pende maatregel moest worden
genomen vanwege de aanvoermoeilijkheden waarmede wij thans
te kampen hebben. Weer geldt:
Je oorlog is nummer één. Om de
voeding echter toch op peil te
houden heeft men thans meer
Engelsche biscuits toegewezen,
terwijl voor alle personen van 4
jaar en ouder 70 gram bloem be
schikbaar kon worden gesteld.
Voor velen zal deze afwisseling
niet onaangenaam te pas komen.
Het vleeschrantsoen moest op
het onlangs verlaagde peil blijven,
aangezien de aanvoer nog steeds
beperkt is. Of wellicht ter com
penseering in de toekomst weer
haring te verkrijgen is, valt nog
te bezien.
Voorts kon het chocoladerant
soen voor kinderen verdubbeld
worden. Dit is een speciale zorg
der Geallieerde autoriteiten. Men
onderschatte het belang van
deze chocolade voor onze kinde
ren niet, zij bedoelt een zoo
noodzakelijke aanvulling van 't
tekort aan vitaminen en andere
belangrijke stoffen. Wij zouden
Jan ook alle vaders en moeders
op het hart willen drukken,
lieze chocolade uitsluitend aan
de kinderen ten goede te laten
komen.
Algemeen Commissariaat
voor de Voedselvoorziening.
NLEVEREN

VISCHBONNEN.

In verband met herbevoorra
ding moeten alle vischhandelaren
de door hen ingenomen consumen
tenbonnen A42f B42, C42, D42,
E42 inleveren 'op Doinderdag 8
Maart a.8. op het bureeau Jan
Smitzlaan 2, kamer 7.
Na
bovengenoemdea datum
worden onder geen enkele voor
waarde nog vischborunen door
tien Distributiedienst aangeno
men.
De Directeur van den
Distributiedienst,
G. L. VAN DE VEN,
BLAUW-WIT NIEUWS.

„Blauw-Wit Nieuws" het club
orgaan van de V.V. „Eindhoven"
is deze maand met 12 pagina's
verschenen.
Het clublied, dat in opdracht
door Phida Wolff uit Rotterdam
werd vervaardigd is het eerste
van de gevarieerde bijdragen. Wij
lezen in dit nummer o.a. dat reeds
minstens 27 leden der vereeniging
sis vrijwilligers zijn vertrokken.
Krijgen we een „b,lauw-witte
divifie?"
Officieele

Bekendmakingen

Het Centraal Aan- en Verkoop
bureau voor de Voedselvoorzie
ning maakt het volgende bekend:
Belangrijk voor grossiers en
detaillisten in kruidenierswaren.
Het Centraal Aan- en Verkoop
bureau voor de Voedselvoorziening
brengt ter kennis van belangheb
benden in Noord-Brabant, Gelder
land en Noord-Limburg, dat de regeeringsdepöts voor enkele pro
ducten op de aangeboden gros
sierstoewijzingen, bestemd voor de
periode van 4 t.m. 17 Maart, meer
of minder rantsoenen dan op de
toewijzingen zijn vermeld zullen
uitleveren.
De navolgende wijzigingen zijn te
venvachten: voor peulvruchten zal
slechts 50 pet. worden uitgele
verd.
Voor de producten zout, Engel
sche biscuits en chocolade zal
200 pet. worden uitgeleverd.
De producten Eng. huishoud
zeep en vervangingsmiddelen zul
len ditmaal nog in het geheel niet
worden uitgeleverd.
Aangezien deze wijzigingen zijn
aangebracht met het oog op de
voor de periode van 4 t.m. 17
Maart aan te wijzen consument
bonnen
dienen de grossiers de
hierbovengenoemde producten ook
in dezelfde verhouding door te
leveren aan de detaillisten. De
detaillisten dienen er zelf op toe
te zien, dat zij naar verhouding
van de ingeleverde coupures ook
voldoende goederen van hun gros
sier ontvangen.

CONFERENTIE VAN SOCIAL.
PARTIJEN
Te Londen vergaderen momen
teel de afgevaardigden van de
socialistische partijen o.a. van
Frankrijk, België,
Nederland,
Spanje, Polen en Zwitserland, om
te spreken over de kansen van MEDEDEELINGEN VAN DEN DISTRIBUTIEDIENST
EIND
(R. O.) herleving en voortbestaan der
HOVEN. OMVATTENDE DE GEMEENTEN EINDHOVEN.
NUENEN
SON
GELDROP.
z.g. „Tweede Internationale".
ALLE DUITSCHE MANNEN
OPGEROEPEN.
(Reuter)
Van de bonkaarten der 3e periode 1945 zijn de navolgende
De Duitsche regeering heeft 'n
bonnen aangewezen:
DE LAST VAN HET
nieuwen oproep gericht tot alle VERLEDEN WERD TE ZWAAR
Voor de periode van 4—10 Maart 1945:
mannen tusschen 12 en 60 jaar,
SUIKER
86 Algemeen
250 gram
Volgens de „Daily Mail" werd
die nog niet in het leger zijn op
ENGELSCHE BISCUITS
91 Algemeen
300 gram
Voor de periode van 4—17 Maart 1945:
genomen, om zich te melden voor het archief van Aken, dat door
90 Algemeenn
100 gram
ZOUT
de verdediging van het Vaderland. de Nazi's bij de evacuatie van de
92 Algemeen
50 gram
KOFFIE
(R. O.) stad werd medegenomen, terug
88 Algemeen
125 gram
JAM of STROOP
gevonden. Het was in 700 kisten
CHOCOLADE
Cll
Dll
II AI LUK SELASSIE SCHRIJFT verpakt. Sommige ervan werden
Ell Versnaperingen l bon = 1 rant
AAN DEN PAUS
door Duitsche soldaten openge
soen = 2
tabletten
(ltablet
weegt ca. 56 gram).
De Negus van Abessinië heeft broken met de hoop er likeuren
BLOEM
A16 B16
'n eersten persoonlijken brief ge in te vinden. Boeken van vier
C16 Reserve
70 gram per bon
schreven aan den Heiligen Stoel eeuwen oud lagen verspreid in het
D16 El6 Reserve
490 gram per bon
3inds de terugkeer in zijn keizer ilijk op het oogenblik dat de ge
KINDERBISCUITS
D20 E20 Reserve 1 bon is 150 gram is
rijk, waarin hij zegt, dat een der allieerde troepen de bergplaats
2 rantsoenen.
ontdekten. Manuscripten, even
Deze bon moet worden ingeleverd bij den winkelier, die daaruitgangspunten van zijn rtegeeroor een ontvangstbewijs afgeeft. De winkelier is verplicht hiervan
ring de godsdienstige verdraag eens in kisten verpakt, dateeren
:elf een copie te houden.
zaamheid is, waardoor alle be uit den tijd van Karei den Groo
Verder zullen nog bonnen worden bekend gemaakt voor 250 gr.
staande
missiën in AbeiGir.is ten. Deze documenten zullen zoo
margarine of 200 gr. vet, 250 gr. peulvruchten (voor houders van
voortgang zullen vinden.
spoedig mogelijk naar Aken wor
bonkaarten KA3, KB3 en KC3), 250 gr- suiker en 300 gr. Eng.
jNews Chron.) den teruggebracht.
Biscuits.
c.a.

en

c.a.

DAGBLAD VOOR MIDDEN- EN OOST-BRABANT
PRIJSRKS ITJ I TIE IN VKKBAND MET PRIJSVERLAGING

Het alsdan verkregen saldo rant
soenen zal dienen als basis voor de
regeling der prijsrestitutie en zal
bij de eerstvolgende inlevering
van
consumentenbonnen en/of
toewijzingen door den Distributiedienst worden ingehouden.
Algemeen Commissariaat
v. d. Voedselvoorziening.
Afd. C.A.V.V.

Naar aanleiding van de per 5
Maart
ingaande prijsverlaging
voor de artikelen Engelsche Zeep,
Chocolade en Engelsche Biscuits,
dienen de détaillisten en gros
siers de voorraden chocolade, En
gelsche Biscuits en Engelsche
Huishoudzeep, waarover zij per 4
Maart na sluiting van hun zaak
bcschikken, zoo spoedig mogelijk
en althans voor 8 Maart a.s.,
schriftelijk op te geven aan den
Distributiedienst, waaronder zij
ressorteeren.
Deze opgave dient de volgende
gegevens te bevatten:
naam — adres — codenummer;
voorraad Engelsche Biscuits;
voorraad Chocolade;
voorraad Engelsche Huishoud,
zeep,

VEE VOOR GEDUPEERDE
BOEREN.
Boeren wier veestapel
voor
meer dan 50% is verloren gegaan
door oorlogsomstandigheden, zul
len binnen korten tijd aan gebruiksvee worden geholpen.
Dit vee zal moeten komen van
bedrijven, waar de veestapel wei
nig of niets heeft geleden. Van
zelfsprekend zullen deze veehou
ders, voor dit doel behoorlijk gebruiksvee moeten afstaan, daar
met vee van mindere kwaliteit ge
dupeerde boeren niet geholpen
zijn. Aan iederen veehouder zal
op grond van zijn bedrijfsmaximum en rekening houdend met
het op zijn bedrijf aanwezige vee
en de bedrijfsomstandigheden een
aanslag te leveren gebruikvee
worden opgelegd.

Alle voorraden dienen te zijn
uitgedrukt in rantsoenen. De
voorraden, waarover men per 6
Maart beschikt, moeten worden
verminderd met het aantal rantscenen, dat werd verkregen op de
nieuwe
voorschottoewijzingen,
welke in de week van 26 Febr.
t.m. 3 Maart, werden verstrekt.
Met groote vreugde
geven wii kennis van
de geboorte van onzen
Zoon
FRANSJE,
die bij het H- Doopsel
de namen ontving van
Franciscus Johannes.
J. GROENEVELD
J. GROENEVELDZWAMBACH
Eindhoven, 6 Maart 1945.
Stevinstraat 1.
3151
Hiermede geef ik met
groote blijdschap ken
nis van de geboorte
van mijn langverwach
te lieveling
RONNIE.
die bij het H. Doopsel
de namen ontving van
Ronald Freddie Paul John
Mevr. ROCHETTIEv. GALEN
Geldropscheweg 483111
23 Febr. 1945.
Met groote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
yan ons dochtertje en zusje

CLARA
die bij het H. doopsel de
namen ontving van
Clara, Francisca, Maria
Delphina
J. v. d. Moosdtjk
A. v. d. MoosdtjkRaasveld
Willy
Eindhoven, 6 Maart 1945
Tijdelijk adres:
Broekschewegr 215

3042

GEVRAAGD =

R.K. Bakkers
knecht
ook genegen
boodschappen te doen

G. I. Verstappen

Welke runderen uit den veesta
pel dienen te worden geleverd zal
in overleg met den veehouder
worden vastgesteld. Ik verwacht
hierbij volledige medewerking van
de veehouders om de zwaar ge
dupeerde boeren aan gebruiksvee
te helpen.
VEEVOEDER
Er zijn bedrijven waar de vee
stapel geheel of gedeeltelijk is
verloren gegaan, doch waar nog
wel veevoeder aanwezig is, zoo
als hooi, voederstroo en bieten.
Het is begrijpelijk, daar het
hier gedupeerde veehouders be
treft, dat zij geneigd zijn dit
voeder vast te houden in af
wachting dat zij weer vee op hun
bedrijf k;ijgen. Hoewel er voor
bereidende maatregelen zijn ge
nomen om gedupeerde veehou
ders aan vee te helpen zal dit
nog wel enkele weken duren, zoo
dat inmiddels de weidetjjd zal
zijn aangebroken. Daarom willen
wij dezen veehouders adviseeren
dit voeder te verkoopen aan be
drijven die een tekort aan voe
derartikelen hebben.
Deze mededeelingen zijn niet
be«ternd vcor Z.-Limburg.
Tilburg, 24 Februari 1945.

R.K. Huis
houdster
GEVRAAGD
bij weduwnaar met 2 kin
deren, kunnende machinenaaien.
Brieven
onder
no. 2751.

Geldropscheweg 61

R.K. Dagdiensibode

Mevr. Berger, de Genestetlaan 3 Eindhoven,
vraagt

voor zoo spoedig mogelijk,
wegens
familie-omstandigheden der tegenwoor
dige.
Voormiddags hulp
aanwezig. Goed loon, goe
de behandeling- Mevr. J.
M. Hoen. Tongelreschestr.
103. Stad.

flinke

beschaafde

R.K. kinderjuffrouw,
genegen huishoudelijke be
zigheden te verrichten.
Dienstbode aanwezig.

Kleermakers
z>
Tf
knecht a>ca

P. J.

Ambulant kok
en

2698

Ambulant kelner
Heezerweg 172.

Stultiëns
Weert

Kerkstraat 94

De Directie van het

Noodziekenhuis

Gevraagd in omgeving
van Eindhoven

een zeer beschaafd
jong meisje

Jan Smitzlaan
zoekt voor een harer ver
pleegsters

een

als hulp in de

zit slaapkamer

zonder pension

huishouding,

liefst omgeving Jan Smitz
kunnende stoppen en ver
De Heer en Mevrouw
laan
2701
MUYSERS-v. d. SCHOOT stellen.
kunnen eerst nu kennis
geven, dat zij op 13 Der-- Ver 1944 te Venlo, te
Eindhoven - 's-Hertogenbosch - Tilburg
midden van bommen en
Cu.ijgsgeweld werden ver.
oliid met de geboorte van Vraagt voor directe indiensttreding
een zoon
WIEL
die bij het H. Doopsel de
namen ontving
Wilhelmus Jozef
Franciscus Maria.
Uitvoerige sollicitaties te richten aan
Tijdelijk adres: Paradijslaan 76, Eindhoven.
..OOST-BRABANT", GROOTE BERG 5, EINDHOVEN

DAGBLAD EN DRUKKERIJ „OOST-BRABANT"

enkele administratieve
krachten (M. of Vr.)

Hiermede vervullen
wii de treurige plicht,
U kennis te geven van
het overlijden van onze
trouwe bediende
de Heer
WILLEM VAN MIL.
Ziin nagedachtenis zal
in dankbare herinne
ring blijvenJOS. ANDRIESSEN,
Juwelier,
3106
Markt 21.
Verloofd:
J. T. DE JONG
J.W.VREDENBURG Jr
Rossum
Den Haag

Ondergeteekenden betui
gen langs dezen weg hun

hartelijken dank

aan
Mej. M. DE WIN,
voor de geslaagde oplei
ding voor coupeuseJ. v- Laarhoven,
M. Thijssens,
2915
Geldrop.
GEVONDEN een beursje
met inh. terug te bekomen
tegen advertentie kosten
by : J. v. d. Griendt C 63
Nuenen Eeneind
3139
VERLOREN gouden ring
vermoedelijk omgeving
Boschdijk. Tegen bel.terug
te bezorgen
3142
Past. v. Arsplein 15
Verloren zilveren Rozen
krans. in groen étui. te
gen belooning terugbezor
gen: Kaneelstraat 2a3113

Vanaf heden

3138

Geopend
Café
„De

Gouden

Bal"

W. Hendrikx-Retera.
Gevraagd

Gevraagd geroutineerd Meisje
voor kousenladders op te halen (machinaal). Zij, die
ervaring bezitten op dit gebied genieten de voorkeurGoed loon. Aanmelden tusschen 6—8 uur 's-avondsStratumschedijk 1, Eindhoven.
3120

Dora van de Ven
Bont en Pelterijen

zoekt voor haar filiaal te Eindhoven een geroutineerde

le Verkoopster
Bekendheid met coupe strekt tot aanbeveling.

3 Maart 1945
Tijdelijk : G. Gezellestr. 25
Eindhoven

Brieven aan het Kantoor te Tilburg,

St. Annaplein-

Te koop gevraagd:

Alle soorten Goede Boeken

Vondelwerken,
Encyclopaedy's. Wetenschappelijke,
Cow-Boys, Detectieve, enz.
LEOSTRAAT No. 10

Te koop gevraagd:

1 BINNEN- EN BUITENBAND 28xlV2
1 BINNEN- EN BUITENBAND 28 x 1%
1 VERREKIJKER
Leostraat No. 10

N.V. Eti kettendr ukkerij Gestel & Zoon
Kleine Berg 28a, vraagt

JONGENS

(boven 18 jaar) en

MEISJES.

Er is tevens plaatsing voor een PORTIER.
RECTIFICATIE

Ondanks de huidige schaarste
van het schoenenreparatie-materiaal kunnen wij
aan onze klanten nog steeds hetzelfde rantsoen
beschikbaer stellen voor de maand Maart als wij
dit tot nu toe gedaan hebben d.w.z 28 gram per
ingeleverde bon.
Schoenreparaties welke U in een week klaar wilt
hebben kunnen uitsluitend 's-Maandags voor den
middag aangenomen worden.

Leder- en Fourniturenhandel „Rono"
A. P. H a b r a k e n
Siiijpschesiraal 90

heerenkapper Schoenhandel en Reparatie-Inrichting
in- of extern
Fa. W. Habraken & Zn.
A. Somers, Dorpstr. Sla
Veldhoren

Slrijpschestraat 54

I

Heerenkapper 2de
bediende of leerjongen

1

Groote Berg 55

Artikel 2.
1. Het vervoeren van melk is
verboden.
2- Het verbod, gesteld in het
eerste lid van dit artikel geldt
niet:
a. voor den consument, indien
door dezen
kan worden aange
toond, dat de melk is in ontvangst
genomen met inachtneming van
de bepalingen, gesteld in de Melkdistributiebeschikking 1943—1, en
het vetgehalte
van de melk is
gelegen tusschen 2-45% en 2-55%,
dan wel tusschen zoodanige an
dere grenzen
als door of van
wege het Militair Gezag zullen
worden vastgesteld;
b. voor dengene, die melk ver
voert, indien het vervoer geschiedt
met het kennelijk doel deze af te
leveren aan een zuivelfabriek of
daarmede gelijkstaande inrich
ting:
c. voor dengene. die in het be
zit is van eene geldige bezorgers
vergunning, welke te zijnen gebruike door of vanwege het Mili
tair Gezag is verleend;
d. voor den landarbeider (zelfverzorger), voor zoover het be
treft de hoeveelheid melk, waar
op hij krachtens het „Uitvoe
ringsbesluit B. 1943", ..Zelfverzorging Melk'' recht heeft en het
vervoer plaats vindt van het be
drijf van den melkveehouder waar
hij werkzaam is, naar zijn wo
ning;

e. voor het vervoer vanaf de
melkplaats van de aldaar gemol
ken melk rechtstreeks naar de
gebouwen van het bedrijf, waar
toe het gemolken vee behoort.
Artikel 3.
1. Van het in lid 1 van het
voorgaande artikel gestelde ver
bod kan door
of vanwege het
Militair Gezag ontheffing worden
verleend. Aan de ontheffing kun
nen voorwaarden worden ver
bonden2. In geval van niet-naleving
var. een aan de ontheffing ver
bonden voorwaarde wordt de ont
heffing geacht niet te zijn ver
leend.
Artikel 4.
De opsporingsambtenaren, be
last met de opsporing van de bij
deze verordening strafbaar
ge
stelde feiten, zijn, behalve de bij
of krachtens artikel 141 van het
Wetboek
van
Strafvordering
aangewezen personen:
1. de overige ambtenaren van
Rijks- en Gemeentepolitie:
2. de ambtenaren van den Centralen Controledienst;
3. de ambtenaren van Invoer
rechten en Accijnzen;
4. zij, die hiertoe door het Mi
litair Gezaz worden aangewezen.
Artikel 5.
1. Overtreding, niet nakoming,
verhindering of belemmering van
het bepaalde in artikel 2 van deze
verordening, wordt als overtre

Fred ASTAIRE

C. M. C. VAN DE LAAK
27kl

Te koop of te ruil Elec.
Waschmachine z.g.a.n.
tegen moderne Radio desgewenscht met bijbetaling
mijnerzijds.
St. Jorisstiaat 44
3072

HOOGSTRAAT No. 25

Meubilaire Goederen,

VRIJDAG IH PARISIEN

waaronder salonameublement, huiskamerameublement,
tafels, gebruiksvoorwerpen, schilderijen, enz- enz.
Te zien op Zondag 10 Maart a.s. van 10 tot 4 uur.
Goederen voor de 14-daagsche veilingen kunnen iederen

„Zonnestraal1

dag aan de zaal worden opgegeven.

vraagt

gevraagd, voor heele of halve dagen
Mevr. Willems, Pasteurlaan 110

vrouwelijk personeel

DANS-ORKEST

aanmelden aan de fabriek Looiakkerstraat la, of
na zes uur St. Gerarduslaan 11, Eindhoven.

Gevraagd

GEVRAAGD door bekende solide begrafenis enbij : M. C. BISSCHOPS, Woenselschemarkt 4f,
Eindhoven.
ü68i Levensverzekering Maatschappij eenige

ACTIEVE AGENTEI

EMCO verft Damestaschjes
Rechtestraat 59.
ra

Goede vooruitzichten.

Accountantskantoor NIJST & Co.
te 's Heifogenbosch

VRAGEN VOOR DIRECT OF LATER

een eerste en eenige
tweede en derde assi
stenten, alsmede een
ervaren Typisle.
Sollicitaties schriftelijk met opgave van
practische ervaring, referenties, verlangd
salaris etc. aan het adres Koningsweg 79
of mondeling 's-avonds na zeven uur of
's Zondags tusschen 11—1 uur aan het
adres Vughterweg 12 te 's-Hertogen
bosch.

HANDELSINSTITUUT COX
GUIDO GEZELLESTR. 18, EINDHOVEN

Colporteurs

Nieuwe cursussen boekhouden
Opleiding practijkexamens en
Vestigingswet.

Bij de stenolessen voor beginners en gevorderden
in de vakken Nederlandsch, Engelsch, Franschen
Duitsch kunnen nog enkele leerlingen geplaatst
worden.
Privé en kleine clubs. Inschrijvingen dagelijks na4 u.

CORPS TOLKEN
NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN
Bij bovenbedoeld Corps kunnen nog een aantal
folken geplaatst worden.
Vereischen: 1. middelbare schoolopleiding of een
hiermee gelijkstaande opleiding;
2. behoorlijke kennis van de Engel
sche en Duitsche taal;
3. leeftijd 21—45 jaar; gegadigden
beneden 30 jaar kunnen slechts
worden aangenomen, indien zij
niet in militairen dienst geweest
zijn.
Leden van het Corps Tolken worden in den rang
van sergeant bij de Geallieerde Legers gedeta
cheerd.
Inlichtingen en aanmelding op het Wervings
bureau Tolken Afd. Eindhoven, Wal 2 Eindhoven,
dagelijks van 9—12 en 2—5.
De Reserve Majoor voor Algemeenen
Dienst,
Hoofd van het Wervingsbureau Corps
Tolken N. S.
(DR. J. H. J. WILLEMS)
OPROEP
Voor een aantal mannelijke Nederlanders, bij
voorkeur niet ouder dan 30 jaar (maximum
leeftijd 36 jaar), bestaat gelegenheid, onmiddellijk
geplaatst te worden in een speciale functie bij
een Geallieerd legeronderdeel. Na defacheering
wordt een opleiding gegeven, waarbij na geble
ken geschiktheid de rang van sergeant wordt
toegekend.
Gegadigden dienen kennis van de Engelsche
en Duitsche taal te bezitten, evenals dit voor het
Corps Tolken N.S. vereischt is.
Aanmelding: Wervingsbureau Corps Tolken
N.S., Wal 2 Eindhoven, dagelijks van 9—12 en
2—5.
De Reserve Majoor voor
Algemeenen Dienst
Df?. J. H. J. WILLEMS.

gevraagd in bestaande houthandel en
houtzagerij. Wil ook houthandel en
zagerij koopen. Steller dezes is zelf
houthandelaar. Is bereid om andere
zaken te financieeren.
Brieven onder No. T 2162 aan het bureau van dit blad

bekwaam Houtdraaier

gevraagd voor Eindhoven e.o., ver
diensten in loon plus provisie

Hoog loon. Brieven onder no. 2819 bureau dezer.

OPROEP
Bij de Nederlandsche Luchtstrijdkrachten is
plaats voor een groot aantal oorlogsvrijwilligers,
die voldoen aan de volgende eischen:
A. Voor vliegtuigbemanrcing.
Einddiploma 5 jaar H.B.S. of daarmee gelijk
Burghsiraal 50
Eindhoven
staande opleiding (eventueel Mulo of 3 jaar
vraagt:
H.B.S. indien de candidaat een meer uitgebreide
kennis van de Engelsche taal bezit.)
Leeftijd 18—25 jaar.
B. Voor grondpersoneel (technische denst).
Ten minste einddiploma Ambachtsschool.
Leeftijd 18—32 jaar.
Voor enkele specialisten, zooals wapenmonfeurs, radiomonteurs, electriciens en vaklieden
uit de vliegtuigindustrie kan de leeftijdsgrens
verhoogd worden tot 36 jaar.
Aanmeldingen bij het Aanmeldingsbureau voor
Oorlogsvrijwilligers Paradijslaan 27 Eindhoven.
Het Hoofd van hef A.O. Eindhoven e.o.
voor spoedige indiensttreding.
de Res. Majoor der Inf.
A. A. SCHILLEMAN

Brieven onder no. 2710 bureau van dit blad.

Van Doorne's Aanhangwagenfabriek

Draaiers
Elecir. Lasschers
Bankwerkers

KORPS MARINIERS

t

Engelsche Taal en Conversatieles voor
beginners en gevorderden.

FINANCiEELE DEELNAME
Gevraagd

Brieven onder No. 3126 Bureau van dit blad.

Opleiding uitsluitend onder
leiding van bevoegde leerkrachten.

Aanvang nieuwe cursussen

EINDHOVEN

Ten overstaan van DEURWAARDER HAREND zullen
op Dinsdag 13 Maart a.s. des voormiddags om 10 uur
publiek a contant worden verkocht:

Rita Hayworth
Wasscherij

ding aangemerkt en wordt inge
volge Artikel 26, eerste lid van
het Besluit op den Bijzonderen
Staat van Beleg. gestraft met
een hechtenis van ten hoogste
een jaar of geldboete van ten
hoogste twee duizend gulden.
2. De voorwerpen en vloeistof
fen, waarmede of met betrekking
tot welke het feit is gepleegd, of
welke door middel van het feit
zijn verkregen, kunnen worden
verbeurdverklaard, ongeacht of
zij aan den veroordeelde toebehooren.
Artikel 6.
1. Deze verordening geldt voor
de Provincie Noord-Brabant, voor
zoover deze in bij zonderen staat
van beleg verkeert.
2. Zij zal worden bekend ge
maakt door plaatsing in een of
meer dag- of nieuwsbladen en
door aanplakking op voor het
publiek zichtbare wijze in of aan
postkantoren, stations, marktgebouwen of distributiekantoren,
en treedt in werking onmiddellijk
na hare afkondiging.
3. Zij kan worden aangehaald
onder den titel „Verordening
Melkvervoer".
Gegeven te Vught,
den lsten Maart 1945.
De Militaire Commissaris in
de Provincie Noord-Brabant,
De E.T.O. De Res. Majoor
voor Algemeenen Dienst.
Ir. L. J. P. SMULDERS.

Veilinggebouw „Brabant"

en zijn nieuwe partner

MET MEISJE

Biedt zich aan

gevraagd

voor terstond

H.H. KAPPERS
voor direct gevr. bekwaam

VERORDENING
MELKVERVOER
d.d. 1 Maart 1945. No. 10
De Militaire Commissaris in de
Provincie Noord-Brabant, mede
uitoefenende de bevoegdheden,
toegekend aan het Militair Gezag
in het vorengenoemde gedeelte
van het in bijzonderen staat van
beleg verkeerende Grondgebied
van het Rijk in Europa;
Overwegende, dat de veiligheid
van den Staat vordert, dat nadere
regelen worden gesteld ten aan
zien van het vervoer van melk;
Gelet op de desbetreffende .be
palingen van het besluit op den
b;jzonderen Staat van Beleg;
Stelt vast de volgende
VERORDENING
Artikel 1.
1. In deze verordening wordt
verstaan onder „melk": het af
scheidingsproduct van de zogklier
van
zoogdieren,
ongeacht of
daaraan
vetbestanddeelen
zijn
onttrokken en ongeacht of daar
aan water is toegevoegd, met
uitzondering echter van tapte
melk en karnemelk.
2. Wanneer in deze verordening
wordt gesproken van vervoeren
wordt daaronder mede verstaan
doen vervoeren.
3. Onder vervoeren wordt niet
verstaan het verplaatsen binnen
de grenzen eener behuizing, met
inbegrip van het daartoe behoorende en tevens daaraan grenzen
de terrein.

I.

Hef Korps Mariniers heeft voorloopig directe
behoefte aan personeel beneden den rang
van officier in de volgende categorieën:
A. 1. Marconisten, telegrafisten of perso
neel met ongeveer gelijke kennis
60
2. Radiomonteurs of jongere technici
30
3. Elecfromonfeurs met. kennis van
zwaksfroomtechniek
30
4. Ervaren telefoon- of zwakstroom
monteurs
10
Leeftijd 25—35 jaar, bij voorkeur
Engelsch sprekend.
B. 1. Landmeters-veldassisfenten
15
2. Landmeetkundig teekenaars
10
3. Werktuigkundigen met ervaring van
benzine- en dieselmoforen en auto
herstelling
4
4. Bouwkundige opzichters
3
5. Opzichters weg en waterbouwkunde
en assistenten
4
6. Opzichters staalconstructie en assi
stenten
2
7. Opzichters bij aanleg van pijplei
dingen
1
8. Drukkers bij voorkeur met kennis van
lithografie
5
9. Kraanmachinist
1
10. Takelaars
2
11. Heimeesters
2
12. Fotografen met uitgebreide kennis
van ontwikkelen, afdrukken en vergrooten
2
13. Timmerlieden bouwvak
4
14. Specialist met kennis van bron-boor
installaties
1
15. Monteurs en machinisten met kennis
van benzine- en/of dieselmotoren,
om opgeleid te worden tot bediener
van bulldozers, lichfe kranen en
andere constructie werktuigen. Ken
nis van landbouwfractoren strekt tot
bijzondere aanbeveling
5
16. Opzichters
(steenkolenmijnen of
steengroeven) met kennis van spring
stoffen
2
Leeftijd 18 tot 35 jaar.
Dienstplichtig personeel der Koninklijke
Landmacht, dat valt onder bovenge
noemde categorieën heeft voorkeur.
C. Gediplomeerde ziekenverplegers met er
varing tusschen 3 en 10 jaar, leeftijd 22 tot
40 jaar.
25
D. 1. Kundige en ervaren personeelsadministrafeurs
3

I

2. Kundige en ervaren administrateur,
juridisch onderlegd
3. Personeel met kennis van vakoplei
dingen en hun toepassing in het be
drijfsleven
4. Ervaren persoon op het gebied van
sociale verzorging (Ontwikkeling en
ontspanning)
1
5. Kundige en ervaren administrateur
van cantine bedrijven
1
6. Zweminsfructeurs
8
7. Sport instrucfeurs
8
8. Persoon bekend met gasdienst (L.
B. D. cursus vereischt)
1
9. Koks met 5 a 10 jaar ervaring in 'f vak 1 0
10. Koks met 2 a 10 jaar ervaring in 't vak 20
1 1 . Kundige en
ervaren administrateur
van gaarkeukens en levensmiddelendistributie
1
12. Kundige en ervaren administrateur
van transportwezen en magazijnen
1
13. Ervaren magazijn beheerder
1
1
14. Ervaren beheerder wapenmagazijn
15. Ervaren organisator transportwezen
1
16. Ervaren automonteurs
10
17. Ervaren schoenmakers
10
18. Ervaren kappers
10
Leeftijd 25—40 jaar,
E. Een groot aantal militaire instrucfeurs,
waarvoor speciaal in aanmerking komen
dienstp[ic!i*ig kader der Koninklijke Land
macht en de Marine troepen. Leeftijd 25
tot 45 jaar.
II. Voorts is er behoefte aan een honderdtal
jongeren met een behoorlijke opleiding, physiek in zeer goede conditie, sportief, Engelsch
sprekend, leeftijd 18—25 jaar.
III. A. Gegadigden moeten zich voor 8 Maart
a.s. melden als O. V. W. bij het dichtstbij
zijnde aanmeldingsbureau voor oorlogs
vrijwilligers.
B. Zoo mogelijk diploma's en getuigschriften
overleggen.
C. Bijzonderheden over de voorwaarden
worden door de recrufeerings-officieren
mondeling besproken.
D. Uitzending naar Engeland en Amerika van
aangenomen personeel geschiedt tusschen 15
Maarf en 15 April.
E. Teneinde het overzicht fe vervolmaken,
dienen O.V.W.'s, die zich reeds gemeld
hadden, hun aanmelding te herhalen.
Het Hoofd A.O. Eindhoven e.o,
De Res. Majoor Inf.
A. A. SCHILLEMAN

