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Duitschland na de capitulatie
Algemeens toestand weinig
overzichtelijk

(Van onzen eigen correspondent)
Het is een eigenaardige ge
waarwording den bodem te be
treden van een land, dat een on
beperkte wereldheerschappij na
strevend, een groot gedeelte van
Europa jarenlang aan een onge
kende terreur heeft onderworpen
en dat nu zelf als mogendheid
van de kaart is verdwenen. „Gij
gaat Duitschland binnen, sluit
geen
vriendschap
met Duitechers", staat in het Engelsch op
een bord bij den grensovergang:
Deze woorden zijn een waarschu
wing, zij zijn tevens de vertolking
van het odium, dat aan den naam
Duitschland kleeft. Want welke
misdaden werden in dezen naam
bedreven, hoevelen werden in de
zen naam vermoord, mishandeld,
afgebeuld, hoe dikwijls werd de
vrijheid in dezen naam verkracht.
Duitschland's misdaden zijn voor
de geheele beschaafde wereld zoo
groot geweest, dat vriendschap
sluiten met Duitschers onmoge
lijk is voor hen, die de vrijheid
liefhebben.
Hoe het Duitsche volk 't ,,don't
fraternise" bevel van generaal
Eisenhower opneemt ? Het is
moeilijk als antwoord op deze
vraag een algemeene lijn te trek
ken. Algemeen wordt het als een
vernedering gevoeld, doch de re
acties hierop zijn geheel verschil
lend. Bij een gedeelte overheerscht een zekere schuwheid,
anderen nemen een hooghartige
houding aan, weer anderen willen
te pas en te onpas blijk geven
van hun vriendschappelijke ge
zindheid jegens de geallieerden.
Bij vrijwel geen enkele Duitscher
leeft echter het bewustzijn tot
een natie te behooren, wier daden
de geheele wereld met weerzin en
afschuw vervullen. Hij beseft
niet, dat aan den Duitschen naam
misdaden kleven, die onvergeeflijk
zijn. Men vraagt zich bij een rond
rit door het verslagen Duitscnland af, of het Duitsche volk sr
Zich wel voldoende van bewust is,
dat het een oorlog heeft verloren
en dat het, gezien 't gebeurde in
dien oorlog, geen enkel recht
meer kan doen gelden. Het nazi
bewind heeft zeer diepe sporen
achtergelaten, zoodat de herop
voeding van het Duitsche volk
niet zoo eenvoudig zal zijn. Iedere
heropvoeding is onmogelijk, zoo
lang niet in iederen Duitscher het
besef leeft medeplichtig te zijn
geweest aan misdaden, waarover
ieder mensch zich slechts diep
schamen kan. En dit besef kan
hem slechts worden bijgebracht
door een groot opgezette voor
lichting over hetgeen door de
Duitschers in de bezette gebieden
en in Duitschland zelf is misdre
ven. De Duitscher klaagt ook nu
nog over de geallieerde luchtaan
vallen en verwijt den geallieerden
de totale oorlogvoering, terwijl de
muren van Duitsche fabrieken en
huizen worden ontsierd door het
opschrift: „Was tust da zurr
totalen Kriegseinsatz?" De mees
te Duitschers beseffen nie*., dat
hun „Führer" den oorlog en daar.
na ook den totalen oorlog begon
nen is en dat hun luchtmacht het
eerst Engelsche en geallieerde
steden in puin heeft gelegd.
Wat de toekomst betreft, wacht
den Duitschers een zeer zware
taak. Een zeer groot gedeelte van
hun steden ligt in puin. Bruggen
en wegen zijn vernield. Fabrieken
zijn uitgebrand. Onbeschrijfelijk
Zijn de verwoestingen, die jn
Duitschland zijn aangericht. De
nazi-fanatici hebben een bankroet
Duitschland achtergelaten, waar
van het herstel schier bovenmenschelijk lijkt. Er zijn twee tewerk,
stellingsmogelijkheden: puin rui
men en den landbouw. Aan beide
wordt hard gewerkt, al zullen de
Duitschers spoedig merken, dat
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Officieel wordt medegedeeld,
alles niet meer zoo vlot gaat, nu dat de
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Heinrich
DE VOEDSELPAKKETTEN
derlandschen soldaat te veraarv»
geheel Europa niet meer in dienst Himmler zich gisterenavond even
genamen.
Het Centraal Bestuur van het
over
elf
op
het
hoofdkwartier
van
van het Duitsche Rijk staat. Df
Het heeft veel moeite gekost ia
Ned. Roode Kruis deelt mee —
voor hen gulden tijden, toen zij het tweede Britsche leger heeft
Eindhoven geschikte lokaliteiten!
dat
behoudens
onvoorziene
omstan
als heerschers konden optreden, gezelfmoord.
digheden — de voedselpakketten te vinden, doch zeer binnenkort
zijn definitief voorbij. Zij zullen
„Zuid helpt Noord", thans binnen zal nu een volledig ingerichte
BOODSCHAP VAN TRUMAN
nu het werk zelf moeten opknap
10 dagen zullen zijn afgeleverd. CADI-Club worden geopend in:]
AAN STALIN.
pen. De eindelooze stroom vluch
De omvangrijkheid van voedsel, Café-Restaurant „Trianon", Vrij*
Uit Washington wordt bericht, aanvoer uit Zwitserland, Zweden straat 16.
telingen en geëvacueerden, die
naar hun haardsteden terugkee- dat Mr. Harry Hopkins, de en door de Geallieerden zelf,
Reeds geruimen tijd geleden
ren, kinder- en handwagens voort vroegere persoonlijke ambassa maakten een tijdigier bestelling werd in Einhoven een comité op*
duwend, waarop zij hun schamele deur van Roosevelt, op weg is der voedselpakketten onmogelijk. gericht, waarin personen van nlls
bezittingen hebben gestapeld, zal naar Moskou met een speciale
Spoedig zal ieder nu zijn of richtingen zich beschikbaar gei
den Duitschers ongetwijfeld meer boodschap voor Maarschalk Sta- haar pakket kunnen openen.
t'leïd hebben voor het z.g.YMCA*
lin
van
President
Truman.
werkelijkheidszin bijbrengen en
Particulieren worden gewaar werk onder militairen.
schuwd niet op eigen gelegen
hen doen beseffen, dat de mythe
ST RAPHAEL NAAR
van het Deutschland iiber alles in Moeilijkheden in Frankrijk heid, zonder voorzien te zijn van
de vereischte papieren, voedsel
MEERVELDHOVEN.
rook is opgegaan. De tragedie in
In Frankrijk zijn momenteel naar het Noorden te brengen.
Polen en andere geallieerde volken
besprekingen gaande tusschen de
A.s.
Zondag 26 Mei gaat de
herhaalt zich nu in Duitschland
Regeering en de Vakvereeniginafd.
Eindhoven
van St. Raphaël
zelf. Zal de ongetwijfeld harde les gen betreffende de kwestie van
STADSNIEUWS
voor het eerst ter
jaarlijksche
door het Duitsche volk begrepen prijzen en loonen. Wij hebben
bedevaart naar O. L. Vrouw ter
CANTINES VOOR ONZE
worden? De beantwoording van gemeld, dat de Fransche regee
Eyk te Meerveldhoven. De alge
SOLDATEN!
deze vraag is zeer zeker voortij ring besloten heeft, om de gel
meene intentie is O. L. Vrouw tfl
dig, doch wel kan men zeggen, dende loonen en prijzen te hand
Door Z.Exc. den Minister van bedanken voor de beëindiging van
dat zeer veel afhankelijk is van haven, om op die wijze inflatie Oorlog is in bevrijd Nederland den oorlog in Europa en het her
de wijze, waarop de geallieerde te voorkomen. De Fransche ar opgericht de Centrale Intendance denken der gevallen makkers.
autoriteiten het Duitsche volk beiders hebben hierop geant en Cantine dienst, die behalve haar
Het vertrek vindt plaats om 10
voorlichten over hetgeen sinds woord door in nog grooter ge hoofdtaak: de uitrusting en ver uur vanaf het Wilhelminaplein. Na
pleging
van
alle
Nederlandsche
1939 door Duitschland in de we tale in staking te gaan. Gister
aankomst
te Meerveldhoven te
reld werd misdreven. Zoolang niet avond heeft Generaal De Gaulle Strijdkrachten te land, ook belast 11.30 uur H. Mis op te dragenj
iedere Duitscher diep is door om 8 uur hierover een korte is met de oprichting van Cantines. door den Bondsadviseur Pater v,
Het zal ieder duidelijk zijn, hoe d. Borg O.E.S.A. Direct na de H,
drongen van de schuld, die op hem radiorede gehouden.
extra belangrijk Cantines in de Mis processie met het Allerhei
rust, kan van een betrouwbare
INTERNATIONALE TRANS
zen tijd voor den soldaat zijn, nu ligste door het processiepark.
Duitsche natie geen sprake zijn.
PORTORGANISATIE
er in de winkels, café's en restau.
Dit leert een reis door Duitschland
UITVOERING
na de volledige capitulatie!
Er is een nieuwe Internationale rants voor hem bijna niets te koopen valt.
organisatie in het leven geroepen,
A.s. Zaterdag en Zondag 26 en!
De Cantinedienst bouwt voort 27 Mei 1945 geeft de tooneelver*
die een stap vooruit kan beteekeop
de
ervaring
van
den
Nedernen op den weg der internationale
eeniging „De Woenselsche Spe*
IN DEN
DE REGEERING
na-oorlogsche samenwerking. De Iandschen Cantinedienst opgericht Iers" gecombineerd met de Kili-t
in
de
Mobilisatie
1939-1940,
maar
regeeringen van Groot Brittannië
TERUG
HAAG
tevens steunend op de praetijk van noa-Hawaiïens een revue ter her
en de Vereenigde Staten hebben
organisaties, zooals NAAFI en de denking aan de bevrijding van
namelijk in samenwerking met de
De Nederlandsche Regeering is Geallieerde regeeringen van het YMCA, die dergelijke diensten be_ Nederland in het parochiehuis
aan de millioenenlegers van de H. Pastoor van Ars. Onder
gisteren naar den Haag terugge vasteland besloten tot het stich wijzen
deze uitvoering zal tevens gecol-i
onzer geallieerden.
keerd.
ten van een groot lichaam, dat
Een Anep-communiqué deelt tot taak heeft, het weg-, spoor _ De CADI zal in den ruimsten lecteerd worden voor de H.A.R.K»
verder hierover mee: De Neder weg- en waterverkeer in Europa zin des woords medewerken tot Voor bijzonderheden zie bulletins^
landsche Regeering, is met mede te herstellen. Dit nieuwe lichaam de verbroedering met onze Geal
WAAR EEN GOUDEN
werking van de geallieerde auto zal onder meer toezicht uitoefenen lieerde vrienden. Vanzelfsprekend
BRUILOFT GOED VOOR IS
riteiten gearriveerd in Den Haag. op haveninstallaties om de snelle zullen Geallieerde soldaten in on.
De regeeringsdepartementen ver lossing van de naar Europa va ze cantines steeds welkom zijn.
Bij de feestelijkheden ter gele*
huizen uit de plaatsen in Neder rende schepen te bevorderen, het De CADI zal ook te zijner tijd genheid van het gouden huwelijk»,
haar
medewerking
verleenen
tot
land en uit Londen waar zij hun binnenlandsch transport bevorde
Nederlandsche feest van Andreas Geven en Anna
bureaux hadden. De ministers ren, de spoorwegen restaureeren. de levering van
producten aan Geallieerde Can van Gennip aan het Theresiaplein,!
zullen zich zoo spoedig mogelijk
werd ten bate van de H.A.R.K,
tines.
hi Den Haag vestigen, nadat zij ONTSPANNING ROND TRIëST.
gecollecteerd een bedrag van
De
CADI
ziet
haar
arbeidsveld
de loopende - zaken hebben afge
f 295.13 dat dankbaar werd aan*
Uit
Triest
wordt
door
den
oor
niet
alleen
in
de
verzorging
van
wikkeld. De Raad van Vertrou
logscorrespondent Reynolds ge de stoffelijke behoeften van den vaard.
wensmannen heeft opgehouden te
meld, dat er eenige ontspanning Nederlandschen militair; zij zal
bestaan.
De Regeering heeft valt waar te nemen inzake de
BUURTVEREENIGING
den dienst van Ontwikkeling en
uiting gegeven aan haar groote kwestie Triest.
„ONS GENOEGEN".
Ontspanning (O. en O.) zooveel
waardeering voor het werk van
Maarschalk Tito heeft daaraan mogelijk steunen bij haar taak om
De Bosehdijk — gelegen tus*
den Raad.
uiting gegeven door het terug naast ontspanning ook de moreele
de Ruyterstraat—School-'
De regeering is gisteren voor trekken der Joego-Slavische troe_ en geestelijke belangen van den schen
straat—Bondstraat — heeft zichj
de eerste maal sinds 10 Mei 1940 pen tot 25 K.M. ten Oosten van soldaat te behartigen.
aaneengesloten en een buurtverin het gebouw van Binnenlandsche de démarcatielijn.
Alle eventueek? winst van de eeniging ,,Ons Genoegen" opge
Zaken te Den Haag bijeen ge
CADI komt wederom ter beschik, richt, die ervoor zal zorgen, dat
JULIUS STREICHER,
weest.
king van den soldaat, dus voor toekomstige nationale feestdagen
DE JODENBEUL
al ten bate van O en O.-werk.
voor kinderen en ouderen tot
HARE MAJESTEIT ONTVANGT
Een van de meest weerzinwek
De CADI is. overtuigd, dat ook werkelijke feestdagen zullen WOJH
H.M. de Koningin heeft zich bij kende menschen, die Europa in de burgerbevolking in de plaat den.
de Kabinetscrisis doen voorlich de laatste honderd jaar heeft op sen, waar Cantines gevestigd zijn,
De H.A.R.K. profiteert er ooK
ten door do stem der illegaliteit. geleverd, is nu in handen der ge haar medewerking zal willen ver. van, de vorige feestdagen lever
Hiertoe zijn gisteren door H.M. rechtigheid gevallen.
leenen, om het leven van den Ne. den n.1. f 110
op.
ontvangen de heeren Bruins Slot
Amerikaansche troepen hebben
te Amsterdam, H. M. van Rand namelijk in Oostenrijk den nazi
DISTRIBUTIEKRINGEN EINDHOVEN. VALKENSWAARD EN
wijk te Amsterdam, R. van Nord. jodenbeul Julius Streicher ge
BLADEL
heim te Delft en Van Velzen te vangen
genomen. Zijn hoofd
's-Gravenhage.
BONAANWIJZING
kwartier was te Neurenberg,
waar het blad „Der Stürmer"
Van de bonkaarten der 6o periode '45 zijn voor het tijdvak
VERBETERDE PENSIOENRE verscheen, in welk orgaan het van 25 Mei tm. 2 Juni de volgende bonnen aangewezen:
GELING VOOR MIJNWERKERS nationaal socialisme zijn meest
BROOD:
A 23 A B 23 A C 23 A
De Regeering heeft vanaf geavanceerde gedachten —' of
D 23 A E 23 A M 23 A
1 Mei een tijdelijke subsidie van beter sentimenten — zag neer
A 23 B B 23 B C 23 B
3 millloen gulden per jaar be gelegd. Tegelijk met Streicher
D 23 B E 23 B
400 er- per bon
schikbaar gesteld, ter bestrijding werd ook Ridder Von Epp ge
Brood
vangen
genomen,
de
Beiersche
De
bon
gemerkt
D
23
„beschuit"
is uitsluitend aance*
van de onkosten, die de pensioen
wezen voor het artikel brood, zoodat daarop geen af-1
regeling in het mijnbedrijf met leider, die den communistischen
opstand in 1919 den kop indruk
levering: van beschuit mag plaats vinden.
zich mee zal brengen. De rege
D 23 E 23 Beschuit 100 Er. per bon
te, maar toen Hitier aan de
ling zal uiterlijk binnen 3 jaar macht kwam als gouverneur van
BESCHUIT:
haar beslag krijgen.
E 23 Beschuit
75 gr. per bon
Beieren met vlag en wimpel naar
de Nazi's overliep.
MELK (gestandaardiseerd):
KORT NIEUWS.
C 23 D 23 E 23 Melk 1% Liter per bon
1 liter gestandaardiseerde melk is 1 blikje gecondensee»-"
DWANGARBEI
— De algemeene stakingen in BELGISCHE
de volle melk. is 1% liter karnemelk.
DERS GEREPATRIEERD
de Libanon, die gedurende twee
A 23 B 23 Taptemelk VA Liter per bon
Meer
dan
de
helft
van
de
Bel
dagen waren opgeschort, zijn
ONTBIJTKOEK:
gische
dwangarbeiders
en
krijgs
weer begonnen,
% koek circa 140 «ram
150 Algemeen
gevangenen zijn thans gerepa
CHOCOLADE:
— Maarschalk Graziani is in trieerd, zoo deelde de minister
3 tabletten
C 50 D 50 Reserve
Italië voor het gerechtshof ge Paulsen van het kabinet van re
2 tabletten
B 50 Reserve
bracht.
patrieerden en oorlogsslachtof
1 rantsoen is 2 tabletten (circa 56 gr. per tablet),
— Generaal Pétain zal te Parijs fers mede.
TABAK:
Onder hen waren 104.000 ver
05 Tabak
1 rantsoen
op 15 Juni a.s. terecht staan. Vol.
Geldig tot en met 16 Juni 1945.
gens
latere berichten is Laval plaatste dwangarbeiders en 4073
De hierboven geplaatste bonaanwiizing geldt tevens voor
niet naar Frankrijk overgebracht, politieke gevangenen. De Belgen
maar bevindt zich nog altijd in uit het concentratiekamp te Da- de distributiekringen Helmond, Deurne, St. Oeden rode.
chau zijn allen op weg naar huis.
Spanje.
DE SECTIE-CHEF.

DAGBLAD VOOR MIDDEN- EN OOST-BRABANT
DE

VAN

TOONEELGROEP
K.A.J.

OP

DE

DE

PLANKEN

v Goed tooneel wordt er in onze
stad niet veel gespeeld Het werk
van de talrijke herrezen en nieuw
opgerichte tooneel- en revue-geaelschappen voldoet nog altijd
* niet Het biedt helaas — want er
1 zitten soms goede krachten onder
•— weinig hoogstaande kunst. Dat
<er echter stille pioniers aan het
werk zijn die iets beters willen
geven, konden, wij Woensdagavond
»in de gymzaal van het Gezellen|huis constateeren. De heer J.
iSm.it, die wij reeds eerder, o.a. in
'cle „Geheimen der H. Mis" als een
•enthousiast voortrekker van het
leekeutooneel in Eindhoven leer.
den kennen, heeft met dit stuk
weer een nieuwe steen gelegd voor
den opbouw van het cultureele
leven, in onze stad.
* Wie een heele avond lang alle
zorgen van het dagelijks leven wil
vergeten, moet beslist ,.De Huistyraii". zooals die door een groep
je excellente leekenspelers onder
auspiciën van de Gultuieele Kring
der K.A.J. gespeeld wordt, gaan
zien. Dit stuk van den jongen,
lucht hartigen
tooneelschrijver
Godfried Bomans heeft alle kwa
liteiten van een goede klucht.
Bomans heeft hiermee eens te

meer bewezen dat men om te
lachen niet persé banaal of plat
vloers behoeft te zijn.
„De Huistyran" is een kostelijk
stuk, dat weinig om het lijf heeft,
maar dat alleen maar de preten
tie heeft om het publiek eenige
uren te laten lachen dat de zaal
er van schudt. En dat hebben we
in dezen tijd hard noodig.
Over het spel kunnen we kort
zijn. Het moet ongetwijfeld een
zware opgave zijn geweest voor
den regisseur dit lang niet ge
makkelijke stuk — elke figuur
was een carieatuur — onder de
knie te krijgen, maar hij heeft
uit zijn spelers gehaald wat er ia
zit. Wij zouden dan ook te kort
doen aan de volledige overgave
waarmee zij hun rol
speelden,
wanneer wij critiek leverden. Be
houdens
enkele
tooneelmatige
fouten en het gebrekkige décor,
wat natuurlijk aan het gemis van
goede tooneelzalen te wijten was
— het ware te wenschen dat de
gemeentelijke overheid hieraan
eens aandacht schonk — is de op
voering voor 100% geslaagd. De
spelers wisten tusschen podium
en publiek van het begin tot het
einde het contact te bewaren. Het
talrijke publiek leefde gespannen
mee met het amoureuze geval en
uitte haar dankbaarheid door een

Eenisre kennisgeving
Onze Hans en Peter kreHeden ontvingen wij
eren van Onze Lieve Heer
het droevig bericht
hun eerste zusje dat wij
dat in Jan. 1945 te
IRENE
Bilthoven als ondernoemen
Bij het
Hgrondsche strijder
Doopsel kreeg zij de na 0 (door den viiand) is
men van
gefusileerd mijn dier
Irene Anno-Maria
bare en onvergete
Agneta
lijke Zoon .
Th. Wenting
PIET
STELLAARD
' E. J. Wentintrv. Brussel
in den ouderdom van
Eindhoven, 22 Mei 1015
31 jaar.
Schootschestraat 47.
Ziin diepbedroefde
6102
Moeder, Zusters en
Met. groote vreugde en
Broer
dankbaarheid aan God
Eindhoven.
geven wij U kennis van
de Wed. A. Stellaardde geboorte van onzen
Tovar
Zoon
WÏLLY
G- J. Stroukendie bij Tiet H. Doopsel de
Voerman
namen ontving
en kind
Wilhelmus Jacobus
J. M. Voerman
.Tohannes
Utrecht,
W. Brans
A. ten BrinkE. Brans-Binders
Steilaard
Eindhoven, 19 Mei
Zwolle,
Mocrdü!;straat 14
0101
Han G- J. Stellaard
en kinderen
Tot oiwe groote vreugde
werd ons door God een
Hilversum.
zoontje toevertrouwd dat
G. A. Stellaardwji noemen
tcn Cate
WII.ï.Y
Eindhoven.
Bij ht H- Doonssl ont
Kalmoesstraat 167
ving !iü de namen van:
Wilhelmus MarJnus
Iferi«ana. Maria
Frans Daems
Minpy DaemsJongdnalen
Eirdhovcn.
Heden bereikte ons
2e Pinksterdag 1945
het droeve bericht uit
Roestcnplein 12
C058
Amsterdam, van het
overlijden van den
Met groote vreugde voor
Weid. Heer
ons schonk God ons een
Klaas Laminers
zoon en broer
1ste plaatsvervangend
PIETER
voorzitter
der vak
H. Akse
groep detailhandel m
A, Akse v. d. Heide
viscli. Moge God hem
Aaltje
geven wat deze pio
Geertje
nier in de visch klein
handel toekomt, „het
Eindhpven,
eeuwige leven''.
1ste Pinksterdag
Namens den
geEdel weisstraat 103
heelen kleinnandel
0100
in visch voor Ne
LIESJE RUTTEN
derland.
en
F. Tecklenburg
AD WINTERS
hebben de eer U kennis
Voorz. vakgr. De
te geven van hun voor
tailhandel in Visch
genomen huwelijk. Zij
hopen, elkaar het, H. Sa
crament toe te dienen in
de Parochiekerk van den
H. Gerardus Majelia op
Dinsdag 12 Juni a.s. om
10 uur Hierna zal een
Heden ontvingen wij
Plechtige H. Mis te hun
tot onze diepe droef
ner intentie worden op
heid het treurige be
gedragen.
richt dat op 27 Ja
Receptie van 1—2 uren
nuari 1945 te Rotter
Narcisstraat 10
dam is overleden na
Hooghuisstraat <3A.
voorzien te zijn van
0110
de laatste H.H. Sa
cramenten
onze ge
Weggdlóopen wit Foxliefde Vader
en
hond.ie. niet zwarte vlek
Grootvader
tusschen de ooren. Te
rugbezorgen tegen be
de Heer
looning Arnoudinaplein
Johannes Metz
16.
om
Oud-Directeur AmstMevrouw, om een teleurBank alhier in den
istellifix te voorkomen
ouderdom van 86 ja
levert tijdig Uw bonnen
ren.
%
in voor versch en gerookt
paardenvleesch. Wed. vMevr. de Wed. J.
.Vlljm-sn, Hemelrijken 89
Brinkman-Metz
(>108
en kinderen
Verloren
een
gouden
Burgliplein 17
armband. Souvenir van
moeder. Tegen belooning
terug te bezorgen Tongelreschestraat 457.
0147
Gevraagd een tijdelijk
onderwijzeres
aan
rle
R.K. Meisjesschool Gasthuisstraat 1 Eindhoven.
te koop gevraagd.
Brieven aan het Hoofd
Leostraat no. 10.
der School.

Mooie
Boekenkast

langdurig applaus. Het gezamen
lijk zingen van een paar Nederlandsche volksliedjes onder leiding
van den heer Wolf Lange, paste
geheel
in den stijl van deren
avond.
Wij hebben maar een wensch:
dat de opvoering van deze klucht,
die door iedereen te genieten is,
niet tot de besloten kring beperkt
blijft.
BUURTCOMMISSIE

IN

STRATUM

In een circulaire aan de bewo
ners van de Versantvoortstraat
met zijstraten wordt de oprich
ting van een buurtvereeniging be
kend gemaakt, die zich ten doel
stelt de Nationale feestdagen en
andere feestelijke gelegenheden
door gezamenlijk overleg meer
luister bij te zetten. Vooral wordt
aandacht
geschonken aan de
jeugd, waarvoor men kinderspe
len en optochten wil organiseeren
en hen eens per jaar een uit
stapje hoopt te bezorgen.
Tot voorzitter van het voorloopig bestuur is aangesteld den
heer D. J. Willebrands, tot secre
taris den heer J. v. d. Weele.
Wij kunnen deze uiting van ge
meenschapszin ten zeerste appre-

Eenige en algemeene
kennisgeving
Eerst heden ontvin
gen
wij de ontstel
lende tijding dat onze
lieve en
onvergete
lijke
Zoon, Broeder,
Behuwdbroeder en
Oom
Jan Schenkelaars
ifi den leeftijd van
25 jaar door
een
noodlottig ongeval op
17 Maart 1945 te
Jena Duitschland is
overleden.
Ziin diepbedroefde
Ouders, Broers en
Zusters.
M. Schenkelaars. G.
Schenkelaars-v. Bree,
A. Op de BuijsSchenkelaars, F. Ou
de Buijs en kinderen,
W. Hoens-Schenkelaars. P. Hoens en
kinderen, W. Schen
kelaars. M. Schenke
laars-de Greef en kin
deren, J. van Oor
schot-Schenkelaars. J.
van Oorschot.
F.
Schenkelaars en Ver
loofde.
Eindhoven, 23 Mei '45
Broekscheweg 77
De Uitvaartdienst
waarbij U beleefd
wordt
uitgenoodigd
zal plaats hebben op
Zaterdag a.s. in de
noodkerk
St. Antonius Kroon Fellenoord,
om half tien
uur. Rozenkrans ge
bed Vrijdag en Za
terdag om half zeven
in de noodkerk St.
Antonius Kroon.
Verloren dop van kin
derwagen, merk Pericles
Tegen
belooning terug
te bezorgen Groote Berg
S4F.
6185

NED. HANDBAL VERBOND
Programma van 27 Mei 1945
Heere/i Afd. 1.
N.B. Zaterdagavond 26 Mei:
JNO—APE, terr. JNO, 17.00 uur
Zondag 27 Mei:
DES—ETV
terr. ETV 10.00. PSV-Nat Lab
terr. PSV 11.00 uur.
Heeren Afd. IIA.
DES 2—LONGA terr. PSV
14.30 uur.
Dames IIA.
DES 2—JNO terr. PSV 10.00 u.
LONGA—WA terr. LONGA,
11.45 uur.
Dames HE.
ETV 2—LONGA 2 terr. ETV,
11.45 uur
EDH—VOLT uitgesteld tot 3
Juni.
BOKSEN
Om met het voornaamste te
beginnen: Gerrit van den Broek
verloor van P. Doorenbosch, door
opgave in de rust tusschen de 6e
en 7e ronde wegens een oogblessure.
De positie was voor den Eindhovenaar al hopeloos, want zijn
puntenachterstand was al groot,
en het algeheele beeld van de 6
ronden had een zoo groot over
wicht van den Bosschenaar le
zien gegeven, en de Eindhovenaar

Waterman
vulpen ver
loren. zwart zonder dop
omgeving
Elzentlaan.
Terugbezorging
tegen
belooning v. Berkel Ruus6187
broecklaan 6

„De Mignoigirls"

MR. G. NOTTEN
advocaat en procureur.
Wal 2, Eindhoven.

in haar revue

Schief niet, wij doen ons best!!
Muzikale, omlijsting:

„Kilinoa Kawaïans"
Kaarten a f 1.- en f 1.50 vanaf Dinsdag 29 Mei
van 10 tot 2 uur aan het Philips'
Ontspanningsgebouw verkrijgbaar
Opbrengst ten bate der Oorlogsslachtoffers.

Nette Dienstbode
gevraagd,

J. C. J. ISBRUCKER, Accountant, Rodenbaehlaan 4b Eindhoven door Militair Commissaris voor
Oost Brabant benoemd tot Bewindvoerder over het
vermogen van C. STOUTHART, gewoond hebben
de Florataan 78, Eindhoven, verzoekt hierbij allen,
die iets onder zich hebben of te vorderen hebben
van- of verschuldigd zijn aan voornoemden Stout
hart, daarvan aan hem schriftelijk opgave te doen
vóór 15 Juni a.s.
6051
Gevraagd in groote stad in Zuid-Holland

eenvoudige, vlijtige man
voor Boomkweekerij.

wegens huwelijk der tegenwoordige,
per Juli of Augustus.

Mevr. Gooskens, Slratumschedijk 49, Eindhoven
Gevraagd in groote stad in Zuid.Hoiland

eenvoudige, vlijtige,
ervaren menschen,
voor aanleg tn onderhoud van tuintn. In aan
merking komen slechts eenvoudige menschen, die
vlug kunnen werken en de belangen van de zaak
steeds op de eerste plaats stellen. Goed loon en
goede behandeling. Brieven met uitvoerige in
lichtingen onder No. 6140 Bureau dezer Courant:

Moet ervaren zijn in het kweeken van vaste plan
ten en rotsplanten, bloem- en bladheesters, Coni
feren enz. In aanmerking komt slechts een een»
voudig, kundig' man, die vlug kan werken en de
belangen van de zaak steeds op de eerste plaats
stelt. Goed loon en goede behandeling. Brieven met
uitvoerige inlichtingen onder no. 6141 bur. dezer.

Het Bestuur van het Wit-Gele-Kruis
te Bladel vraagt voor spoedige in
diensttreding eenvolledig bevoegde

li WIJKVERPLEEGSTER
1
Sollicitaties in te dienen bij de
Secretaresse: L. C L A A S S E N ,
Maria-Hof, Bladel.

Veilinggebouw Brabant

Te koop of te ruil ge
vraagd Bos' Atlas
der
geheele aarde. v. d. Berg
Willem van Hornestraat
21 Stratum6062

Hoogstraat no. SS

Sigaren zonder papier
en sigaretten

Rooij mans-Muller
Hooghuisstraat 38

(Nccdwinkels)

Verkoop- en Veilinggebouw

Zaadhandel

G. Bebel & Zn.
Ten Kagestraat 12—14
Eindhoven,

Eindhoven

Op DINSDAG 5 JUNI a.s. aanvang 10 UUR wordt
een groote veiling gehouden van

Heb Philips Radio, wil
ruilen tegen damesfiets.
Adres: Treurenburgstr.
2, Eindhoven.
Te koop gevraagd, bank
hebben wij voor iedereen in voorraad
stel. Nederwetten Straat
A 38.
6178
Speciale sigarenhandel
Gevr. zelfstandige
dienstbode in gezin van
2 pers. Mevr. Maas Wil
lemstraat :?!).
6098
Te koop gevraagd prach
tig blank eiken dressoir
Groot model. Adres
Broekscheweg 108. 6180
Heb 2 pers. bed met
springveeren matras, wil
ruilen voor stel banden
Boschdijk 33
Eindhoven
28 x 1 Vi. Herm. Heiisrmansl. 13, Stratum.
Voor de op DINSDAG 12 JUNI a.s. te houden groote
Wij hebben weer
veiling van

per pakje 30 cent

R.K.V.V. „WOENSEL"
Programma Zaterdag 26 Mei
Woensel 1—Veloc 1 terrein
EVVS. Aanv. 6.30.
Opstelling: P. Verbiesen; F. de
Haas, A v. Herpen; A Rijnen, A.
de Wit, M. v. d. Besselaar; G. v.
d. Ligt, P. Schiiller, L. Verhoeven,
F. Aarts, A. Peeters.
Maandag 28 Mei: Woensel II—
Una I terr. EVVS. Aanv. 7.30 u.

Eg beschikking van den Militairen Commissaris
voor Oost Noord-Brabant is ondergeteekende be
noemd tot beheerder over het vermogen van
JOS F. J AARTSVELD,
aannemer,
gewoond
hebbende Stationsplein 1 ta
Zaterdagmiddag 19 Mei
werkmeisje ge Eindhoven alsmede over het tot dit vermogen beverloren door communie Flink
kantje, zilveren rozen vraagd voor dag of dag hoorende wegenbouw-aannemersbedrijf, verhuurkrans met leeren etui in en nacht-Hoog loon en inrichting van machines en gereedschappen en
Villapark.
Terugbezor veel verval. Tevens rui handel in wegenbouwmateriaal, welk bedrijf ge
gen tegen
beiooning- len 3 paar damesschoe
Mevr. Peek Parklaan 77. nen, maat 41. Willernstr. vestigd is aan de Hastelweg 147 te Ein'Jhovon.
Allen die iets te vorderen hebben van gemelden
6126
6090 2 café.
Jaartsveld of iets aan hem verschuldigd zijn dan
^PHILIPS' SCHOUWBURG^
wel zaken of bescheiden van hem onder zich heb
ben, behooren daarvan onmiddellijk, uiterlijk vóór
Woensdag 30 Mei a.s. dea avonds om 8 uur
1 Juli 1945, mededeeling of betaling dan wel af
voor de veertiende en laatste keer
gifte te doen aan ondergeteekende:

Verloren: bril in doos.
verliezer zeer gedupeerd.
Tegen bel. te bezorgen
Kamerlingh-Onnesstr.
8.
6131

Voor direct gevr. meisjehuishouster v. d- dag.
Zelfst. k. koken en wer
ken. Niet beneden 25 iHoog loon. Mevr. Funken Hooghuisstr. 8.
6094

Vogelzaden

was in de 6e ronde al zoodanig in
moeilijkheden geweest, dat het
zeer de vraag is, of Gerrit v. d.
Broek het nog 2 ronden klaarge
speeld zou hebben.
Het is ons niet mogelijk hier
een analyse van de partij te ge
ven, maar het groote verschil lag
in het hersenwerk.
De overige partgen: J. v. Ooyen
(Olympus 's Bosch) w.o.p. van J.
Verbeek (De Pugelist Eindh.); H.
Geroen (Olympus 's Bosch) w.o.p.
van W. Swinkels („Eindhoven");
de Groot („Eindhoven") w.o.p.
van H. Valentyn (Olympus Den
Bosch); J. Dijkhoff (.Eindhoven")
w.o.p. van G. MiïU (Olympus Den
Bosch); A. v. d. Kaa („Eindho
ven") wint door k.o. in le ronde
van G. Tielemans („Weert"); W.
Boeyen („Eindhoven") wint door
k.o. in 3e ronde van M. v. d. Aker
(„Olympus" 's-Bosch).

Meubelen, Antiquiteiten
en Kunstvoorwerpen

kunnen vartaf MAANDAG 28 MEI a.s. dagelijks van
9—12 en van l1/—S uur goederen, mits van goed
gehalte, worden ingebracht of ter alhaling opgegeven
DE DIRECTIE W. M. v. VUGT.

MEUBILAIRE en andere goederen-

1

Nette goederen kunnen dagelijks worden IN
GEBRACHT of TER AFHALING aan de zaal worden
opgegeven. lederen DINSDAG om de 14 dagen
openbare verkooping van goederen op alle
gebied.

Kunstzaal
Bakeis-Veihoeven

van Zaterdag 26 Mei t/m Zaterdag 9 Juni

Schilderijen van Jan van de Ven
Geopend dagelijksch van 10 tot 17 uur
Zondags en Maandags van 14 tot 17 uur
De officieële opening zal plaats hebben Zater
dag 26 Mei te 15 u. met een lezing op verzoek der
Red. van „Hou en Trouw", door den exposee
rend kunstenaar, getiteld „Scheppende Jeugd."

Kunstzaal Woninginrichting
Toegang
. vrij

BAKERS-VERHOEVEN
Kmisstiaat 145

Eindhoven

