Woensdag 7 Maart 1945

Eerste Jaargang

No. 135'

. ABVEKTBsmamis:

ABONNEMENTSPRIJS

Van 3-18 mM. f 2.19. d.b. 12 cent
Ingezonden niededeeUngen r
Van 3-15 mM. I 3.78. d.b. 25
Contractprijzen op aanvraag

Losse nummers per stuk
Weekabonnement
Kwartaalabonnement

J

ADMINISTRATIE:
Willem II straat 7 - Tilburg
Tel. 183

REDACTIEBUREAUX:
Willem II straat 7 - Tilburg
Tel. 183

DAGBLAD VOOR MIDDEN- EN OOST -BRABANT
r

ES2i.rLZ3g

Credidi, propter q u o d loculus s u m

1345-1945

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

REDACTIE:
Jef de Brouwer, Hoofdredacteur
Drs W. Claus, Chef-Redacteur
H. van Reuth

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,
ziuide de 15e Maart, was er in
Amsterdam.'. een.„zuika,.....die in
stfrvqisgevfiar verkeerde.
Op
zijïi 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
don 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
tioor heel haar lichaam zóó'n
groote 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 zijn 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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en tweede groep van vijf
honderd
NEDERLANDSCIIE KINDEREN zullen de
volgende week in een Engelsche
haven aankomen.
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amada, Shisetaka en Amano,
DRIE JAPANSCHE ADMI
RAALS, zijn
volgens een Japansch radiobericht gesneuveld.
—O—\US PIUS XII is volledig
hersteld en heeft Vrijdag j.1.
zijn 69ste verjaardag gevierd en
tevens de 6de verjaardag van zijn
troonsbestijging.

P

LJA EHRENBURG, de be
E
roemde Russische publicist
is door Generaal Catroux gedeco

reerd met het Legioen van Eer
voor de diensten aan Frankrijk
bewezen. (A.A.)

SFORSA is tot diplo
GRAAF
matiek
vertegenwoordiger
van Italië te Parijs benoemd. (R.)
EVROUW
CHURCHILL
zal in 't voorjaar Rusland
Z""ken, (A.A.)
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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 door
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. Hü 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 2ich meerdere keeren en het kind leed vreeseljjk,
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 Lan. van Arkel.
Vervolgens
hebben „vuerige
herten endè devóte persóonen iri
't Huvs daer 't ierste miraeckel
in gesciet is, dóen 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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Per eerste dagorder maakte
Maarschalk Stalin gisterenavond
bekend dat de groote stad Graudenz aan den Weichsel, 90 km. van
Danzig in Russische handen is
gevallen. 5000 Duitschers werden
hier gevangen genomen. Per twee
de dagerder 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
Sehlawe 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
Zuiden van Köslin.
Aan het Zuidelijkste deel van
het Oostelijk front ,in het berg
achtige gebied van Slowakije,
maakten de Russen goede vor
deringen ten Westen van Lucenec.
WESTELIJK FRONT
Het geallieerde offensief in de
laagvlakte ten Westen van d'e Rijn
heeft in tien dagen pracnuge
successen opgeleverd.
Over een bijna 160 km. lang
front is hier de Duitsche tegen
stand volkomen verpletterd. De
slag aan den Rijn ten Noorden
van Keulen nadert nu zijn einde.
De Duitschers bezitten nog slechts5én bruggehoofd aan deze zijde
van de rivier, dat bij Wezel. Het
wordt echter door Britsche, Canadeesche en Amerikaasche troe
pen, van drie kanten hevig aange
vallen.
De Amerikanen hebben Rijn
beek bereikt. Er bestaat 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 Je
Westelijke 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 ve-U ge
leden. Van den anderen kant moe
ten de einaexamens, de overgang
van school tot school, zoo eenigszins 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 4 7 uur De vacanties
zullen worden ingekrompen, bijv.
de Paaschvacantie in het alge
meen tot 2 of 3 dagen, sommigen
c'ehhen heclemaal niet aan vacantie. 0;k de groote vacantie wordt

COMMISSIE VAN BIJSTAND:
Dr J. F. H. Custers
Vacature
Vacature

Russische artillerie neemt Stettin onder vuur

Willem van Hildegaersbergen OOSTELIJK FRONT.

Tusschen > de talrijke aantrekke
lijke en schrikbarende geluiden
door, waarmee eenerzijds 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 met de
jongste gebeurtenissen uit de
twintigste eeuw richten we ons
interesse met eenige moeite naar
het veertiende eeuwsche Amster
dam. En het feit, dat onze be
langstelling opeischt, brengt ons
tot een
rustige beschouwing,
waarin het godsdienstige, cultureele en historische element de
sfeer schept.

DIRECTIE:
C. H. M. Lindner

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. Heb 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
è. 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.

strijd
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Meer naar het Zuiden rukken
de Geallieerden van drie zijden
op. Het eerste Amerikaansche le
ger heef reeds één-derde gedeel
te van Keulen veroverd. Zij on
dervinden nog altijd geen noemenswaardigen tegenstand.
Reeds enkele voorsteden van de
Rijnstad zijn bezet. Men vermoedt
dat de Duitsche tegenstand meer
in het centrum de stad wel zal
toenemen. De groote Ringstrasse
werd bereikt en de Amerikanen
staan 2 km. van het Station en
van de beschadigde Hohenzollernbrug. 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
generaal Patton, die gisteren op
eenige nieuwe punten de rivier de
Kiel, ten N. van Trier, zijn over
gestoken, 40 km. doorgestooten,
nadat zij over de rivier nieuwe
bruggehoofden hebben gevormd.
Hierbij werd de stad LISSINGEN
veroverd. Bijna het geheele Saai
gebied is in handen van het 9de
Amerikaansche leger, dat steeds
dichter bij Saarbrucken komt.
LUCIITFRONT.
In den afgeloopen nacht waren
weer ruim 11C0 Britsche vliegtui
gen boven Duitschland in actie.
De spoorwegemplacementen te
Chemnitz en de olieinstallaties te
Bohlen bij Leipzig werden opnieuw
aangevallen. Beriijn werd voor de
veertiende maal in veertien da
gen bestookt. Vier bommenwer
pers en 3 jagers werden vermist
oij den dagaanval op Chemnitz.
De tactische luchtmacht deed
gisteren onggv^eu. •' 700. vtüchten.
Britsche jagerbommenwerpers

BUITENLAND
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
xïijnstaat.
Deze staat zou de Pfalz om
vatten, Westfalen en het Ruhrgebied. De Oostgrens zou loopen
.n 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)
45 LANDEN BIJEEN OP DE
FRISCO-CONFERENTIE
Het is bekend geworden, dat
voor de a.s. 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 vetschilt 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
hartaandoenlng was opgenomen.
(R. O.)
ALLE DUITSCHE MANNEN
OPGEROEPEN.
De Duitsche regeering heeft 'n
nieuwen oproep gericht tot alle
mannen tusschen 12 en 60 jaar,
die nog niet in het leger zijn op
genomen, om zich te melden voor
de verdediging van het Vaderland.
(R. O.)
I1AILLE SELASSIE SCHRIJFT
AAN DEN PAUS
De Negus van Abessinië heeft
'n eersten persoonlijken brief ge
schreven aan den Heiligen Stoel
sinds de terugkeer in zijn keizer
rijk, waarin hij zegt, dat een der
uitgangspunten van zijn Regee
ring de godsdienstige verdraag
zaamheid is, waardoor alle be
staande
missiën in Abessir.i;
voortgang zullen vinden,
(News Chron.)
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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.etii tot
een punt op minder dan 3') 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.
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 gevechtsstelUngen bij Aken en Jülich.
In een korte toespraak tot een
groep soldaten op een der voor
uitgeschoven bastions zei hij: Wij
zullen nu spoedig over den Rijn
aijn. Daarna teekende hij een carlicatuur van Hitier op een 24 cM.
granaat en vuurde die zelf af.
Heden is Churchill van zijn
. ;:-jock Weïr in Londen teruggckeerd.

Nieuwe

kolenbon

BON AAN WIJZING HUISBRAND
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 Distributie
kringen, 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 biandstoffen 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.
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
herleving en voortbestaan der
z.g. „Tweede Internationale".
(Reuter)
DE LAST VAN HET
VERLEDEN WERD TE ZWAAR
Volgens de „Daily Mail" werd
het archief van Aken, dat door
de Nazi's bij de evacuatie van de
stad werd medegenomen, terug
gevonden. Het was in 700 kisten
verpakt. Sommige ervan werden
door Duitsche soldaten openge
broken met de hoop er likeuren
in te vinden. Boeken van vier
eeuwen oud lagen verspreid in het
slijk op het oogenblik dat de ge
allieerde troepen de bergplaats
ontdekten. Manuscripten, even
eens in kisten verpakt, datecren
uit den tijd van Karei den Groo
ten. Deze documenten zullen zoo
spoedig mogelijk naar Aken wor
den teruggebracht.

O m d o l i k het g e l o o f bezit, heb ik gesproken
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DE NIEUWE BONNENLIJST
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Bekendmaking van bonnen.
Voor het tijdvak van 7 Maart
tot en met 17 Maart 1945 zijn
geldig verklaard de volgende
bonnen:
PEULVRUCHTEN A 17 Reserve
250 gram; B 17 Reserve 250
gram C 17 Reserve 250 gram.
SUIKER 86 Algemeen 250 gram.
ZOUT 90 Algemeen 100 gram.
ENGELSCHE BISCUITS 91 Al
gemeen 300 gram.
KOFFIE 92 Algemeen 50 gram.
JAM OF STROOP 88 Algemeen
125 gram.
CHOCOLADE Cll DU E 11 ver
snaperingen elk 2 tabletten is
c.a. 112 gram.
ENGELSCHE BLOEM A16 B16
C16 Reserve
elk 70 gram:
D16 E16 Reserve elk 490
gram.
MARGARINE. De bonnen AU
A, B11A Cll A D11A El IA
en M10A Boter geven elk
recht op het koopen Van 125
gram margarine of 100 gram
vet.
VOORINLEVERINGSBON KINDERBISCUITS. Vóór 10 Maart
1945 moeten bij den winkelier wor
den ingeleverd de bonnen
D20
Reserve en E20 Reserve, welke
zijn aangewezen tot het koopen
van ï'. rantsoenen Kinderbiscuits.
Op elke bon wordt
afgeleverd
150 gram. Betreffende de inle
vering door den winkelier volgen
nadere instructies.
Dr bij publicatie No. 269 en Np.
275 bekend gemaakte Dunnen ziin
geldis tot en met 17 Maart 1945.
Vrijdag 9 Maart 1945 volgt een
Publkatie
voor
de
artikelen
Brood. Me'k (gestand ) en Tapte
melk en óp Maandag 12 Maart
1945 een publicatie voor de arti
kelen Aardappelen, Vleesch, Margarire. Suiker, en Engelsche Bis
cuits.
De Directeur van den
Distributiskring Tilburg
G. V. B. KEVENAAR.
DISTRIBUTIEKRING 233
BLADEL.
Bekendmaking van Bonnen.
De in dit blad voorkomende pu
blicatie No. 278 van de Distribu
tiekring Tilburg is ook van kracht
vcpr dep Distributiekring Bladel.
De Directeur van de-Die»
tributiekring Bladel.
A. J. DE SWART.
PLAATSELIJK VERDEELINGSKANTOOR RAYON TILBURG.
Op 2 en 3 Maart 1945 werden
bevoorraad met:
PEEN, y2 kg. per ingeleverde
groentenbon, no. 19, 24, 26, 32, 33
34, 37, 38, 44, 46, 52 t.m. 55 58^
59, 60, 68 t.m. 82, 84 t.m. 102,' 105
t.m. 113, 115 t.m. 120A 122 t.m.
127, 172 geheel.
PEEN EN UIEN (gekoppeld),
i/2 kg. per ingeleverde grosntenbon, no. 2, 6, 11, 12, 36, 37, 41
42, 46, 145, 152 geheel.
APPELEN Va kg. per ingele
verde groentenbon, no. 101, 102,
105 t.m. 113, 115 t.m. 120A, 122
t.m. 124.
RECTIFICATIE.
In de advertentie op 1 Maart
j.1. werd abussievelijk gemeld:
UIEN EN PEEN (gekoppeld),
no. 14 enz. dit moet zijn no. 15
enz,
PEEN 26 t.m. 23, 27 tJn. 36,
dit moet 'zijn 20 t.m. 23, 27 t.m. 3U.
AUTOBUSDIENSTREGELING

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:
de oorlog is nummer één. Om ae
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
dan ook alle vaders en moeders
op het hart willen drukken,
deze chocolade uitsluitend aan
de kinderen ten goede te laten
komen.
Algemeen Commissariaat
voor de Voedselvoorziening.
HULPCOMITé TILBURG
OCTOBER 1944
Showboat-Show 1945.
Het Hulpcomité werd dezer da
gen verblijd met een bijdrage van
ƒ 6504.19, zijnde de opbrengst van
de uitvoeringen, die de „Showboat ', met medewerking van de
Band „The Men from the South"
in de maand Februari ten bate
van het Hulpcomité heeft gege•verr.
- - -- —
<'
TIN-DAG TE TILBURG.

De inzameling van tin door de
jeugdorganisaties van
Tilburg
heeft 453 kg. opgebracht, waar
onder uiteraard veel lood zink,
ijzer en afvallen zijn medegerekend. Deskundigen rekenen op
ruim 75 kg. zuiver tin, hetgeen
voor Tilburg een uitstekend resul
taat genoemd mag worden.
De jeugd en de huisvrouwen
hebben getoond te begrijpen waar
het om ging. Weer is een steentje
bijgedragen aan den heropbouw
van ons Vaderland. Aan alle me
dewerkers en medewerksters har
telijk dank!
Rijksbureau voor Non-Ferro"
Metalen.
Rijksbureau voor Oude
Materialen en Afvalstoffen
„ROMEA".
toekomst
„De
,De toekomst
van Nederland
hangt af van de eerbaarheid
der Nederlandsche vrouw."
van
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Traject Tilburg—Alphen —Baarle Nassau v.v.
V 10.30 V 15.20 Rijdt tot nader

Tilburg
Alphen
Baarle Nassau
Baarle Nassau
Alphen
Tilburg

11.10

16.00

via Hulten-Gilze.

order

A 11.25 A 16.15
V 11-30 V 16.15 Rijdt tot nader order
11.45
16.30 via Gilze-Hulten.
A 12.25 A 17.10
Traject
Tilburg—Kaat sheuvel—•AVaalwijk v-v.
Tilburg
V 8.15 V 13.00 V 17-.20
Kaatsheuvel
8.30
13-35
17.55
Waalwijk
A 9.05 A 13.50 A 18.10
Waalwijk
V 9.10 V 14.00 V 18-15
Kaatsheuvel
9.25
14.15
18.30
Tilburg
A 10.00 A 14.50 A 19.05
Houders van reisvergunningen (afgegeven door het Militair Gezag) hebben op de autobusdienst voorrang.

Tapijten leggen achter de frontlijn
De moderne oorlogvoering, die
een nauwe samenwerking eischt
van lucht- en landstrijdkrachten,
riep een legergroep in het leven,
die de bijzondere taak kreeg toe
gewezen, door den aanleg van
vliegvelden dicht achter de front,
lijn de luchtoperaties mogelijk te
maken.
De
Airfield
Construction
Group, (A. C. G.) werd met dit
doel in Engeland door een twee
ledige training als infanterist en
vliegveldaanlegger, voor deze taak
gereed gemaakt.
In Engeland werd door den A.
C. G in oefening een buitenge
woon nuttige taak verricht, die
zeker nog steeds niet run infan
teristkwaliteiten had getoetst.
Libye wou deze
legergroep
voor het eerst volledig testen en
zoo volgden zij naast en temidden
van infanterie en tanks, Rommels
vlucht, op den voet, vliegveld na
vliegveld achterlatend van
El
Alamin tot Cap Bon.
De ervaringen in dezen veld
tocht opgedaan werden nauwkeu
rig onder oogen genomen en
hieruit bleek wel dat de steun van
een luchtmacht, gelegen op enkele
minuten afstand van het front,
voor de troepen in de frontlijn
van onschatbare waarde was.
6 Uren, nadat de eerste stoombooten aan land waren gegaan,
kwam de eerste groep Ac. op de
kust van Normandië, om zich al

strijdend een weg te banen, naar
de plaats, waar het eerste landingstreven uit de Normandische
grond moest worden getoond.
Uitgerusts op dat oogenblik
met die hoeveelheid materiaal,
welke een soldaat kan dragen,
begonnen zij de bouw van hun
vliegveld, het eerste vliegveld op
Franschen bodem, dat klaar en
landingsgereed was in de nacht
na D. Day.
Gedurende de volgende dagen
kwam het materiaal aan wal en
nieuwe A. C. G.'s. Vóór den strijd
van Caen, 52 dagen na de landing
hadden zij reeds 42 vliegvelden
op het Cotentin-eiland gereed.
Steeds in de voorste linies
rukten zij op door Noord en Mid
den-Frankrijk, vliegvelden bou
wend of herstellend en ondertusschen wederom op verkenning uit
voor de volgende landingsplaats.
Hoewel misschien in onze oogen
ondankbaar
werk verrichtend,
wanneer een vliegveld in 3 dagen
gebouwd slechts één dag door de
luchtmacht werd gebruikt, wisten
deze mannen toch van welk een
ontzagwekkend belang voor de
overwinning hun werk was en is.
Werkend in iedere weersge
steldheid. meestal onder de oogen
van den vijand dragen deze man
nen vcü«)men in het kader der
geallieerutii
en gecondineerde
strijdkrachten hun belangrijk aan
deel bij in den strijd tegen den
vijand.

DA GEI AD VCOE MIDDEN- EN OOST-BBABANT"
HET NATUUR-HISTORISCH
MUSEUM.
30 Juli 1945 zal het tien jaar
geleden zijn, dat het natuur-historisch museum te Tilburg ge
opend werd. Viel het eerste lus
trum in het begin van de oorlog,
waardoor viering was uitgesloten,
dit tweede lustrum, thans in be
vrijd gebied, zeil niet onopge
merkt voorbijgaan. Het bestuur
zal te zijner tijd bekend maken_
op welke wijze de herdenking
praats vindt.
De toestand van het museum is
zeer gunstig. Het bezoekersaan
tal is steeds stijgend. Xn het be
stuur van de Stichting kwam ver
andering dcor het overlijden van
Dr. Deelen in wiens plaats de
heer S. Majoie werd benoemd.
Ook wat het personeel betreu,
had verandering plaats: de heer
C. Jansma nam ontslag als assistent-conservator wegens andere
werkzaamheden en in zijn plaats
kwam de heer W. van Boextel.
Een woord van dank aan den heer
Jansma voor de vele werkzaam
heden door hem verricht in en
buiten de museumtijöen, is nier
zeker op zijn plaats.
Gedurende de laatste tijd werd
de collectie weer met verschillen
de voorwerpen uitgebreid: een
urn met beenderresten uit de om
geving van Goirle; een horen van
een oerrund; enkele kleine buiten.
lanwsche zoogdieren; een geol ei
gene kaart van Tilburg. Deze
laatste is zeer interessaii. in w..band met de grondmonsters van
de diepteboring op het terrein
van de C.T.M. De vlinderverzame
ling wordt belangrijk uitgebreid.
Gedurende de wintermaanden wac
het museum menigmaal een toe
vluchtsoord voor jong en oud one
kennis op te doen omtrent de
levende natuur. Zelfs vonden
eenige onderwijsinrichtingen er
een onderdak. De traditioneele
paddestoelententoonstelling moest
vorig najaar vervallen.
Moge het museum zich blijven
verheugen in deze belangstelling
(in Februari 1945 500 bezoekers!)
en moge 30 Juli 1945 van deze
belangstelling
en waardeering
het sprekend bewijs leveren.
TORENS, DIE ZINGEN.
Dat zijn torens die leven.
Ze leven, net als wij, en daar
om hooren ze in onze gemeen
schap thuis. Een toren, die niet
zingt, doet slechts zijn architec
tonische plicht. Hij acentueert het
landschap, steekt hoog uit boven
de stad met haar huizen en
straatjes en groote verkeerswe
gen, boven tanks en trucks, bo
ven de menschen.
Maar zrjn eigenlijke roeping....
s,Ik zie oe daor zo gère liggen,
Tilburgi waor 'k geboren ben,
Mee oew Kerken
Ja, al die kerken hebben torens,
maar geen enkele van die torens
zingt, op één na. Want er zijn
geen klokken, geen zangers, die
de torens laten leven. Nu staan
die torens alle en f de klokken zijn
gestolen.
Die' klokken toch
Hebt ge ze ooit van dichtbij
gezien, in een rij rustig in hun
klokkenstoel? En hebt ge dan
ooit dat touw zich zien spannen,
de klokken zien zwaaien en de
galmgaten zien trillen van al die
zoemendé, vibreerende, juichende
klokkenstemmen, die vertellen
over Zondagsvrede en huwelijks
trouw? Hebt ge ze ooit hooren
treuren met hun schreiende stem
over dood en begrafenis?
Tilburgsche kerken, Tilburgsche
torens, wó£r zijn de klokken? We
missen ze, want ze waren een
stuk van ons leven!
En zoo plotselingt geheel on
verwacht, als het ware schuw en
verlegen, is nu de eerste klok
weer bij ons. Bij de meest g;ha-,
vende kerk van Tilburg is ze van
de vrachtauto gestapt. Ze heeft
zich niet laten afschrikken dcor
een kapotgeschoten, tochterig ver
blijf, neen, ze heeft juist die toren
uitgezocht, om haar aanmoedi
gend
lied
van wederopbouw
kracht bij te zetten. Paulo maiora
canamus!
Die toren, met zijn uurwerk,
dat ons blijft herinneren aan het
tijdstip der bEvrijding.
27 Octoberj 13.14 uur.
De ondernemende herder der
Sacramentskerk, pastoor van Oirschot, die bij de eerste bestellers
van nieuwe klokken was, heeft
hiermee van de Tilburgsche pa
rochiekerken de primeur. Als al
les vlot verloopt zullen de paro
chianen met Paschen de nieuwe
klok, de eerste van de drie, hoo
ren zingen. De klok werd in 1938
gegoten bij de N.V. Petit en Fritsen klokkegieterijen te AarleRixtel . Sinds de bezetting hesft
ze ondergedoken gezeten bij die
wereldbekende grootmeesters der
klokkengieterskunst. Haar toon is
Bes en ze weegt 450 kg.
L.O.N.G.A.—ARMY

ELFTAL,

9-0.

Zooals de uitslag wellicht zal
doen vermoeden was het j.1. Za
terdag een spel van kat en muis.
Dit is toch niet het geval geweest,
doch de groote overwinning is toe
te schrijven eensdeels aan den
prima vorm waarin Longa weder
om haar spel demonstreerde en
erop gebrand was den uitdagings
wedstrijd te winnen, en ander
deels aan het gehandicapte elftal
van onze Engelsche vrienden. Dl
sportofficier der Engelschen, die
niet eerder in de gelegenheid was
het Longabestuur in kennis te
stellen van het plotselinge ver
trek van eenige der beste spelers,
waaronder de Keeper, heeft on
omwonden zijn teleurstelling over
een en ander uitgesproken.
Deze Engslsche openhartigheid
stelt het Longabestuur zeer op
prijs en neemt dit gaarne als ex
cuus aan. Ten overstaan van de
talrijke bezoekers, die den wed
strijd bijwoonden voelt het Longa
bestuur zich verplicht van boven
staande via de pers mededceling
te doen. Met medewerking van
bovenbedoelden sportleider wor
den thans pogingen in het werk
gesteld een „National Team" bij
een te brengen, waartegen Longa
het dan zal moeten opnemen. Wij
juichen deze geste ten zeerste toe
en hopen dat deze ontmoeting
spoedig zal plaats vinden, hetgeen
dan als compensatie zü geldla

voor de teleurstelling van j.J. Za
terdag. Het publiek wil zeer te
recht waar voor zijn geld. Anders
gaat de aardigheid eraf. De be
langstelling voor onze mooie voet
balsport, vooral wanneer tegen de
Engelschen wordt gespeeld, moet
zich in een stijgende lijn kunnen
blijven verheugen.
Rest ons nog te melden dat
„Huize Nazareth" met muziek
den wedstrijd opluisterde. Voor
den aanvang van den wedstrijd
klonken het Engelsche volkslied
en ons Wilhelmus. De Community-singing bij het Wilhelmus het
zeer veel te wenschen over. Een
volgende maal wordt op ieders
medewerking gerekend.
GOIRLE

Uitreiking bonkaarten 4e Deriode
1945 en Vischkaarten.
De uitreiking der bonkaarten
voor de 4e periode en Vischkaar
ten, zal voor de gemeente Goirle
als volgt geschieden:
Stamkaartnummers hoofd:
1 t/m. 1500 Woensdag 7 Maart
1501 t/m 3000 Donderdag 8 Maart
3001 t/m 4500 Vrijdag
9 Maart
4501 t/m 6000 Maandag 12 Maart
boven de 6000 Dinsdag 13 Maart
Ingeleverd moet worden bon 72
Algemeen van de thans loopende
bonkaart. Zelfverzorgers ontvan
gen zooals gewoonlijk een per
soonlijke oproeping maar moeten
ook bon 72 Algemeen van de looüe-vde benka-jr; inlegeren.
Uitreiking Tabak- er Versnaperingskaarten zal voor iedereen
(dus ook zelfverzorgers) plaats
vinden op:
Stamkaartnummers hoofd
Woensdag 14 Maart
1 t/m 2500
Donderdag 15 Mrt. 2501t/m 5000
Vrijdag 16 Maart boven de 5000
Ingeleverd moet worden de bon
A B C D of E Reserve van de
nieuwe bonkaart (dus bonkaart
4e periode).
Distributiedienst Goirle.

's-HERTOGENBOSCH
De hoofdletter „V"
De hoofdletter V heeft een
kwaden naam gekregen. Uitge
sproken of zelfs gefluisterd be
zorgt zij een rilling van afschuw
voor den tegen natuurlij ken moord
lust, die zü uitademt.
„V" is kamp van Vught; „V 1"
het schorre, „V 2" het geluidlooze moordmonster.
Neen, de goede Vughtsche be
volking behoeft zich niet te rehabiliteeren. Niet zü, maar het
veldgrauwe ongedierte heeft zich
in de Vughtsche bosschen een le
ger uitgevreten, waar het zijn
misdaad kon uitbroeden in een
oord, dat ten hemel stinkt van
ztekelijken moordlust. Nog hangt
de walm der herinnering boven
de ovens en het wurg-toestel.
Maar Vught voelt wél de be
hoefte het ontheiligd erfgoed van
bosch en hei opnieuw te wyden,
en land en hout, waarvan een
zeker deel tot in de zwellende
lente-knoppen en wiegelende bla
ren, tot in de wortels en toppen
het kreunen vernam der ellendig
gemassacremeerden, te ontsmet
ten door 't spel der onschuld en de
muziek der kinderstemmen.
Waar schurken het leven roof
den wenscht Vught in zijn bosch
p.rt hei het leven te
genezen en
te redden.
Vught wil kinderen uit de
honger-gebieden
van boven de
rivieren en uit het Limburgsche
land tot zich nemen,
voeden,
kleeden, verwennen, volstoppen
en de nachtmerrie van doodensteden en dooden-dorpen, waargrauwe moordenaars rondloer
den, uit de angstige oogen ver
jagen voor de rust, de vrijheid
en blijheid der Vughtsche bos
schen en Vughtsche heide.
En de hoofdletter V, die de
beginletter is van Vught, ont
vangt een dubbele reiniging in
het slagwoord: Vught-Vacantieoord.

EINDHOVEN
DE BAKKERS BESPREKEN
HUN MOEILIJKHEDEN.
In grooten getale hadden de
bakkers gehoor gegeven aan de
oproep van hun bestuur om ter
algemeene vergadering te komen,
waarep z;j hun moeilijkheden en
wenschen naar voren konden
brengen- Het blokkeeren der coö
peraties ,,St. Joseph" en „Helnt
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 zijn, 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 vakmensehen om, genomen
wordenDe secretaris, de heer Niemeyer
gaf een overzicht over het werk
dev afgeloopen maanden, waarin
o a. werd aangedrongen op een
kleine verhooging der broodprij
zen.
Bij 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
Coöp. „St- Joseph" gebruik maak
ten. kwam vooral het „mengproblet ra" aan de orde.
Fel werd stelling genomen te
gen de suggestie dat alle parti
culiere bakkers niet gebakken
hadden volgens de officieele voor
schriften.
Enkele, thans nog bestaande
onrechtvaardigheden zullen zoo
spoedig mogelijk aan de betref
fende instanties worden doorgege-

INGEZONDEN
DIENSTBODEN-

ADVERTENTIES.

Om den zwarten handel en de
prijsopdrijving te bestrijden, is de
opname van bepaalde advertenties
in de kranten verboden. Ook an
dere advertenties moesten niet op
genomen mogen worden. Adver
tenties in dezen trant: „Dienst
meisje gevraagd in klein gezin.
Hoog loon. Vesl vrij."
Dezer dagen werd door de radio
gewezen op de gevaren voor de
jeugd, voortspruitend uit c!:n
zwarten handel. Jonge menschen
die te gemakkelijk nu over veel
geld te beschikken hebben, zullen

zich moeilijk kunnen schikken in
de soberheid van leven die van
iedereen gevergd wordt, wil ons
land de oorlogsellende te boven
Kcmen. Zulke jonge menschen
gaan bovendien zichzelf over
schatten, terwijl straks hun werf
kracht, als ze geregulariseerd is
voor het gewone maatschappelijk
leven tot normale waardeering zal
worden teruggebracht hetgeen
voor hen desillusies meebrengt en
een geest van ontevredenheid ver
oorzaakt. Een geest die wel aller
minst bevorderlijk is voor den
maatschappelijken opbouw.
Geldt dit niet evenzeer voor de
lienistmeisjes, die zich wel willen
verhuren in een klein gezin, waar
bijna geen werk te doen valt, en
daarbij nog als eisch stellen: meer
dan gewoon loon en meer dan ge
woon vrijaf, om langs de straat te
kunnen slenteren of naar de bios
coop te gaan? Wat soort huis
moeders moeten dat straks wor
den? Dat zijn allerminst de sterke
vrouwen, die de zich herstellende
samenleving noodig heeft
im
weer op adem te komen. Dat wor
den remkrachten ook voor de
mannen, ook voor deze gezinnen.
Wie jong den arbeid en het offer
schuwt, kan later geen moeilijk
heden trotseeren, en het leven in
den eerstvolgenden tijd zit vol
moeilijke situaties, niet het minst
voor de vrouwen.
Vóór den oorlog was het dienstbodenvraagstuk een urgent pro
bleem, in verband met het fapn de ten ton gevoer
de genotzucht. Onze groote gezin. zijn soms jammerlijk in den
steak gelaten. Ons dunkt, dat dit
vraagstuk ook eens terdege on
der de loupe moet worden geno
men bij de herordening.
Personen die thans door het
olaatsen van advertenties als wij
boven citeerden, weer een spoor
slag gaan geven aan de voort
during van zulke wantoestanden
inzake dienstboden door op hun
manier te zwarthandelen, blijken
geen besef te hebben van den
nieuwen stand van zaken. Men
moet hun dat onmogelijk maken
door zulke advertenties niet te
plaatsen in de pers. Alle poliepen
en kwallen, die zich pogen vast
te zuigen aan het maatschappelijk
organisme om het gezonde bloed
daaruit te halen, moeten bijtijds
worden weggesneden of verwij
derd gehouden.
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 regeeringsdepóts voor enkele pro
ducten op de aangeboden gros
siers toewijzingen, 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
verwachten: 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.
IN

PRIJSRESTITUTIE
BAND

MET

VER-

PRIJSVERLAGING

Naar aanleiding van de per 5
Maart
ingaande prijsverlaging
voor de art-kelen 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
beschikken, 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,
Alle voorraden dienen te zijn
uitgedrukt in rantsoenen. De
voorraden, waarover men per 6
Maart beschikt, moeten worden
verminderd met het aantal rant
soenen, dat werd verkregen op de
nieuwe
voorschottoewijzingen,
welke in de week van 26 Febr.
t.m. 3 Maart, werden verstrekt.
Het alsdan verkregen saldo rant
soenen zal dienen als basis voor de
regeling der prijsrestitutie en zal
bij de eerstvolgende inlevering
van
consumentenbonnen en/ot
toewijzingen door den Distributie
dienst worden ingehouden.
Algemeen Commissariaat
v. d. Voedselvoorziening.
Afd. C.A.V.V.
VEE VOOR GEDUPEERDE
BOEREN.
Boeren wier veestapel
voor
meer dan 50% is verloren gegaan
door oorlogsomstandigheden, zul
len binnen korten tvjd 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,

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 zjjn 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; ij gen. 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 inmiddeis 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
bestemd vcor Z.-Limburg.
Tilburg, 24 Februari 1945.
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
De Heer en Mevrouw
P. SMITS-NABBE
geven
met
groote
vreugde kennis van de
geboorte van hun ne
gende kindje
HENRIETTE
Tilburg, 5 Maart 1945.
Nieuwlandstraat 37.

NET DEGELIJK

Gevraagd nette Loopiongen, goed kunnende
fietsen.
Fa.
Wed.
C.
Weerkens,
Nieuwlandstr.

81.

WERKSTER
KOSTHUIS
g

voor eenige halve dagen
per week.
Brieven onder no. T 2181
bureau van dit blad.

evraagd omg. Station,
rieven onder No. T 2186
bureau dezer.

SERIEUZE

GEVRAAGD

tontfdoor.MNaifi
/o'wt/iroiirgerfopf--

voor na-oorlogsche exploi
tatie. Brieven onder no.
1422,
bureau dezer crt.

ONZICHTBAAR STOPPEN,
matige prijzen.

Stoppage „Janciel"
St. Annaplein 10, Tilburg.
LEVERTIJDEN:
NORMAAL 14 DAGEN.

vraagt een degelijk

R.K. 2e Meisje.

ENGELS

nette Jongeman
middelbare leeftijd,
zoekt plaatsing op textiel
fabriek- Goed op de hoog
te met fabrieksadministratie. en leiding kunn.
geven aan personeel.
Brieven onder no. T 2185
bureau van dit blad.
Mevrouw van Dommelen,
Nieuwe Bosscheweg 16 te
Tilburg vraagt voor haar
klein gezin met 2 school
gaande meisjes, wegens
huwelijk der tegenwoordi
ge Per 1 Mei a.s. net
degefiik R.K. Meisie. voor
dag en nachtNiet be
neden 18 jaar. Zich aan te
melden 's-avonds tusschen
7 en 9 uur.

N.V. MAGAZIJN

AutomobielTransportVerzekeringen
TransportmolestA. JANSSENS EMZOON

in vier maanden ?

Engelse brieven?

Schiiltelijke spoedcursus

Tel No. 199

TUINSTRAAT 63

Engelse conversatie voor beginners en gevorderden
Duur 4 mnd. Twee schriftelijke lessen per week, met
1 ot 2 maal per mnd. moirdeling aanvullingsonderwijs
Voor TILBURG e.o. hebben wij ook MONDELINGE
CLUELESSEN. Duur eveneens 4 mnd.

TILBURG

„Verzekerden va nde Levensverz. Mij. „Amstleven",
Amsterdam, van Tilburg e.o-, welke hun achterstallige
Instituut „MINERVA" Hoofdkantoor: Hertogstr. 35 (lijd.) premiën wenschen te voldoen en niet door ons persoon
TILBURG
Agentschappen in geheel vrij Nedarland. lijk werden bezocht, kunnen desgewenscht deze over
Wenscht U met Uw Engelse vrienden te corres- maken door storting op onze rekening bij de Rotterpondeeren wij vertalen onder strikte geheim damsche Bankvereeniging te Tilburg, of door toezen
houding en legen voordeelige tarieven.
Agent te Goirle A. van Amelsfoort, Groeneweg 17 ding van postwissel, met duidelijk vermelding van ter
mijn en polisnummer."

Rijksambtenaar

Biedt zich aan voor
directe indiensttreding

Heuvelstraat 65.

Stationstraat 15 Tibuig.

Het „CENTRAAL ZIEKENFONDS" Kantoor: St.
Annaplein 21 te Tilburg, vraagt voor spoedige indienst
treding:

Heb nog te koop ver
schillende tuben Plakaatverf.
Jacob van Oudenhovenstraat 51.
Welke beslist beschaaf
de . R-K. Jongedame, zoit
zich als evacuee verdien
stelijk willen maken, als
hulp van de huisvrouw,
ter verzorging van 5 klei
ne kinderen
en
lichte
huish. bezigheden. Brieven
onder no- T 2187, bureau
van dit blad.

komen er meer textielproducten,
maar toch dient U er rekening mee
te houden, dat eerst de meest ern
stigste getroffenen geholpen wor
den. In verband daarmede wijzen
wij U er op, dat onze reparatieafdeeling (alleen tricotage) altijd
nog voor U klaar staat, om U op
werkelijk vakkundige wijze te
helpen. Denkt U er aan, onze
ingang is:

Mevr. G. Droge,

WIJ VERTALEN Uw Engelsche brieven

Engelse brieven schrijft
en ver-taalt (geheimhou
ding) ,.ENO '. v. HessenKasselstr. 21. Uitknippen.
Ik wil ruilen miin prima
electr. Waschmachine met
wringer
z.ga-n.
tegen
prima radio. Tevens te
koop een flinke mesthoop.
A- van Rijen, St. Janstr.
3, Tilburg.

Langzaam maar
zeker

Te
ruil
aangeboden
Kinderwagen o.s-, kinder
led- tegen bokkentuig, wa
gen of wielen. Ook te
kooo gevraagd. Trouwlaan
91 b, na 7 uur 's-avonds.

Biedt zich aan een be
kwaam Chauffeur, ook
genegen
andere
werk
zaamheden te verrichten.
Brieven onder no. T. 2184
bureau van dit blad.

die wenscht te trouwerr,
zoekt ongemeubileerde
Kamers met keuken,
event. gebr. van keuken.
Brieven onder no- T. 2183
bureau van dit blad.

tralen Controledienst;
3. de ambtenaren van Invoer
rechten en Accijnzen:
4- zij, die hiertoe door het Mi
litair Gezag worden aangewezen.
Artikel 51- Overtreding, niet nakoming,
verhindering of belemmering van
het bepaalde in artikel 2 van deze
verordening, wordt als overtre
ding aangemerkt en wordt inge
volge Artikel 26, eerste lid van
het Besluit op den Biizonderen
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 verkreeen, 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 biizonderen staat
van beleg verkeert.
2. Zij zal worden bekend ge
maakt door plaatsing rn 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 har' 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.

Gevraagd flinke

Hiermede geven wij
kennis van de geboorte
van ons Dochtertje
Geertruida Maria
Bastiaana Augustina.
B. v. WAALSv. d. PUT
Diepenstraat 70.
Verloofd:
ANS VAN RIJSWIJK
en
ED. DEKKERS
Tilburg. Ie Paaschdag '45
Ringbaan West 278
Heuvelstraat 82.
Receptie: 12-00—13 00.
Nette Dienstbode gevr.
in huisgezin met drie
kinderen. Zelfstandie kun
nende
werken.
Wasch
buitenshuis. — Theresiastraat 4.
Mevr. Jos. v. d. Schoot,
Boerhavestraat 29, Tilbur, vraagt voor haar ge
zin van 2 pers. voor d. en
n. oer 1 April R-K. Meisje
zelfst. kunn. koken en
werken.
Mevr. Boelen, Nieuw
landstraat 5 vraagt we
gens teleurstelling voor
direct
een
Dienstbode,
zelfst. Tcunn. werken, niet
beneden 21 jaar.. Aanmel
den 's-avonds tusschen
7 en 8 uur.
Net Dagmeisje gevraagd
C. Broers,
Bredascheweg 132.

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 bedriif. waar
toe het gemolken vee behoort.
Artikel 31. 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
bonden.
2. In geval van niet-naleving
van 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, ziin, 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 Cen-

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
bij zonderen 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.
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 zul'.en
worden vastgesteld;
b. voor dengene, die melk ver

onder strikte geheimhouding.

ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR
JOS. VAN SON (opgericht 1 Aug. '21),
Markt 37, Tilburg.

Wij geven Engelsche Les voor beginners en gevorderden

„ENO" v. Hessen-Kasseistraal 21.
UITKNIPPEN!

administratieve krachten,
typistes,
en een asistent-boekhouder,
zelfstandig kunnende werken, niet beneden 25 jaar.
Uitsluitend schriftelijk te solliciteeren onder opgave
van leeftijd, vorige werkkring en verlangd salarisWEER ONTVANGEN:

ALLE SOORTEN TUINZADEN
BEHALVE TUINBONEN EN PEULEN

volop Sjalotten - Spinazie - Stamprincessen
Natuurlijk bij:

TOON VAN R1EL - SMIDSPAD 15 - TILBURG

Smaiius' Beschuitfabrieken
vragen

Nederlandsche Militairen
vragen

lectuur

ter ontspanning en leering

Brengt een offer in Uw persoonlijk bezit en bezorgt ons
vóór 15 Maart een goed boek of tijdschrift
PATER Drs DOM. PILLEN
Willem Il-straat 38

MEVROUW E. FBANKEN-PESSERS
Goirkestraat 183

vraagt nette dienstbode.
Confectiefabriek „Noord-Brabant"
Wij kunnen nog plaatsen eenige

Naaisters en Leerlingnaaisters
benevens een STRIJKSTER
Aanm. Maandag t.m. Vrijdag 9—12 uur en 1.30—4 uur
Goirkezijstraat 8.
Fabriekskantoor te Tilburg vraagt voor spoedige in
diensttreding

eenige neite Jongens Jongste Kantoorbediende
Zich aan te melden Goirkestraat 143.

Overheidsinstelling vraagt spoedig te huur:

(linke Kantoorruimten en
groot magazijn

goed kunnende rekenen en schrijven. Aanvangssalaris
f 30— per maand. Eigenhandig geschreven sollicitaties
te richten onder No. T2182 bureau van dit blad.

Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg
Door het Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg kunnen

gelegen te 's-Kertegenbosch of elders. Aanbie onmiddellijk geplaatst worden, enkele
dingen met volledige omschrijving onder No. T
2182 aan het bureau van dit blad.

prima onderlegde krachten

Te koop of te ruil
voor kleinere wegens plaatsgebrek

PIANOLA

(Academisch gevormd), in staat om op een overheids
instelling ZELFSTANDIG vraagstukken van sociaaleconomischen en juridischen aard te behandelen.
Verder worden GEGADIGDEN (m. of vr.) gezocht
voor eenige administratieve en rekencontröle functies.

met £0 rollen. In prima conditie;
In het algemeen moeten deze middelbare opleiding
toetsenbord eenigzms beschadigd genoten hebben en ACCURAAT kunnen werken.
door oorlogshandelingen. SPOED.

B. EIJSBOUTS, DRIEHOEKSTRAAT 1, ASTEN.

N.V. Nederl. Vlas Spinnerij Tilburg

Schriftelijke sollicitaties te richten tot het Gewes
telijk Arbeidsbureau Tilburg, Nieuwlandstraat 40.

Uw

advertentie aan ons

vraagt

MEISJES
voor onmiddellijke indiensttreding,
Aanmelding dagelijks van 9—12 en 14—17 uur, Beukenstr. 75

kantoor vóór 12 uur opgege
ven, den volgenden dag reeds
geplaatst.

