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Naar aanleiding van
een citaat.
In de Eerste Kamer heeft mr. van
Lanschot een welbekend gezegde van
Pascal aangehaald over de zwakheid
van recht zonder macht.
Het is wel een bijzonderheid, zij hel
ook ten bewijze van het gezag van Pascal, dat hetzelfde woord van den franschen schrijver zoowat honderd en dertig jaren geleden als motto diende aan
Matthias Claudius om in een nog even
lezenswaardigen als actneelen polemischen brief het optreden van Engeland
af te keuren tegenover Denemarken.
Dat was na den vrede van Tilsit, die
een einde maakte aan -Napoléons oorlog tegen Pruisen en Rusland. De Pruisen waren verslagen te Jena en Auerstadt, de Russen te Friedland, waar de
Nederlandsche kurassiers en hun artillerie onder generaal van Brienen vochten.

DIT NUMMER BESTAAT UIT
DRIE BLADEN.

GOEBBELS OVER DEN LAATSTEN STRIJD DER
BESLISSING.

Het is de plicht der Duitschers te
vertrouwen op Hitler's genius.
Rijksminister dr. Goebbels heeft gisteravond te Rheijdt, een rede uitgesproken,
waarin hij o.m. zeide dat thans de laatste
levensbelangen der volkeren in de waagschaal geworpen worden van de groote historische bcslissingon.
In dit uur vormen binnenland en front
één enkele eenheid. Weermacht en politieke
leiding zijn slechts deelen van één volksch
levend lichaam, dat om zijn bestaan vecht.
Nadat het Duitsche volk in 1918 de overwinning door bedrog afhandig was gemaakt,
begint het thans een laatsten boslissingsstrijd, die onder veel gunstiger voorwaarden
wordt gevoerd. De Fuehrer is uitvoerder
van een groote, slechts eenmaal voorkomende historische taak. Wanneer men bedenkt
welke kansen de tegenwoordige tijd den
Duitschers biedt om een wereld volk te worden, moet men toegeven, dat nog nooit de
intelligentie en bekwaamheden der politieke
zoowel als militaire leiding en do aanocngoslotenheid van den nationalen wil tot over
winnen de superioriteit van het Duitsche
volk zoo ondubbelzinnig hebben bewezen
als thans.
Wanneer Adolf Hitler twintig jaar geleden is uitgetrokken en met zeven man een
rijk veroverd heeft, een neerliggend land
heeft opgeheven uit een verlammende onmacht en zijn natie geplaatst heeft onder
de eerste volkeren der wereld,
wanneer
Hitler dan zijn hand opheft voor de laatste bevrijding van zijn volk, dan is het
de plicht der Duitschers te vertrouwen op

—

SJANGHAI, 26 Januari (Reuter).

Men moet dus de rechtvaardigheid Als vergelding voor het incident met de
zijn matrozen van een Jaen de macht Samenvoegen; en daarom „Asama Maroe"
aan boord gegaankanonneerboot
pansche
zorgen dat wat rechtvaardig is sterk, Van het Britsche stoomschip „Wingsang",
en dat het sterke rechtvaardig zij".
toen dit schip zich Woensdag ter reede van
bevond.
Foetsjau
werkt
deze
geMatthias Claudius
van de „Wingsau" heeft tepassagier
Een
,
die
naar
dachte voor de gebeurtenis
genover
Reuter
dat toen het stoom
verklaard,
zijn meéning het engelsch ministerie schip voor anker lag een zich in de 'buurt be(Canning) „voor geheel Europa heeft vindende Japansche kanonneerboot plotsegebrandmerkt" uit, en vergeet niet op te ling twee schoten voor den boeg loste. Japanzich vervolgens aanmerken dat de Engelschen wel anders sche matrozen begaven
stoomschip.
Zij zeiden tegen
van het
zich gedragen hadden „wanneer ook on- boord
den gezagvoerder, dat zij dat deden als verze regeering gezorgd had enkele hon- gelding voor het incident, met de „Asama
derden Van zulke schepen (linieschepen Maroe".
Eenige oogenblikken later gingen zij weer
en fregatten) tot haar beschikking te
kalm van bocrd zonder een onderzoek te
hebben".
ingesteld.
hebben
de geschiedenis
Gelijk men ziet
herhaalt zich, natuurlijk omdat cic menSTOOMSCHIP GESTRAND
schen niet veranderen en hun kwade LETLANDSCH
BIJ TERSCHELLING.
eigenschappen en instincten te weinig
een
Kapitein seint
beheerschen. En zal mogelijk over
Het vaartuig gebroken.
groote honderd jaar en waarschijnlijk
hulp.
om
veel eerder weer een andere staatsman
Het Letlandsche s.s. „Everosa", groot 3529
en een andere schrijver Pascal kunnen bruto
de noordwestton, is vannacht op

—

—

aanvoeren om te waarschuwen, te pro-

testeeren, te veroordeelen, zich te verzetten tegen aanvallen van machtigen
op rechten zonder macht.

gronden van Terschelling gestrand.

'

Het schip, dat zwaar stootte, vroeg dringend, om assistentie. Vanochtend om vijf uur
seinde de kapitein draadloos, dat het schip
brak en dat onmiddellijk reddingboothulp
werd verlangd. Dit alles gebruiken wij nu echter alDe motorreddingboot „Brandaris" alsmede
sleepbooten „Neptunus" en „Bornrif" van
de
wijzen
leen als goede gelegenheid om te
reederij
Doeksen zijn ter plaatse.
op de beteekenis van een journalist, die deEr is een bergingscontract geteekend op
jaar geleden basis „no cure no pay". De hoofdmachine van
honderdvijfcntwintig
stierf en die er in geslaagd is aan een de „Everosa" is door het zware stooten geheel kleine courant ergens ver weg in broken.
een' even klein plaatsje van het groote
AMERIKANEN WORDT AANGERADEN
Duitschland, een onvergankelijken naam
ZWEDEN TE VERLATEN.
te bezorgen.

Wij noemden Matthias Claudius, geToestand in de toekomst onzeker.
durende een vijftal jaren redacteur LONDEN,
26 Januari (Reuter)
van de „Wandsbeker Boten", een vierde
De correspondent te Stockhclm van
maal in de week niet ver van Hamburg „Daily Mail" verklaart, dat de gezant der
verschijnend courantje, waarvan de op- Vereenigde Staten aldaar er in een rondschrijven aan alle in Zweden vertoevende
lage tot vijfhonderd nooit steeg.
aandringt

Amerikaansche staatsburgers op
de wenschelijkheid na te gaan zoo spoedig
mogelijk naar Amerika terug te keeren.
HET DUITSCHE LEGERBERICHT.
Aan dit advies voegt hij toe, dat, hoewel de
toestand niet direct gevaarlijk is voor de toeBERLIJN, 26 Januari (DNB)
Het opperbevel van de weermacht maakt komst niets kan worden gezegd.
bekend: „In het westen geen gebeurtenissen
van belang. Het luchtwapen maakte verkenningsvluchten aan verschillende deelen van
HET FRANSCH LEGERBERICHT.
het fropt. Een Britsch verkenningstoestel
Het legervan het type Bristol-Blenheim werd bij de
PARIJS, 26 Januari (Havas).
poging om van Frankrijk uit het Roergebied bericht van den ochtend van den 26en Jabinnen te vliegen, in de omgeving van Duisnuari luidt: „Niets te melden".
burg neergeschoten."

—

BUREAU:
HEUVEL 25
GIRONUMMER:
99295
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Vrijdag 26 Januari 1940

KASTEEL „DE HOOGE V UURSCHE" IN VLAMMEN

_

ging gesteld.

’

Hoofdredacteur Dr. A. C. B. ARTS

In dien vrede van Tilsit, die o.a.
Dantzig tot vrije stad maakte en het
koninkrijk Westfalen met Jerome, Napoleons broeder tot koning, werd o.m.
aan Pruisen opgelegd zich aan te sluiten bij het z.g. continentaalstelsel.
Een continentale blokkade, waarbij
de invoer van engelsche goederen op
het vaste land werd verboden (zoover
dan Napoleons macht zich uitstrekte)
in 1803 door den franschen geweldenaar uitgedacht en aangevangen om te
trachten Engeland onder de knie te zijn genius.
krijgen.
Na Tilsit vreesde men in Engeland
dat ook Denemarken zich bij Napoleon
JULIAN BESTEIRO OVERLEDEN.
zou aansluiten en daarom liet de engelIn een gevangenis bij Sevilla.
sche regeering zonder oorlogsverklaring
Kopenhagen bombardeeren, de deensche MADRID, 26 Januari (Havas)
vloot (25 oorlogsschepen) naar EngeJulian Besteiro, de vroegere president van
Helgoland
bezet- de Cortes, is op 72-jarigen leftrjd overleden
land overbrengen en
in een gevangenis bij Sevilla.
ten.
Jules Besteiro is na de revolutie voorzitter
Hier ondervond Denemarken de waar- geworden
van de Nationale Vergadering. Hij
recht
van
van
Pascal
heid
het woord
was algemeen voorzitter van het vakverbond
en een en leider de socialistische partij tot den opzonder macht geeft niets
der socialisten in October 1934.
deensch onderdaan kon het dus terecht stand
Tot 1933 was hij voorzitter van de Cortes
aanvoeren en wel in een analoog ge- en lid van den uitvoerenden raad van de arval als waarvoor heden ten dage zwak- beiderspartij en de socialistische internatioke of kleine neutralen ieder oogenblik nale. Aan de universiteit van Madrid was
Besteiro hoogleeraar in de Logica en deken
kunnen geplaatst.
wijsbegeerte.
Het letterlijk citaat luidt aldus: „De van de faculteit der
rechtvaardigheid, zonder de macht,
JAPANNERS WILDEN VERGELDING.
wordt tegengestreefd, omdat er altijd
Op hun beurt een Engelsch schip
boosdoeners zijn; de macht zonder de
aangehouden !
rechtvaardigheid, wordt in beschuldi-

—

ADVERTENTTEFKIJS
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van de eiken betimmeringen, welke in het
geheele gebouw waren aangebracht.
Toen de brandweer van Baarn verscheen,
sloegen
kostbaarheden
de vlammen reeds naar alle kanten
Vele
verloren
uit. Daar de slooten in de omgeving- begegaan
vroren waren, duurde het eenigen tijd voordat water gegeven, kon worden, riet vuur
anderhalve
kon
intusschen zijn vernielend werk voortton
Schade minstens
zetten.
De buitenplaats „De Hooge Vuursche"
Vanochtend vroeg is door tot nu toe
werd
in 1910 door den-heer Ed. Cuypers
onbekende oorzaak een felle brand uitgegebouwd en is* het eigendom van don heer
van den Bosch, die op het oogenblik in
broken in het kasteel „De Hooge VuurAmerika vertoeft. Voor zoover den heer
sehe" nabii Baarn.
Tolhuisen bekend is het gebouw verzekerd.
De brandweren uit Baarn en HilverDe inrichting moet echter, naar de heer T.
mededeelde, slechts gedeeltelijk verzekerd
sum, welke laatste in verband met den
zijn.
,
grooten omvang van den brand to hulp
De Baarnsche brandweer, die zeer spoedig
was geroepen, trachtten hot vuur teblu-ster plaatse was met een groote motorspuit,
tastte, onder leiding van den commandant,
-schen. Ondanks het feit, dat deze brandden heer Diokman, het vuur aan. Doch
weren den geheeien ochtend mét man en
weldra bleek, dat er meer materiaal noodig
macht gewerkt hebben om „De Hooge
was. De tweede motorspuit uit Baarn werd
gerequireerd
en
oolc de Tlilversumsche
zijn
zij
behouden,
te
daarin
Vuursche"
verzocht
assistentie -te verbrandweer
werd
niet geslaagd. Om acht uur vanmorgen
leenen. Beide waren in den kortst mogelijken
tijd aanwezig, zoodat toen rondom
stond wel vast, dat deze buitenplaats,
het
gegeven
kasteel
kon
worden.
water
geëxploiteerd
gewerd,
welke als hotel
Het vuur woedde het hevigst in het linheel een prooi der vlammen zou worden. ker gedeelte, onder den toren, en vandaar
breidde het zich uit over de geheele eerste
Omtrent de oorzaak
verdieping en tastte ook de tw?ede verdievan dezen brand vernemen wij, dat de direc- ping aan. Het gelijkvloersche gedeelte werd
teur van het hotel, de heer J. P. Tolhuisen, evenmin gespaard.
vannacht omstreeks één uur een begin van
Het was een fantastisch schouwspel.
brand in zijn slaapkamer heeft gehad. Daar
hij zeer verkouden was, wilde hij, voordat den hellen gloed en den vonkenregen in de
hij ging slapen, inhaloercn. Daarvoor ge- ochtendschemering te zien.
bruikte hij een electrisch ketcltje, dat hij
Met alle macht werd het vuur aangevallen,
op zijn bed zette. Het schijnt, dat de heer doch den eersten tijd was geen vermindering
T. in slaap is gevallen, waardoor het elec- merkbaar. Men had ongeveer drie kwartier
stond, water gegeven, vóór men aan de achterzijde
trisch ketcltje, dat onder stroom
brand in zijn bed veroorzaakte. Door dit van het kasteel kon zien, dat daar de brand
begin van brand werd hij wakker.
minder werd. Om half negen ongeveer was
De heer Tolhuisen heeft daarop met veel men het vuur meester.
water het vuur gedoofd en toen hij er zeker De geheele eerste verdieping is uitgebrand,
van meende te zijn, dat er geen verder evenals de daarboven gelegen verdieping en
gevaar bestond — aldus deelde hij vanmorde toren. Van hot gelijkvloersche gedeelte
gen mede — begaf hü zich in een er naast zijn een kamer en de'keuken, die uitgebouwd
gelegen kamer om daar te gaan slapen.
waren, gespaard gebleven.
Vanmorgen om tien minuten voor zes werd
De inrichting van het kasteel was zeer
hij wakker door een brandlucht. Hij opende kostbaar en gedeeltelijk afkomstig van den
de deur van de kamer, waar hij in het vorigen bewoner, den heer J. A. L. van den
begin van den nacht, had gelegen en daar Bosch.
Op 20 December was het kasteel als hotel
was, ondanks het feit, dat hij alles goed
brand
gemaakt,
met water had nat
toch
in gebruik genomen, waarbij weliswaar de
uitgebroken. Toen hij de deur opende, sloe- inboedel een zekere wijziging had ondergen de vlammen hem tegemoet, zoodat er gaan; het voornaamste deel was toch nog
van oen blusschen ter plaatse geen sprake van vroeger afkomstig. Kostbare betimmeringen, tapijten, schilderijen en meubilair,
kon zijn.
onmiddellijk
heer
wekte
het
wat bij de inrichting uit Frankrijk werd inDe
Tolhuisen
personeel, bestaande uit vijftien personen, gevoerd en door Fransche kunstschilders
die op dezelfde verdieping — de brand was werd ontworpen, zijn verloren gegaan.
op de bovenste verdieping uitgebroken —
Het kasteel dateert uit het jaar 1910,
sliepen. Ook de zes gasten, die zich in het toen het oude g-ebouw geheel werd afgebrohotel bevonden en hun slaapkamers op de ken en het nieuwe kasteel werd opgetrokbenedenverdieping hadden, werden onmid- ken onder architectuur van Ed. Cuypers.
dellijk gewaarschuwd. De heer T. waar- Het werd ongeveer acht jaar als kasteel
schuwde zelf onmiddellijk ook de brandweer bewoond, toen 'vertrok de eigenaar naar
het buitenland. Sedert dien was het slechts
van Baarn.
Zoowel de gasten als het personeel konden enkele maanden van het jaar bewoond en
ongedeerd het gebouw verlaten. Eerstge- de laatste jaren in het geheel niet meer.
noemden hadden nog tijd zich te kleeden en Sinds 20 December werd het kasteel als hotel
hun bezittingen bijeen te pakken. Het per- geëxploiteerd door een combinatie, "welke
soneel moest gedeeltelijk in nachtgewaad ook hotel Beekhuizen te Vclp, hotel Staamenaar beneden vluchten en kon van zijn ren te Maarn, zoomede hotel de Silven te
Loenen op de Veluwe exploiteert.
bezittingen niets meenemen.
Het vuur greep zeer snel om zich heen.
De schade aan den inboedel wordt geHet vond gretig voedsel in het droge hout raamd op anderhalve ton.

Vrijwel geheel

'

PERZIS&^I
JONKERS'

verwoest

ER WORDEN NU 110 PERSONEN VAN
DE „ORAZIO" VERMIST.
De Italiaansche omroep deelt mede,
dat van de „Orazio" 110 personen
vermist worden, onder wie 50 passagiers.

EIGENAARDIGE ZIEKTE VAN EEN

HANDELSBEDIENDE.
Hij drinkt 30 liter water per dag !

In een der klinieken te Belgrado wordt
Do
een zeer bijzondere zieke verpleegd.
kwaal, waaraan hij lijdt, is een doorloopende, hevige dorst, die hem tot het drinken van ongeveer 30 liter water per dag
noodzaakt. De zieke is een 20-j. handelsbediende afkomstig van Skolpje; vijf jaar
geleden is de ziekte begonnen.
Als vijftien-jarigo hield hij met eenige
vrienden een fuif ter gelegenheid van het
slagen voor een eindexamen. Op het feest
bediende hij zich overvloedig van
ecn_
schotel, welke uit zeer sterk gekruide spijzen bestond. Den nacht daarop werd hij
Hij
door een geweldigen dorst wakker.
doch
eerst
water,
paar
glazen
dronk een
nadat hij drie liter water tot zich genomen had', kwam zijn dorst eenigszins tot
bedaren. Des morgens bij het opstaan begon
de dorst hem opnieuw te kwellen. Den geheeien dag door moest hij drinken. Van
dag tot dag werd het erger.
Na een jaar had hij ongeveer 20, twee
jaar later zelfs 30 liter per dag noodig.
Zijn ouders brachten hem bij de bekon
kendste geneesheeren, doch niemand
Ten
einde
zijn
bevrijden.
hem van
kwaal
der
raad liet men hem in de kliniek
hoofdstad opnemen, alwaar de zieke aan
een voortdurend en zeer nauwkeurig onderzoek ïs onderworpen. Alle middelen, tot nu
toe beproefd, hebben echter gefaald en de
arme jongeling drinkt nog maar steeds zijn
30 liter per dag.

_
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SAMENWERKING MET

LJ>it,ilteXjd(n*ck,
AMSTERDAM
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DE K.N.M.V. ORGANISEERT
WEER MOTORWEDSTRIJDEN.
Er staan militaire kampioenschappen
en nationale wegraces in Assen op
het programma.
Ook

een

kampioensrit?

Ook
een mpioensrit?
Direct na het afkondigen der mobilisatie heeft
de Kon. Ned. Motorwielrijders-Vereeniging, gehoor gevend aan den toen door de regeering
geuiten wensch tot uiterste zuinigheid met
motorbrandstoffen, het nog onafgewerkte deel
van het motor-wedstrijdprogramma 1939 opgeschort.
Sindsdien zijn door de K.N.M.V.-leiding besprekingen gevoerd met burgerlijke en militaire
autoriteiten en daarbij is gebleken, dat een stopzetting van het wedstrijdwezen gedurende de
geheel moblisatie ongewenscht wordt geacht,
omdat de opvoedende kracht van en de verkregen oefening in motorwedstijrden van groote
waarde zijn voor den verderen uitbouw var
onze gemotoriseerde weermacht.
Rekening houdende met het door do
militaire autoriteiten ingenomen standpunt heeft de K.N.M.V. thans voor 1940
een sportprogramma ontworpen, dat
niet zal nalaten in motorsportkringea
verrassing en blijdschap te wekken.
Naast de zoo populaire provinciale*
terreinkampioenschappen, die dikwijls
meer dan 10.000 toeschouwers trokken,
heeft de K.N.M.V. een serie burger-militaire terreinwedstrijden ontworpen, culmineerend in het militaire terreinkampioenschap en het terreinkampioenscbap
van Nederland.
Uiteraard is te dezer zake een nieuw
contact gehouden met O. en O. De res.kapitein K. J. J. Lotsy heef-t den sportpresident der K.N.M.V., den heer Q. v.
Twist bereids volle medewerking toegezegd.

Behalve de

terreinwedstrijden staan eenige
betrouwbaarheidsritten op het programma,
waarin naast de gebruikelijke K.N.M.V.-junioresrit en de K.N.M.V.-150 e.e.-rit een burger-militaire wedstijd zal worden verreden, waarbij
factoren als kaartlezen en oriënteeren een
groote rol zullen spelen.
Als hoogtepunt van deze wedstrijdenserie zal, indien de internationale situatie zulks toelaat, een volledige K.N.M.
V.-kampioensrit
gehouden
worden,
waarin burgers en militairen zich met
elkander zullen kunnen meten.
Tenslotte zullen ook de liefhebbers
van wegraces hun hart kunnen ophalen,
want hoewel het onwaarschijnlijk is dat
de internationale T.T.-races zullen kunnen plaats vinden, staan nationale wegraces in Assen, Zandvoort en op het
Circuit van Lintburg op het programma.
Dank zij de goede samenwerking tusschen K.
N.M.V. «n autoriteiten zal dus
ondanks den
oorlogstoestand — een vrijwel volledig motorsportprogramma in 1940 verreden kunnen worden!

—

Luchtvaart.
DE K.L.M. BESTELT VLIEGTUIGEN
BIJ FOKKER.
De overeenkomst vandaag geteekend.
Naar wij vernemen, werd vandaag de overeenkomst tusschen de N.V. Nederlandsche
vliegtuigenfabriek Fokker te Amsterdam en
de K.L.M, betreffende de levering van vier
verkeersvliegtuigen van het type F 24 voor
24 passagiers met een kruissnelheid van 330
K.M. per uur geteekend.
Deze overeenkomst werd mogelijk gemaakt
door de medewerking van de ministers van
financiën, sociale zaken, waterstaat en ecomische zaken.
De vliegtuigen, geheel metalen twee-motorige hoogdekkers, voorzien van neuswiel,
zullen in de tweede helft van het jaar 1941
aan de K.L.M, worden afgeleverd.

DE EXTRA-BRANDSTOFFENBIJSLAG.
De minister van sociale zaken heeft den
gemeentebesturen een circulaire doen toekomen, waarin hij 'mededeelt, dat in verband met het lang aanhoudende strenge
weer besloten heeft, dat op den steun, berekend over do week van 22 tot en met 27
Januari, een extra-brandstoffenbijslag
hetzij in gold, hetzij in natura — wordt
uitgekeerd ter waarde van 40 cent.
Déze extra-brandstoffenbijslsg, welke dus
komt boven den gewonen bijslag, staat los
van de geldende maxima en mag derhalve
worden verleend in elk geval waarin steunuitkeering plaats vindt. Ten aanzien van
kastrekkers moet deze bijslag zoo berekend
worden, dat zij, die uit de werkloozenka.s
trekken hiervoor in aanmerking mogen komen, indien en voor zoover de kasuitkeering
lager is dan het bedrag, hetwelk aan steun
vermeerderd met genoemde 40 cent per geval zou mogen worden genoten.

—

Mr. F. van Lanschot, de burgemeester van
Den Bosch, kwam zijn collega te St. Oedenrode, jhr. H. L. J. M. van Rijckevorsel van
Kessel, die Donderdag zijn zilveren ambtsjubileum vierde, gelukwenschen.
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DE OVERWELDIGENDE PROGRAMMA'S IN DE GECOMBINEERDE THEATERS

1 CHICAGO FAMILIE THEATER
■
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SYBILLE SCHMITZ en W.LLY BIRGEL
In een spel van leven en dood
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Een zeldzaam boeiend film, welke geen aanbeveling behoeft. Toegang 18 jaar
VOORAF EEN CRIMINEELE FILM
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lOOOden VERLAAGDEN
BROEKEN

—

doet— ook
wachten op U
uw voordeel U bespaart guldens in onze

INVENTARIS
OPRUIMING
„HET BROEKENHUIS"

- TEL. 7307
Het huis met de lOOOden Broeken.

HEUVELSTRAAT 24

BEGRAFENIS VAN RECTOR
J.A.J. PAYMANS.

In de parochiekerk van St. Jacob te 's-Her-

togenbosch'

i

■
I

VÏWÏa«e ROMaNCe,

In een groote romantische film van liefde en trouw, haat en ontrouw. Napels
biedt pracht décors en TINO ROSSI ZINGT BIJ BOEIEND SPEL Tarantella en
v"'Piccolina

Jorisgroep fungeerden als s'iTpondragersen
formeerden in de kerk een eerehaag om de
lijkbaar.
Tal van priesters volgden de baar. evenals
de leerlingen en docenten, broeders en zusters van „Reinier van Arkel", deputaties der
Godshuizen, R. K. Grafischen Bond enz.
Onder de gcloovigcn, die de kerk geheol
vulden, waren ir. E. baron van Voorst tot
Voort, curator der R. K. Lycea; de wethouders L. Meuwese en M. van Soestbergen,
zoomede een deputatie van de leerarcnvereeniging St. Bonaventura. Onder de geestelijkheid, welke in het priesterkoor had plaats
genomen, werden opgemerkt do bisschop
van 'sHertogenbosch, mgr. A.- F. Diepen,
met zijn secretaris, den zeereerw. hoer Van
Loon, en mgr. C. C. Prinsen.
De deken der stad, mgr. Brekrlmans, celebreerde de H. Mis van Requiem, daarbij
geassisteerd door conrector drs. P. Hamers,
moderator der R.K. Lycea, als diaken en
kapelaan Swagemakers van St. Jacob als
subdiaken. Kapelaan ITochstenbach fungeerde als eeremoniarius.
Onder leiding van kapelaan Verhoeven
zong liet gemengd knapen- en mannenkoor
de gregoriaansche Mis van Requiem.
De vicaris-generaal, mgr. F. Ilendrikx,
rector Smulders en de zeereerw. heer Michels, beide laatsten neven van den overledene, en conrector Meulemans celebreerden aan zij-altaren.
Na de. kerkelijke plechtigheid volgde de
begrafenis op het kerkhof van het geneeskundig gesticht Voorburg te Vught.
De rector van het St. Janslyceum, dr.
Bauwens, hield aan de open groeve een korte
rede. Eén der priesters uit de familie dankte.

Ingezonden Stukken.
(Buiten

een teruggestootene.
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Nida Senil en Stans Scheifer In den echt
verbonden
Twee namen, welke een bekenden klank in de
Nederlandsche zwemwereld hebben, zijn sinds
gisterenmorgen door het befaamde „streepje"
voor het verdere leven aan elkander verbonden:
Nida Senfi en Stans Scheffer zijn gisteren in het
huwelijk getreden.
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MUZIKALE MEESTERSCHEPPING

THE ICE FOLLIES

OF 1939

(STERREN GAAN NAAR HOLLYWOOD)
De grootste wonder shoiv van dit jaar, met 's werelds grootste ijsartisten,
Een circus op het ijs. De gigantische ijs-ivals en de meest betooverende
Revue ooit ten tooneele gebracht the great Ziegfeld op 't ijs.
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loan Crawford Jame /tewart Lew Ayres
Bespreekt Uwe plaatsen Tel. 4031 - Toegang eiken leeftijd
GOODBYE Mr. CHIPS. BH
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MODEACADEMIE

LANGE SCHIJFSTRAAT 46
(naast Textielschool)

Tel. 8252
leiding
onder
bekende
van
Sinds 1922
de

Mevr. M. v. ROER-NABBE
Steeds het nieuwste, practische en aangename
KNIP- EN NAAILESSEN
Succes verzekerd. Onze cursussen b falen
zichzelf. Het beste te kiezen is het verstandigst
DANKBETUIGING
Ondergeteekenden betuigen hierdoor hun oprechten dank aan Mevr. v. ROER-NABBE Gedipl. Leerares, Lange Schijf str. 46 voor de
grondige lessen van haar ontvangen. De dames J. BROUWERS en R. DIRVEN, Gedipl.
coupeuses.
5047
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MEEST PERFECTE
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15 K.M. OP ÉÉN
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DIAMANTEN BRUILOFT

Op Zaterdag 4 Mei a.s. hoopt het echtpaar
Naris Wanrooy en Betje Musters, wonende
Capucijnenstraat 223 zijn diamanten bruiloft te
Debatingclub
„Lumen vieren.
De R.K. Studie- en
Uit onze geweldige filmvoorraad kiezen wij slechts die films, waarvan wij overEen diamanten bruiloft is toch nog altijd een
gisteren avond een vergadeVeritas"
hield
et
tuigd zijn, dat zij elk publiek moeten voldoen
groote zeldzaamheid, en de buurtbewoners
clublokaal
onL'lndustrie,
ring
in
haar
café
Wij verzekeren U, dat U zich bij onze programma's niet zult vervelen.
meenden dan ook, dat dit feest van het symder leiding van den Heer L. Hamers.
Mededeeling werd gedaan, dat de secretaris pathieke echtpaar niet zonder meer passeeren
Deze week JOAN BLONDELL MISCHA AUER BABY SANDY
de heer W. van Gooi, wegens drukke werk- mag.
en BING CROSBY
Dezer dagen was in het café van den heer
zaamheden, zich genoodzaakt had gezien zijn
bestuursfunctie neer te leggen. Het secreta- Jo Verbunt op Korvel een vergadering van de
In de allcrkostelijkste amusementsfilm
riaat wordt thans waargenomen door den naaste buurtbewoners belegd om plannen voor
de viering van dit feest te beramen. De opkomst
heer E. van Neer (Korenbloemstiwat 101).
Den heer Van Gooi werd' dank gebracht was schitterend, wel een bewijs, dat men er
(EAST SIDE OF HEAVEN)
voor het vele werk, dat hij in het belang alles voor voelt om de diamanten jubilarissen
der vereeniging verzet heeft, Candidaten ter een onvergetelijk feest te bereiden.
vervulling van de ontstane vacature moeten
:
De bijeenkomst stond onder leiding van den
zijn ingediend.
Bijnen, die allen een hartelijk welkom toevoor
Februari
heer
1
Zaterdag: Aanvang der voorstellingen 3 uur (Troubadour)
half 7 en 9 uur.
Voorts deelde de voorzitter mede, dat de riep. Vervolgens werd een feestcommissie
ZONDAG: 4 uur half 7 en 9 uur
onlangs gehouden Missie-avond netto 110.26 samengesteld als volgt: F. van Roessel, voorU BENT „UIT" ALS U ROYAL BEZOEKT.!!!
had opgebracht, hetgeen méér is dan vorig zitter, A. Kuijpers, secretaris, H. Govers, penjaar. Dsze avond was dus een groot succes. ningmeester, A. de Wit, ondervoorzitter en A.
__________«o—bbb^bmm
Hm■h■HnmMnmmKanranDH
Hierna kwam men aan de hoofdschotel van Reijnen en B. Mermans, commissarissen.
het programma, een voordracht van den moAan deze feestcommissie werden bij
■■B TILB. OPERETTE VEREEN. Vmß derator den eerw. heer J. Steures over volgende geanimeerde- besprekingen de hierna
FAILLISSEMENTEN.
verschei
„Waarheid en Leugen".
dene plannen opgegeven, welker uitvoering zij
DINSDAG
30
JAN.
A.S.
8
UUR
Opgegeven door afd. Handelsinformaties
Spr. heeft hierin op een duidelijke wijze nader zal onderzoeken.
wegens overweldigend succes
het onderscheid' tusschen liegen en het sprev.d. Graaf en Co. N.V. Amsterdam.
Besloten werd dat op 4 Februari a.s. wederken van onwaarheid uiteengezet. Het was een om een vergadering zal worden belegd, waarop
2e OPVOERING VAN DE OPERETTE
Uitgesproken:
causerie, die buitengewoon verhelderend ge- het feestcomité met definitieve plannen zal
werkt heeft op de aanwezigen, hetgeen voor- komen.
23 Jan. N. J. Assendelft, veehouder en
al ook tot uiting kwam in de gedachtenwisReeds bij voorbaat wordt de medewerking
koopman, Hillegom, Frederikslaan 2. R. C.
plus belasting
Prijzen
0.50
0.75
en
1.00
seling.
Hiervoor bestond zeer veel animo
gevraagd van alle bewoners uit de omgeving
Mr. E. J. W. Top, Cur. Mr. F J D Theyse, te
nagenoeg alle aanwezigen namen er aan deel van de aanstaande jubilarissen om het welMilitairen beneden de rang van 0.0.
Haarlem
geld.
Plaatsbespr.
Zaterdag
half
27
Jan.
en zoo werd' de vergadering een echt ge- slagen van dit feest te verzekeren.
23 Jan. F. Harren Cr., Loodgieter. Bermepraat-avond, waarover de aanwezigen
zellige
middags
van
6—7
en
des
Zondag
d.a.v.
Gezien de groote opkomst en de goede geest
broek, Schoollaan 97. R.C. Mr. E. J. W. Top,
waren, 't Was weer zoon op deze vergadering behoeft hieraan dan
nopjes
zeer
in
hun
Volgnummers
om
12
uur.
een
uur
tevoren
ook
Theyse,
Haarlem
Cur. Mr. F J D
echt, ouderwetsch ,LumeK"-avondje.
niet te worden getwijfeld.
HAAST U VOOR UW PLAATSEN
Opgeheven wegens gebrek aan actief:
Tot slot sprak de voorzitter een hartelijk
17 Jan. P. J. Intven en J. Intven, RiethoWegens enorme kosten laatste opvoering
dankwoord,
dat de vergadering met applaus
WIJKVEREENIGING „WILHELMINA"
ven-Waalwijk, no. 67 en 66.
onderstreepte.
STADSSCHOUWBURG
Bonte avond voor de militairen

DE

„LUMEN ET VERITAS".
„Waarheid en Leugen".

CINEMA ROYAL
-

-

DOLENDE

TROUBADOUR

Bovendien Sidney Toler in CHARLIE CHAN IN HET SPOOKHUIS

-

-

’
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CZARDAS VOftSTIN
-

.

Vereenigingsnieuws
Onder deze rubriek kunnen tegen den minimalen prijs van I.— aankondigingen geschieden betrekking hebbenden op duivenen biljartsport. dilettantentooneel enz., uitsluitend ten behoeve der leden. Al of niet
opname staat vrijblijvend ter beoordeeling
aan de Administratie. De aankondigingen
mogen niet meer dan 10 regels beslaan. Het
bedrag moet vooruit betaald worden.

’
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CENTRALE BOND VAN SPOOR-, TRAM-,
A.T.O.- en VAN GEND & LOOSPERSON.
Actie voor duurtebijslag
'De afdeeling Tilburg van den Ccntralcn Bond
van Spoor-, Tram-, A.T.Ü.- en Van üend &
Loospersoneel hield gisteravond een drukbezochte ledenvergadering in verband niet de actie
voor duurtebijslag.
liet hoofdbestuurslid, de heer Beljaars, uit
Eindhoven gaf een uiteenzetting wat door de
samenwerkende organisaties in dit vraagstuk is
gedaan.

GROOTE VOGELTENTOONSTELLING
De navolgende motie werd met algemeene
stemmen aangenomen:
in het Parochiehuis* van de Hoefstraat
„De leden van den Centr. Bond van Spoor-,
op a.s. Zaterdag en Zondag.
Tilburg 25-1-1940.
Tram-,
Ato en Van Oend & Loospersoneel, in
Eenige honderden prima inzendingen.
DE DANKBARE MUSSCHEN.
De groote tooneelzaal is in een ware lust- vergadering'bijeen op 25 Januari 1940, erkende
dat de regeering en de daartoe bevoegde inAl heb ik U wat vroeg gestoord,
hof voor de vogels on do bezoekers omgeVoici,

EEN HUWELIJK IN DE ZWEMWERELD

|

in onze theaters. Eerste week binnen- en buitenlandsch nieuws

HARMONIE BIOSCOOP

verantwo rdelijkheld der Redactie)

Mijn beste heer
Het is wel niet zooals behoort,
Maar honger drijft en zie....
Vanavond las ik in de krant
Uw heerlijk gedicht
En knijp ik in mijn ledikant
Mijn oogjes hoopvol dicht.
En margen kom ik voor uw raam,
Zing dan een dankend lied;
Van kou, op éénen poot gestaan,
Dat hindert U toch niet ?
Ik ben wat later op appèl,
Met uitgestreken frak,
Ik trek eerst even aan de bel,
Dan wip ik op uw dak.
Ja, heer Voici, 't is ellend',
En al ben ik Opa musch,
Zoon winter heb ik nooit gekend,
En ik ben al negen dus
De winter is een zware tijd',
Voor al wat vogel heet.
Ellende en rampzaligheid,
Honger, verdriet en leed
Het Is beslist een ergernis,
Ais men zóó moet bestaan;
Ik ben steeds ter begrafenis
Of kom er juist vandaan.
Dat uw verzoek nu door de pers
Ons honger stilt en dooft,
Dankt Opa musch hier door dit vers
Als musschenopperhoofd.
Opa Sperling.

i

Een tweede groote film van de Fransche industrie, spelend in het leven van

PRESENTEERT METRO GOLDWYN MAYER'S
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Het gebeurde in Napels
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heeft Donderdag de plechtige rnrarmnwiriTiMTiimTTr^
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ALLEEN de sterkste sensatiefilms, maar OOK. de grootste amusementfilms brengt U

uitvaart plaats gehad van rector J. A. J.
Paymans in leven r?ctor van „Reinier van
Arkel" en godsdienstleraar aan de R. K.
Lycea aldaar. De plechtigheid werd door
zeer velen bijgewoond, aldus lezen we in do
Maasb.
Het stofeflijk overschot werd aan het gesticht „Reinier van Arkel-' afgehaald; de docenten en leerlingen der R.K. Lycea stonden
op straat opgesteld. Vqrkcnners van de St.

C

STADSSCHOUWBURG

|HET RAAM VAN DE TWEEDE ETAGE j j
Wat gisteren in de wereld gebeurde ziet U reeds heden

Sen"JeUv nEd.,aw,aM „

INGEZONDEN MEDEDEELING.

stanties het mogelijke hebben gedaan om prijstooverd. Men verzuime niet een bezoek te stijging
in algemeene zin te voorkomen, evenbrengen. Officieele opening der tentoonstel- wel ondervindende
dat prijsstijging veroorzaakt
ling Zaterdagmiddag 2 uur. Sluiting des door de wereldconiunctuur
van artikelen voor
avonds om 10 uur. Zondags is de tentoon- noodzakelijk levensonderhoud bestaat
en zich
stelling geopend na de Hoogmis tot des scherper doet gevoelen dan kon worden veravonds half acht.
dragen, spreken als hun meening uit dat voorDe club van Vogelvrienden. ziening in deze klemmend noodzakelijk is en
dragen het hoofdbestuur op alles te doen ten
einde hiertoe te geraken.
WIJKVER. „KONINGSHOEVEN."

„VEKOM."
Zondag 28 Jan. 's avonds 8 uur, Tooneeluitvoering in de concertzaal Koningshoeven
CA. v. d. Langerijt) door de tooneelver.
D.S.B. Opgevoerd wordt het tooneelspel in
drie bedrijven „Blind."
Plaatebespreken
Zondag van lll'-. tot 1 uur. Uitsluitend toegankelijk voor leden op vertoon contributie'
kaart 1939—1940.
(3088
Het Bestuur.

Tilburgsche Berichten.
HET IJS IN DE PIUSHAVEN.
De politie verzocht ons te vermelden, dat
door Defensie in het ijs van de Piushaven
gisteren een vaargeul is gekapt. Het publiek
houde hiermede rekening, daar het nu niet
meer mogelijk is van de eene zijde naar de
andere zijde over te steken.
K. ECONOMISCHE
HOOGESCHOOL.
Te Tilburg zijn geslaagd voor het candidaatsexamen in de economische wetenschappen de heeren J. M. Aarden, Oudenbosch en A. M. Kuylaars, B^eda en voor het
doctoraal examen de heer A. S. M. van den
Oever, Haaren (N.8.)

PLET COENRAAD
Woensdagmiddag overleed hier, na slechts
eenige dagen ongesteld te zijn geweest, de

heer Piet Coenraad in den ouderdom van 50
jaar. De overledene was penningmeester van
de afd. Tilburg van den Nederlandschen Katholieken Grafischen Bond. Veel werk heeft
de heer Coenraad verricht in het belang van
zijn vak-organi'atie en steeds, waar hij dit
maar kon, kwam hij voor de belangen zijner
organisatie op. Dat zijn werk werd geapprecieerd bleek wel tijdens zijn jubileum als lid
van hét afdeelingsbestuur, dat hij in November 1938 vierde. Zoowel hoofdbestuur als de
plaatselijke afdeeling hebben toen uitdrukking gegeven aan hun waardeering en hoogachting en hem warm gehuldigd. Dit jaar
zou. ware hij niet zoo vroegtijdig uit hst
leven gerukt, de heer Coenraad wederom een
zilveren jubileum hebben gevierd. Op 15 Mei
n.l. zou het 25 jaar geleden zijn, waarop hij
zijn functie als afdeelingspenningmeester
aantrad. Een taak die hij met groote toewijding en accuratesse vervulde. Niet alleen
de Katholieke Grafische Bond verliest in den
heer Coenraad en uiterst verdienstelijk lid.
doch eveneens de R.K. Werkliedenvereniging. Derde Orde, R.K. Staatspartij en anderen. Zij zullen het heengaan van dezen
eenvoudigen menseh, die zich wegens zijn
goede karakter-eigenschappen vele vrienden
had verworven, betreuren. Moge de Belooner
van alle goeds hem de eeuwige rust schenken. De heer Coenraad ruste in vrede.

—

—

TILBURGSCHE STUDIE- EN RENEDAARSKRING „DOSTOS".
De aangekondigde debat-avond van ver-

leden Woensdag was zeer geanimeerd. Voor
de pauze werd de gebruikelijke cursus-les afgehandeld, in welk verband o.a. de Voorzitter
de door hem gekozen stelling, dat de Engelsche taal méér dan welke andere taal noodig
is voor het in meest uitgebreiden zin genomen internationaal handelsverkeer, verdedigde. De Heer Veltman lanceerde een stelling' betreffende het niet noodzakelijk zijn
van universitair onderwijs om te slagen in
het leven, welke stelling expres door hem
dermate zwak was geformuleerd, dat mogelijkheid tot debat als 't ware onvermijdelijk
zou zijn. Hiervan maakte de Heer P. Clijsen
dan ook' gebruik, die in. korte, doch juiste
bewoordingen, de stelling haar basis ontnam en daarmee vernietigde.
■
Na de pauze kwam het gedeelte, dat gereserveerd was. voor een buitengewoon actueel en interessant debat. De Heer J. de
Beer had zich tot taak gekozen een stelregel
van de vereeniging, n.l. „Goede redenaars
worden niet geboren, doch gemaakt" aan te
vallen en te trachten het tegendeel te bewijzen. Hij wist bij voorbaat, dat hij als overtuigd „Dostos" lid, deze stelling vanzelfsprekend niet in zijn volle consequentie overwinnend uit den strijd kon doen treden. Voor
waar een' moeilijke taak dus, doch, de Heer
de Beer kweet zich op bizonder goede wijze
van zijn taak. Aan het debat namen op de
eerste plaats deel de Heer Veltman, als cursus-leider, die een zeer gefundeerde tegenstelling opzette en verder de Heeren van Eijk,
P. Clijsen, M. v. d. Laak en W. van Heit,
welke Heeren ieder voor zich een nieuw gezichtspunt openden tot volledige steun aan
den stelregel der Vereeniging.
De Heer de Beer was ten zeerste in zijn
nopjes met het verloop van het debat' en
men kan gerust zeggen, dat door zijn initiatief zelfs de leden, die het langst bij de vereeniging zijn een nog dieper inzicht hebben
gekregen in deze zeer mooie, doch niet al te
gemakkelijke materie.
Om bijna twaalf uur kon de Voorzitter een
hartelijk dankwoord richten aan de medewerkers tot het welslagen van dezen avond
en sloot daarna de bijeenkomst.

Woensdagavond J.l. werd in de feestelijk versierde Zaal van den heer J. Snellen, Gasthuisstr.
alhier, den militairen van een der onderdeelen uit
het Kantonnement Tilburg een „Bonte avond"
aangeboden door de Wijkvereeniging Wilhelmina.
Medewerking werd verleend door de cabarettière mevr. De Munnik en den humorist-conferencier, den heer A. de Laat.
. Het muzikale gedeelte was in goede handen
bij den heer Verbunt, piano.
Dat het aangebodene bij de militairen in den
smaak Viel, getuigde het daverend applaus voor
en na elk optreden der bekende artisten.
Gedurende het verloop van den avond werden
de militairen vergast op consumpties, worstebrood, sigaren en sigaretten.
Het is voorwaar een genotvolle avond, waarop
de wijkvereeniging met trots moge terugzien.
Daar de officier voor O. en O. wegens dienst
verhinderd was, werd het slotwoord gesproken
door den Adjudant .1. Simons.
Deze bracht dank voor dit blijk van medeleven
der burgerbevolking en sprak tevens de hoop
uit, dat liet de wijkvereeniging gegeven moge
zijn, een dergelijke avond nog meerdere malen
; den militairen aan te bieden, welke woorden bij
alle aanwezigen, zoowel burgers als militairen,
zeer luiden bijval vonden.

R.K. MIDDENSTANDSBOND
Bonte avond
De belangstelling voor den tweeden Bonten
Avond van den R. K. Middenstandsbond in de
groote achterzaal van Huize Remmers, was gisterenavond geweldig. Het was een meer dan uitverkocht huis.
Het gezelschap van den Middenstand heeft
gisterenavond op prachtige wijze de stemming
onder de aanwezigen gebracht.
De diverse scènes oogstten zonder uitzondering
een welverdiend succes. Het geheel sloot als een
bus. Een bonte avond, waarmede de heer F.
Jansen als- algemeen leider, tevreden kan zijn.
Na afloop van de revue werden aan de soliste
Lies van Boxtel en aan den komiek Leo van Herk
bloemen aangeboden, terwijl de overige een
cadeautje werd geoffreerd.
Rest nog te vermelden, dat tijdens de pauze na
aanbeveling van den voorzitter van den Jongen
Middenstand ecu collecte werd gehouden voor
Santos, die evenals de revue succes had.

BILJARTCLUB „TIVOLI".
HARMONIE TILB. CAPELLE ST. JAN.
Successen op Solistenconcours.
Woensdag j.l. haa de oprichting plaats
van de Billardclub genaamd „Tivoli,, die
Op het Zondag j.l gehouden Solistencongevestigd is in het café van den- heer v. d. cours
te Princenhage werd door den jongeBosscheweg.
Boom, aan den
Schouten op Es-clarinet de le prijs
heer
Gijs
De wekclijksche billar.da\ond werd vast- behaald in
de 2e afdeeling met 181 punten
gesteld op Donderdagavond van 8 tot 11 u. en als solo „La Somnabule" van A. Jacquet.
De heer J. de Beer behaalde op Bombardon
NATURALISATIES.
Si b den 2en prijs in de afdeeling UitmunOp wetsontwerp 248 is o.m. de naturalisatie tendheid met als solo Elisabeth de Roumanle
in 156 punten.
voorgesteld van Th. Esser, Tilburg.

BEGIN VAN BRAND

Gisteravond half acht ontstond er een begin van brand in het pakhuis Van de Garen-.
spinnerij V.P. aan den Hoevenscheweg. Het
bleek, dat er eenige balen wol aan het smeulen waren geraakt. Eigen personeel en brand
weer hebben de balen naar buiten gesleept
en het vuur gedoofd. De brandweer, die met
drie wagens was uitgerukt, behoefde geen
water te geven.

HET ROODE KRUIS DOET EEN
BEROEP OP U.

GESLAAGD
Voor coupeuse in Fransche coupe
met
plaatgarneering, dames boven en onderkleeding en jongens-confectie slaagden de dames J. Brouwers en R. Dirven.

VAN KOMEN EN GAAN
Opgave der ingekomen en vertrokken personen over het tijdvak 19 tot en met 25 Januari 1940.
INGEKOMEN:
Van den Berg, Jacobus J., tooneelschrijver,
Clercxstr. 18, van 's-Hage — Bouman, Theodora, winkeljuffr., Lange Schijf'tr. 73, van
Roosendaal
van Broekhoven, Johanna M.
huishoudster, Rich. Wagnerstr. 6, van Loon
op Zand
van Doleweerd. Theodorus, leerlooier, Lange Nieuwstraat 157, van Oisterwijk
(Gez.)
Wijnen, Petrus A., landbouwersBingen
knecht. Reeshofweg 9. van Dongen
Henri C, radio techn., N"ordsttaat 32. van
Dijkstra, Tjebbe 8., tandtechMaastricht
niker, Heuvelstr. 60, van Ooststellingwerf —
Visser, Louise Th., modiste, Tuinstraat 72, van
Arnhem
Bov-endeert, Florinus, G. chef
lederfabriek, Tuinstr.
72. van Kleef
Sijlmams.
ass.
ace.
Joannes
E.
Schults,
Willem 2 straat 21, van Haarlem
Cornélis A„ van Grobbendbnckstr. 21, van
Hilvarenbeek (Gez.) — Wijnen. Hermann. leidekker. Tuinstraat 59, van Breijell (Gez.) —
van der Velden, Johannes F. C. getouwsteller, Arke Nnëstraat 84, van Winterswijk

—
—

—

—

—

—

—

—

(Gez.)

—

Bressers, Augustinus 8., lasscher,

v. Mierisstr. 4, van Raamsdonk

(Gez.)

—

Verdonck, Petrus J. A. M., banketbakker,
Poststraat 6, van Putte — Zonnenberg, Willem F. C. J. vertegenwoordiger, Tuinstraat
van Moergestel, Adria94, van Rotterdam
nus, slager, Wittebollestraat 22, van Waal-

—

wijk (Gez.)

VERTROKKEN:
Bakker, Willem, koouman. Nieuwstraat 12,
Eits, Marten
naar Laren N.H., de Mees 4
P., Poelstraat 46, naar Leiden, Ambonstraat
van Os, koopman veevoeder.
15 (Gez.)
Lijnsheike 81. naar IJs~elmonde, Kerkstr. 182
(Gez.)
Mommers, Cornelius M,. wever,
Stokhasselt kerkstr. 1, naar Dongen. LaagMuller, Kurt, kapper, Bataviastraat 6a
Pollstraat 25, naar Goch (Dld.) (Gez.)
klasener. Hermine M., Inspectr. Hema. Koningstraat 7, naar Amsterdam, Linaeusstraat
104-3.

—

—
—
—

—

DIENSTVAK DER REGISTRATIE
EN DOMEINEN.
Bij resolutie van den Minister van Financiën is de tijdelijk schrijver 2e klasse L.
A. J. Heijne, ten kantore der registratie en
domeinen te Tilburg, benoemd tot schrijver
2e klasse der registratie en domeinen in

vasten dienst.

DE N. V. C. GARANDEER?
AFDOENDE PUBLICITEIT.

Provinciale Berichten.
Nieuws uit Waalwijk.
Uitvoering.

Woensdag gaf „Kunst na Arbeid"- onder
afd. der R.K. Werkliedenver. in het patronaat te v.m. Baardwijk een uitvoering voor
de leden en donateurs van de Stands en Vakorganisatie. De zaal was goed bezet. Onder
regie van dhr. C. Mol werd voor het voetlicht
gebracht het blijspel in drie bedrijven „Napoleon de Vierde". De spelers kweten zich
bijzonder van hun zware rollen en mede door
de humoristische strekking van het stuk is er
onbedaarlijk gelachen.

Nieuws uit Oisterwijk.
Donateursavend Kon. Harm. Asterius.

In „Het Wapen van Oisterwijk" hield b.g.
ver. Woensdag haar Donateursavond. De
zaal was tot in de uiterste hoeken gevuld
toen de voorzitter de heer Lansberg een hartelijk woord van welkom sprak. De Afd. Harmonie 0.1.v. den heer v. Abeelen uit Tilburg
gaf in de eerste helft verschillende nummers
ten gehoore, waarna het gezelschap v. Ostade
voor het voetlicht verscheen en de aanwezigen het verdere, gedeelte van den avond
op bijzondere aangename wijze heeft bezig
gehouden.

Boerenstand.
Jonge
De R.K.
Boerenstand afd. Oisterwijk
hield Donderdag in het vereenigingsgebouw
zijn jaarvergadering 0.1.v. den heer Adr. van
der Laak.
De voorz. memoreerde de verschillende gebeurtenissen over het afgeloopen jaar. Ds
Ver. telt momenteel 30 leden. Het financieele
verslag gaf volgende cijfers: Inkomsten
f 202,36. Uitgaven f 100,91. Kasgeld f 101,45.
Batig saldo f 17,36.
Hierna werd een causerie gehouden door
den technischen adviseur den heer P. Reijnen
welke sprak over „Voorziening van kunstmest
en bedrijfsvoering". Besloten werd, leden welke in militairen dienst zijn, geen contributie
te laten betalen.
Een tiental prijzen werd aan leden uitgereikt welke aan den gewassenwedstrijd hebben deelgenomen. Voegde nu bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar C. Scheffers.
aftredend en niet herkiesbaar H van Herk
en Adr. v.d. Laak .Herkozen werd Kees Scheffers. In de vacatures werd voorzien door Jan
Wolfs en W. Weltèn. Tot voorzitter werd geko
zen de heer K. Scheffers, secretaris de heer
J. Wolfs.
De runderhorzel bestrijding zal dit jaar ter
hand genomen worden door J. v.d. Bijgaard
en J. van Baast
Van de rondvraag werd nog gebruik ge
maakt waarna sluiting.

R.K.

Jonge

BREDASCHE EIERMIJN N.O.B.
De prijs der eieren was deze week van de
Bredasche Eiermijn 69 cent per Kg.
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Spanje's nieuwe pers
De buitenlandsche berichtgeving
Neutraliteit tegenover
Berlijn en Parijs
Onder de ontelbare verschijnselen uit het

openbare leven, welke in Spanje voor reconstructie in aanmerking komen, behoort
ook de pers. De pers werd, zooals gemakkelijk te begrijpen valt, door de revolutie 6n
den burgeroorlog zwaar gehavend. De lin-

kervleugel ervan is nu geheel uitgeroeid en
de rechter moet trachten weer tor boen te
komen. Dit laatste kost moeite vanwege de
breede bressen, welke de omstandigheden
erin schoten. Destijds hebben wo al eens geschreven OVCT een katholiek Madrilccnsch
blad, dat niet minder dan achttien leden
van zijn staf door moord verloor en dergelijke hiaten zijn uit den aard der zaak
niet mot 'n vloek en 'n zucht aangevuld.
Do Spaansche pers heeft dus met persoonsmoeilijkheden te kampen, maar om op het
gewenschte niveau te komen, is zij verstandig genoeg te woekeren met de krachten
waarover zij alsnog beschikt. Erkend moet
echter worden, dat 't Spaansche perswezen
van ouds onder persoonskwesties geledon
hooft. Een redactiebureau werd door invloedrijke elementen uit de samenleving
maar al te vaak als een soort tehuis voor
dakloozo vriendjes aangezien, die men om
eon of andere reden ter wille meende te
moeten zijn. Tot op de hoogste sporten van
den journalistieken ladder zetelden soms
mannen, die misschien op groote verdiensten konden bogen, maar die te ecnonmalc
van journalistieke begaafdheden gespeend
waren.
Echter — een schip met een stuurman op
de hrug, die niet veel van de navigatie verstaat, raakt aan den grond. En een bank met
een directeur, die zwak in de financiën is
raakt op de flesch.
Hierin gaat nu echter verandering ten
goode komon. In don loop van dozc week
kregen niet minder dan twee Madrileenseho
bladen tegelijkertijd een chef op hun dak
gestuurd, die beiden hun sporen in de jour*
palistiek verdiend hebben. Do commentaren
Welke op deze benoemingen gemaakt worden
zijn typeorentl voor het geval. Zij beginnen
en eindigen allemaal met de. blijde, maar
ietwat naiof aancloonde verzuchting: eindelijk een vakman aan het hoofd van een
krant.
Ook in andere richting is men trachtende
de Spaansche pers weer "Op de hoogte van
haar taak te brengen. Zoo werden er twee
prijzen ingesteld, jaarlijks te vergeven aan
een journalist, dio zich in zijn arbeid bijzonder onderscheiden hoeft. TTot karakteristieke van deze prijzen bestaat daarin, dat
do 10-one uitsluitend uitgeloofd werd voor
buitenlandsche voorlichting on de andere
voor Afrikaansche. Onder ..Afrika" wordt
in dit g:wal Marokko verstaan.
Hot stemt tot verheugenis, dat in Spanje
het belang van de biiitonlandscbe berichtgeving zoo klaar wordt ingezien. Tür worden
in dozo richting bereids al groote offers gebraejit, want, ton spijt van den heerschonden doviozonno')d zijn de posten in gewichtige buitenlandsche centra goed bezet: on
eiken dag loopen per draad omvangrijke
mededeelingen uit die metropolen in.
Over de waarde van dio berichten kan
leder zich zijn eigon mr^ning 'maken.
Spanje is oen totalitair land geworden en
in totalitaire landen heoft do pers eon taakte ■ vervullen, welke van dio harer zusterinstellingen elders verschilt. Zij staat geboot in dienst van de regeering on ook
haar buitenlandsche voorlichting moet zich

—

aan hot centraio dool aanpassen. Deze voor
lichting is niet vrij want zij is ondergeschikt aan de binnenlandsche politiek.
De Spaansche buitenlandsche journalisten
moeten zich derhalve een dubbele eensuur
laten welgevallen en dat werpt een donkere
schaduw op hun prestaties. Desondanks kan
de Londeneche berichtgeving er zijn. Het is
opmerkelijk hoeveel onafhankelijkheid van
meetiing de Engelsche censuur, de zoo versmade, nog gedoogt. In Parijs staan de
zakon or kennelijk ietwat anders voor.
Hoofdredacteuren van bladen, die over een
kracht beschikken, welke Frankrijk good
kent, do:>n verstandig hom tijdons den duur
van don oorlog elders te vestigen.
De opvallende eensluidendheid van
de
Berlijnsche berichten' wekt hot vermoeden,
dat de daar ter stede gevestigde Spaansche medewerkers precies datgene overbrong"n, wat hun op het propaganda-ministeric
godieteerd wordt. Hierin schuilt voor den
vakman natuurlijk oen zekere waarde, welke
nog daardoor vergroot wordt, dat, Berlijn
wol cons iets naar Spanje doorlaat, dat naar.
andere landen niet geëxporteerd mag worden. Het groote pub! lok echter, dat uit dep
aard der zaak maar één krant per dag loost,
heeft daaraan niot veel. Rome is over het
algemeen good en met name de beschouwing/ui, welke van die stad uit niot zoozeer
aan de Italiaansche als wel aan de intern.
politiek gewijd worden, zijn bij tijd en wijle
zeer leerzaam.
Zooals in volo landen is de invloed, welke
de pers op de openbare meening uitoefent,
ook in Spanje aan 't 'tanen. Redacties hebben maar al te vaak de neiging hun boog-te
overspannen en dat versterkt hun posities
niet, maar verzwakt ze. Op één gebied valt
in Spanje b.v. de aanwezigheid van een
kloof te constatooron tusschen do pers en de
openbare meening, nl. op dat van den bruidigen oorlog. Pers zoowol als publiek trachten neutraal to zijn, maar 't publiek heeft
het ton dezen voel verder gebracht dan zijn
kranten. Het publiek beschouwt dr strijdende partijen als lood om oud ijzer. Het heeft
biltere herinneringen aan Engeland
en
Frankrijk, die nog uit de dagen van don
burgeroorlog stammen, maar 't kan anderzijds het pact,- dat Duitschland mot de
boezemvijanden van Spanje, met de bolschewiki sloot, niet slikken.
Toen dit pact gesloten word, keerde ook
de pers zich van Berlijn af, maar er Werd
spoedig rechts om keert geblazen en sedert dien tracht de pors nog vlijtig den
schijn van neutraliteit te rodden, zonder
dat doel echter steeds te bereiken.
Cynici zijn van gevoolen, dat hierin een
kentering waar fe nomen zal vallen, zoodra Parijs en Londen do gewenschte concessies gedaan zullen hebben in de handelsverdragen, over welker inhoud momenteel onderhandeld wordt.

(Maasbode).

Laatste Berichten.
DRONKEMANSTWIST TE
ROTTERDAM MET NOODLOTTIG GEVOLG.
39-Jarige loswerkman doodgestoken.
Rotterdam, 26 Januari

In den afgeloopen nacht is op den Goudmoordaanslag
gepleegd, waarvan de 39-jarige loswerkman
CV. uit de Eleonorastraat het slachtoffer is
geworden. Omstreeks half twee deden voorbijgangers die over den Goudschesingel liepen, nabij de Eleonorastraat een afschuwelijke ontdekking. Midden op het troittoir lag
in een- bloedplas het lijk van een man in de
sneeuw. Onmiddellijk werd de politie geschesingel te Rotterdam een

waarschuwd, die onder leiding van inspecteur J. van Dop een onderzoek instelde. Het
slachtoffer bleek te zijn een bewoner van de
Eleonorastraat en toen de
politiemannen
hun onderzoek tot die straat uitstrekten, kregen zij al dadelijk een aanwijzing. Een bewoner, de 28-jarige tuinman R. S., was omstreeks half twee in
uiterst luidruchtige
stemming thuisgekomen In gezelschap van
een anderen man. Toen de politie dit vernam
bevonden beide mannen zich nog in
een
dronkemansstemming in de woning van den
tuinman en nadat de politiemannen
een
oogenblikje het oor te luisteren hadden gelegd kregen zij den indruk, dat het tweetal
meer van den doodslag meest afweten.
De tuinman en zijn vriend, de 22 jarige
muzikant F., eveneens uit de Eleonorastraat,
werden aangehouden en per auto naar bet
hoofdbureau van politie gebracht. Daar deelden zij mede, dat zij inderdaad een gedeelte van den avond in gezelschap van den
verslagene hadden doorgebracht. In een
café op den Goudschesingel was men eenigen
tijd samen geweest en toen de drie mannen
na sluitingstijd de zaak verlieten, waren zij
flink onder den invloed. De beide verdachten deelden daarna mede, dat er toen een
dronkemanstwist ontstaau was, waarbij

ruimte was voor Koersafwijkingen".
Scheepvaartpabièrefl hadden een lusteloos
verloop, Scheepvaart Unies kwamen iets lager
te liggen .hetgeen voornamelijk voortsproot uit
het gebrek aan ondernemingslust. Kon. Booten
zakten een kleinigheid in. In Rubheraandeelen
was bijna niets te doen. Amsterdam rubbers
werden prijshoudend ingezet, maar werden
later op den middag iets lager afgedaan.
Er was echter zoo weinig belangstelling
dat in de"meeste tapes gaen noteering tot
stand kon komen. De diverse minder courante soorten werden iets lager genoteerd. De
tabaksafdecling was stil en aan den ongeanimoordon kant. en iets lager noteeringen
voor de Deli-aandeelen.
Industrieolen waren veronachtzaamd. De
Pliilipsaandeelen leden aanvankelijk een
verlies van 4-tal punten vergeleken bij het
doch later trok een klein
vorige slot,
herstel in. Unilevera waren ongeanimeerd.
Akti's weinig veranderd.
Beleggingswaarden werden op zeer kleine schaal verhandeld. De Ned. Staatspapieren vertoonden geen ingrijpende koersafwijkingen. Van dé buitenlandsche waarden werd 'de aandacht getrokken door de
obligatiën Brazilië, waarvoor eenige koop*
lust aan den dag werd gelegd. Ook Chileensehe fondsen lagen stevig in do markt.
Prol. 21/2 pet
geen

VOORBEURS.

AMSTERDAM, 26 Januari.

De handel op de wisselmarkt was hedenmorgen wederom van bescheiden proporties.
Het Britsche pond vertoonde na de rijzing
der laatste dagen aanvankelijk eenige wei-

feling.

Terwijl aanvankelijk werd gehandeld tegen

a 7.50, herwon het Britsche devies
echter reeds spoedig de kracht, die het dezer
dagen ten toon had gespreid en werd een
opwaartsche richting gevolgd, zoodat later
in den ochtend in hoofdzaak werd gehandeld
in de omgeving van 7.51, waarmede het
niveau van gisteren werd bereikt.
Fransche francs gedroegen zich geheel in
overeenstemming met het pond-sterling en
liepen na iets zwakker opening geleidelijk
aan naar boven, waarbij zij' stegen van circa 4.25 tot omstreeks 4.25 3/4. De Amerikaansche dollars waren weinig veranderd en zoo
goed als onbewogen, en golden in hoofdzaak
1.88 5/16. Belga's, die deze week een uitgesproken neiging tct oploopen aan den dag
legden, waren ook heden weer goed gedisponeerd. Terwijl bij den inzet een prijs van
31.82-1/2 werdd geadviseerd, werd in het verdere verloop gehandeld tegen prijzen, loopen
de van 31.84 tot 31.88 Zwitsersche francs waren 42.21 a 42.24 Duitsche marken 75.50 a
75.60. De Scandinavische deviezen werden
als volgt vernomen: Oslo 4275, Kopenhagen
36.35, Stockholm 44.87 1/2.
Op de termijnmarkt was het disagio voor
Britsche ponden iets grooter geworden en dit
bedroeg circa 2 I'B cents vcor 1 maand en
6 5/8 cents voor 3 maanden. Ook het disagio
voor belga's was Opgeloopen en beliep circa
12 1/2 cents voor 1 maand en 37 1/2 cents voor
3 maanden. Het asio v.-or dollars was daarentegen iets ingekrompen en gold circa 1/8 cents
voor 1 maand en 7/16 cents voor 3 maanden.
De handel op de niet-officieele ochtendbeurs was zeer stil. De koersen waren vergeleken met de vori?e slotnoteeringen niet
veel veranderd, waarbij in hoofdzaak moest
worden afgegaan op adviesprijzen. De Amerikaansche fondsen waren weinig veranderd
7.49}

Marktberichten.
van boter en eieren.
Tilburg, 26 Jan. 1940

Marktprijs

BOTER: f 1.90 per K.G.
EIEREN: 4 en s/7 cent.

hst tot handtastelijkheden gekomen was en
waarbij ook een mes was gebruikt. Wie van

HOOGE EN LAGE WATERSTAND
TE ROTTERDAM.

de twee arrestanten echter de dader was kon
de politie nog niet uitvinden. Bij het lijk
Zaterdag 27 Jan. 1940.
was geen mes gevonden, maar toen een on5—45
1 —35
Laag
Koog
derzoek werd ingesteld in de woning van den
Voor omgeving Drongelen-Capelle de «J
tuinman, vond men, op het dak van een
schuurtje achter de woning een zakmes, ongeveer 2 uur .ater.
Bij eventueele tijdsverandering van 1 üU$
waarop bloedsporen waren en waarvan het
DIJ deze cijfers 1 uur bij trekken.
lemmet geheel verbogen was.
Met dit mes moet de doodslag gepleegd zijn
SPRINCTUEN: 27 Januari.
en uit de beschadiging van het mes blijkt,
welke groote kracht de stoot, die vermoede
OMREKENINGSKOERSEN
lijk op het sleutelbeen is af geschampt, is toe
Voor wissels in vreemde munt getrokken
gebracht.
De vechtpartij zou gezien zijn door een heer door het buitenland volgens art. 156 van hel
die op den Goudschesingel nabij den Goud M. v. K Verstrekt door de Rotterdamscbi
Telefooj
scheweg een voorbijkomend echtpaar heeft Bankvereenieing, Spoorlaan 110,
aangesproken met de woorden: „Daar slaan no. 4241 (5 lijnen).
ze er een tegen den grond en ik geloof, dat
25 Jan26 Jan.
ze er nog een mes bij gebruiken ook".
In verband met het onderzoek verzoekt de Berllin
75 57'/a
75 55
politie dezen heer, die omstreeks 35 jaar oud Londen
7 507/ 8
7.513'8
was, zich tot het verstrekken van Inlicfetin New-York
I.S8 3/,
18S5 16
een te m^den op het hoofdbureau van politie Parlis
4 25Va
26
afd. justitiedienst, kamer 8 of telefonisch Brussel
3136
31 85
toestel 147.
42 23'/,
42.23
Zwitserland

*

Beursoverzicht.
MIDDÁGBEURS.
AMSTERDAM, 26 Jan
In den politieken toestand komt geen teekening en ook het maatschappelijke leven
geeft geen aanwijzingen op welke wijze de
beurs zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. De gereserveerdheid, die ten opzichte van de effectenbeurs reeds geruimen
tijd wordt aangenomen, maakt dan ook geen
plaats voor ondernemingslust. Het zakennieuws is zoo weinig zeggend, dat daaruit
moeilijk inspiratie kan worden geput. Maar
intusschen blijft de beurshandel onbeteekenend en ook vandaag was er zoo goed a's
niets te doen. Het koersverloop van New Vork
was daarbij teleurstellend geweest: De kleine
hoop dat verbetering, welke dezer dagen viel
waar te nemen, van duurzamen aard zou
zijn, was weer geheel in rook verdwenen. De
koersen van de Amerikaansche waarden waren niet veel veranderd, maar waren eerder
geneigd tot afbrokkeling. De geringe belangstelling, die gisteren voor de staaïaandeelen
en de koperwaarden aan den dag werd gelegd, was vandaag weer geheel geluwd.
De locale markt had een verlaten voorkomen,
zelfs de bekende h.oofdfondsen gaven slechts
zeer gerinjre of in het geheel geen affaire te
zien. Zelfs HVA's konden onder beurstijd niet
tot affaire komen. De incourante suikerfondsen
waren volkomen verwaarloosd. Van de petroleumwaarden werden Koninklijken met horten
en stooten verhandeld. Bij de opening werd gehandeld op het peil van de vorige slotkoersen,
maar de affaire was zoo gering, dat er feitelijk

—,

Milaan
Madrid
Oslo
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42.80
36 36
44.84

Kopenhagen

Stockholm
Italië
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42.80
36/6
44 84

——

Italië vr^je lires 9.57, relsltres 8.60

bank

paeier 6,25.

LICHT OF VOOR FIETSEN AUTO'S EN
ANDERE VOERTUIGEN.
17 04—7 23
Vrijdag 26 Jan.
Zaterdag 27 Jan,
17.06—7 20
Laatste kwartier 31 Jan. 15 07

TELEGRAFISCH WEERBERICHT.
Medegedeeld

door het K.N.M.L te de Bilt

DE WEERSTOESTAND
VAN HEDENMORGEN 7.20 UUR:

DEN HELDER, lichtbewolkt, zwakke west-

zuid-westelijke wind.

VLISSINGEN, betrokken, zwakke zuid-weste-

lijke wind.

DE BILT, betrokken, zwakke zuid-zuid-weswind.
GRONINGEN, betrokken, zwakke zuidelijke
wind.
MAASTRICHT, nevel, zwakke zuidelijke wind
teiijke

VERWACHTING
geldig van hedenavond tot

morgenavond

ongeveer 19 uur:
strenge matige vorst. Overdag

Des nachts
lichte vorst tot om het vriespunt. Nevelig tot
helder of balfhewolkt. tijdelijk betrokken. Overwegend droog, zwakke tot matige wind uit
zuidelijke tot oostelijke richtingen.

AD SMULDERS
to JULIE SMULDERSSTOTZ
geven met groote vreugde
kennis van de geboorte van
hun tweeling
5037

CHRISTA en JANTJE
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SCHEIKUNDIG ONDERZOEK EINDIGT BIJ
DE WASKETEL
U{^k

* 143^1

W^
DE HUISVROUW VOOR f Snso Mf
DOOR

Tilburg, 26 Januari 1940
Nieuwlandstraat 18.
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t Heden overleed fl
tot onze groote I
droefheid, vrij on- I
verwacht, zacht en I
kalm, voorzien van I
t

de genademiddelen I
der H. Kerk, onze 1
innig geliefde Vader fl
Behuwd- en Groot- I

(1 L. A..!.
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Er is hard gewerkt in ons laboratorium. Ervaren scheikundigen
deden de was, zoals U hem doet. Koken, boenen, weken alle
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EEN WONDER VAN SNELHEID
Het goed kookt hagelwit in slechts 2 minuten!
Merkwaardig? Ja, dat is het inderdaad. Maar
het is eenvoudig ook. De nieuwe waskracht in
Rinso ontwikkelt een overvloed van vet, reinigend
schuim in dé wasketel.
EEN WONDER VAN WITHEID
Wat een stralende helderheid! Hier is een helderheid, die blijvend is. De kans op geel worden
is uitgesloten. Het goed wordt doorhet geregelde
koken steeds witter. Het wonderlijke is, dat Rinso
geen draadje van het weefsel aantast. Het maakt
het goed wit op een volkomen veilige manier. .

Hwiiii^! I Biilli^iil iiL^liii i^ffiSSß
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N. Y. Metaaldraadlampenfabriek „VOLT"
gevestigd te TILBURG

De Directie roept de Aandeelhouders der N.V. op tot
bijwoning van de

OOK VOOR ROUW

Buitengewone Algemeene
Vergadering van
Aandeelhouders

DESGEWENSCHT AAN
HUIS TE ONTBIEDEN.

HEUVEL 41 TILBURG
TELEFOON 7831

Nog slechts I
enkele dagen

PROFITEERT thans
nog van de

OPRUIMING

welke gehouden wordt op
Maandag 5 Februari 1940,
des voormiddags te 11 uur,
ten kantore der Vennootschap te Tilburg aan de
N. Goirlescheweg 32.
Aandeelhouders, die de
vergadering wenschen bij
te wonen, moeten hun aandeelen minstens 3 dagen
vóór de vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der Vennootschap, alwaar de punten van behandeling ter inzage liggen
5036
COLPORTEUR gevraagd
voor weekblad, loon en provisie. Tevens een paar actieve bezorgers. Aanmelden
Nieuwe Goirlescheweg 137.

TE KOOP GEVRAAGD
Oude machines, Ketels,
Electr. Motoren, oude metalen,- geheele en gedeelten
van inventarissen voor de
sloop. BraD. Metaalhandel,
Piusstraat 82, Telef. 8578.
0714

big

Vleeschhouwerij „HEUVELFLEIN". Heden voor reclame groote Kalfstongen,
a 40 cent per stuk, versche
Worst 40 et. p. p. Gehakt
35 cent per pond. Aanbevelend, A. J. v. OERS, Heu0712
K LEUS E ADVEUTENTIES. vel 15.
uitsluitend brj fooruitbetaHALLO! HALLO! A.s. Zaling 75 cent per plaats-cg
Hetzelfde „Kleintje' 3 maai terdag en Zondag muziek
zang door den Bas en
van ten hoogste 20 .voorden en
Toontje Pen de beroemde
plaatsen kost f 1.65.
Voor ieder woord meer Accordeonist uit Waalwijk.
geen cor>wordt 3 cent in "-ekemug Prima dranken,
sumntie-verhooging.
J. H.
gebracht Maximum aanta'
Julianapark
SCHSPEWa
3*.
per
woorden
kleme adverTelef. 6402.
0719
tentie 40.
Zaterdag HEROPENING
van het CAFÉ „IRENE" in
de Molenstraat 40—42. Wij
hopen door vriendschappelijke en nette bediening
veler gunst waardig te wor-

den. JAC. DE BEER.

Welke Sergeant van het
Reg. Wielrijders gelegen in
Gelderland. wil ruilen met
een collega gelegen in
Noord Brabant. Briev. onder no. 0720 bur. dezer.

066 b

SCHIESSER Dames on100 verschillende dergoederen zakken niet
uit, behouden hun model en
Kachels op te ruimen. Nik- I worden
gemaakt van LADPlattebuiskachel,
I
kelen
DERVRIJE,
GLAD VALLENHaarden' en Haardkachels, I
Alleenverkoop:
DE
stoffen.
Radiotoestel,
hand- j
prima
VINKEN,
MANDOS
Nieuwen trapnaaimachine*, dres- |
landstraat
2—4.
0718
schilderijen,!
soir. spiegels,
tafels, stoelen enz. Tevens
een ltlchtonderstel, maat
TE KOOP partij geriefhout, pik schutting 2—1.80
18 x 600. Houtstraat 136.
0711 M., 4 ramen. 2 vogelkooien,
broedb. enz 1 waschka;heltje, electr. waschm.. 1 klok
aan
versche
eieren
Voor
eikenhout. Bevr. Elzenstr.
marktprijs, prima soepkip0669
pen, Poulards, tamme en no. 167.
wilde konijnen, panklaar.
Het beste adres, Berkdij kGEVRAAGD een net R.K.
schestraat 70, Tel. 8.897.
MEISJE als hulp in de
leder kwantum wordt thuis huishouding. Vincentiiisstr.
0653 no. 16.
C717
bezorgd.
Nog

—

TE KOOP pracht witte

DANK aan de H. Maagd
voor verhoord gebed na het
houden van de noveen der
0721 drie Weesgegroeten.
0715

Cuisinière en zwarte Kamerkachels, Koestraat 44.

Carnaval-Costumes
COSTUUMHUIS SCHIPPERS ROTTERDAM
van

-

zijn FRISCH en BILLIJK IN HUUR
verzekeren U succes
Oppert 110
Telef 15552
Geill. overzicht gratis
Tilburg
Vert.: Hr G. HEERKENS
St Jozefstraat 40

-

-

-

-

40e HACO-TREKKING
5e KLASSE, 4e LIJST
TREKKING VAN DONDERDAG 25 JANUARI 1940
HOOGE PREMIËN
f
i
1
f
f

1500.—
1000.—
40C.
200.—
100.—
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wasdag wonderlijk kort. U heeft meer tijd voor
andere dingen. De .wasketel staat korter op het
gas. Dat is een grote besparing, vindt U niet?
Rinso gebruiken betekent geld sparen. U zal
gauw genoeg zien, dat het waar is.

GROTE WERKBESPARING
2 Minuten koken! Dan kan het goed al gespoeld)
worden. U hoeft niet hard te boenen. Dat spaart
voor U veel werk. De toverkracht van Rinso
haalt het vuil in minder tijd uit het weefsel dan
U nodig neeft om tnee te zettenHET DOET HET WERK ALLEEN
Rinso doet zijn prachtig werk zonder verdere
hulp. Het is eenvoudig geld verspillen, als U
nog iets anders koopt. Vooral in deze tijd komt
het erop aan het wasgoed zo veilig mogelijk te

17082
7578 14427
644 2642 3398 6941 15953
679 6111 19333
1034 1908 3844 4651 6633 13153 14146 18179 19959

PREMIËN VAN
10
1200
2029
3638
5037
5606
5618
7258
9427
10408
11400
11532
13084
14733
15757
17287
18249
19721

vj|
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GROTE TUD EN GELDBESPARING
en 2-Minuten-Kookmethode! Die maakt de
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2-MIHUTEN KOOKMETHODÏ

Riet Verbunt-

I
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Zij bewezen opnieuw, dat Rinso de was het helderst maakte.
Daarna zochten ze naar middelen om het product te volmaken.
Ze gaven het een nieuwe waskracht, die het goed in 2 mi-

fl

9

hagelwit

lUX MIJN 11
Iwasketell

ONDERZOEK NAAR BETERE METHODE

Gusta Smulders
Jos. Smulders
Netty Smulders-

Sefa Smulders
en verloofde.
Tilburg 25 Jan. '1940.
Korvelscheweg 57A.
De plechtige uitvaart zal plaats hebben op Maandag 29
Jan. te 930 uur in
de parochiekerk van
Sint Anna.
5033
Geen bezoek.
Gaarne H.H. Missen.

.

nNTÜFIfIfINGI
UNIUtKKINh!

antonius
eh. Smulders!
weduwnaar van
Maria H. C. Waijers
in den ouderdom van

!kSÏwsII^H
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ALTIJD GEHOLPEN
EEN SCHITTERENDE

23
85
172
1229 1275 1360
2099 2218 2652
3737 3794 4123
5115 5188 5214

’7o.—

766 872
407 434
291 292
1505 1534 1566 1691 1765 1951
2888 3251 3409 3457 3515 3546
4251 4286 4548 4683 4966 4990
5239 5266 5273 5297 5351 5426
6431
"903
9852
10925

6591
9030
9924
11028

6856
9214
10146
11145

6906
9275
10250
11397

12301
13890
15257
16276
17979
10206 19512
20665 20697

12359
14009
15439
16705
17987
19557
20752

12603
14221
15555
17123
18201
19594

13027
14606

5663
7379
9514
10497

5747
7996
9617
10573

5822
8104
9622
10738

6081
8265
9659
10834

6283
8659
9734
10851

11672
13449
14335
1?789
17604
18441
li-753

12040
13487
14859
15902
17649
18526
19904

12063
13577
14965
15937
17686
18777
20048

12123
13766
15043
16063
17752
19085
20368

12269
13840
15058
16148
17840

l^vyAST ZONDER VERpERE HUlp

15652
17176
18205

19637

GEEN PREMIËN

MEISJES GEVRAAGD voor
Gloeilampenfabriek. Hoog
loon, vast werk. Met vakkennis genieten de voorGloeilampenfabriek
keur.
„Goirle", Tilburgscheweg 68
Goirle.
0705

341
370
372
156 205 240 300
122
142
98
650
433
509 588
610
611
615 640
392
429
955
777
778
784
788 946
952
704
675
693
981
993 1008 1053 1113 1126 1138 1193 1203 1274
1758
1347 1457 1499 1518 1528 1584 1698 1711 1744
1775 1801 1818 1822 1870 1914 1929 1958 2004 2021
2066 2071 2080 2159 2203 2316 2344 2369 2372 2411
2481 2499 2634 2651 2654 2745 2750 2793 2831 2338
2860 2883 2895 3058 3113 3125 3131 3218 3230 3252
3289 3302 3372 3382 3422 3450 3484 3594 3629 3661
3699 3713 3733 3828 3864 3901 3902 3904 3919 4043
4108 4158 4166 4170 4176 4223 4230 4234 4269 4295
4317 '-383 4421 4427 4554 4652 4663 4703 4752 4797
4841 4857 4869 4886 4887 4904 5044 5121 5295 5348
5355 5358 5394 5402 5427 5433 5439 5452 5476 5637
5669 5682 5712 5755 5842 5847 5856 5917 5928 5945
60J1 6028 6046 6053 6136 6160 6252 6274 6275 6288
6290 6339 6360 6387 6413 6425 6441 6468 6501 6505
6508 6537 6541 6607 6616 6636 6642 6731 6762 6814
6833 6864 6865 6871 6966 6979 6984 7028 7054 7145
7153 7172 7205 7243 7291 7307 7314 7323 7347 7364
7385 7444 7449 7460 7616 7652 7723 7763 7866 7874
7908 7945 8032 8C72 8090 8091 8110 8123 8172 8329
8349 8359 8390 8503 8539 8661 8672 8635 8698 8710
8716 8761 8775 8776 8846 8891 8929 8932 8942 8968
8999 9131 9134 9161 Ül6B 9192 9300 9496 9498 9604
9631 9658 9698 9710 9732 9769 9794 9853 9857 9862
9866 10029 10045 100G0 10133 10178 10198 10211 10281 10290
10300 10307 10353 10388 10395 10464 10604 10606 10649 10762
10807 10892 10985 11085 11290 11314 11326 11347 11366 11380
11393 11401 11490 11527 11573 11574 11583 11701 11735
11831 11979 11994 12033 12049 12077 12131 12162 12167 12211
12257 12265 12274 12282 12294 12409 12437 12448 18499 12513
12582 12583 12584 12596 12651 12638 12717 12751 12795 12816
12833 12969 12983 13000 13008 13033 13091 13099 13178 13188
13218 13284 13326 13332 13445 13642 13700 13705 13712 13714
13776 13791 13839 13844 13857 13863 13397 13929 13948 13980
13985 14035 14061 14076 14077 14136 14152 14184 14206 14233
14256 14232 14375 14407 14408 14412 14415 14458 14578 14708
14719 14812 14854 14980 15056 15057 15078 15091 15116
15254 15366 15386 15510 15540 15562 15572 15654 15671 15682
15855 15920 16008 16029 16069 16085 16108 16112 16133 16218
16219 1633C 16367 16383 16435 16462 16480 16487 16539 16567
16617 16626 16731 16771 16790 16814 16844 16869 16984 16999
17046 17220 17305 17388 17426 17515 17566 17567 17587 17655
17728 17788 17320 17866 17874 17944 17962 17991 18075 18096
18140 18150 18175 18198 18203 18210 18416 18443 18454 18473
18539 18561 18641 18739 18809 18888 18899 18966 19087 19172
19178 19203 19216 19233 19245 19279 19364 19369 19429 19520
19522 19719 19767 19793 19795 19821 19826 19827 19934 19941
20002 20100 20173 20218 20334 20352 20362 20388 20417 20420
20428 20447 20450 20457 20552 20561 20594 20648 20714 20791
20840 20951
Verbet. vorige lijst: 15127 m. premie, m. z. zonder premie.

TE KOOP 2 Keukenfornuizen wit emaille, grootte : Geurig en licht trekkend
92—62 en 82—55 cM. in zeer
goeden staat. Tevens geWegens teleurstelling ge- I
vraagd Smidsleerling. Chr.
v-raagd voor 1 Febr. flink'
v.d. Klundert-Bertens, Watertorenplein 4.
0706 MEISJE netjes kunnende
werken en bekend met koMevr, Lohle,
Ter overname aangebo- ken, v.g.g.v.
Prof.
Dondersstraat
21.
den compleet in werking0659
zijnde Banketbakkerij tegen elk aannemelijk bod te
B.z.a. Kleermaker, thuisTilburg. Spoed gewenscht.
Brieven onder no- 0707. bur. werker, Colbert, broek ot
vest te maken, bekend met
dezer.
modern werk Brieven onEXTRA AANBIEDING tot der no. 0638 bur. dezer.
31 Jan. Beste onvermengde
Flink zelfstandig R. K.
JAVA KAPOK 59 et. per
GEVRAAGD,
DAGMEISJE
pond. Gummi Tochtband
Th.
11 et. per meter, 't Is weer Goed' voor kinderen.
JOS v. d. SANDE, Koestr. Smulders, Molenbochtplein
0664
103, Tel. 4397.
0699 no. 23.
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VINCENT STALPERS

—

NOORDSTR. 24A

Wordt gevraagd in klein
TE KOOP GEVRAAGD
1 Driewieler met laadbak. burgergezin een net MEISWilhelmina Bazar, Heuvel- JE voor de morgenuren. v.
straat 104—106.
0697 8 tot 1 uur. Adres bur. dez.
0657
GEVRAAGD een flinke
GEVRAAGD wegens huLOOPJONGEN. Aanbieding
welijk
der tegenwoordige,
met getuigschriften WilKEUKENMEID, z.
bekwame
Heuvelstr.
Bazar,
Groote Gloeilampenfabriek zoekt voor terstond een helmina
104—106.
069b g.g.o.z.a.t.m. Mevr. Biekens
St. Annaplein 6.
065
ALLESZINS BEKWAAM CHEF
gemeubileerde
Moderne
voor de voetjes-af deeling, bekendheid met de fabrikage KAMERS TE HUUR. BrieDAMES, wij permanenvan; spiralen strekt tot aanbeveling. Leeftijd niet boven ven onder no. 0695 bureau ten met een 12-jarige erva35 jaar. Brieven met volledige ml. en verlangd salaris dezer.
0695 ring. Permanent 1.75 en
onder No. 5039, bur. v. d. blad.
2.50 Wasschen watergolf 60,
Tegen 1 Febr. schitterenonduleeren
35. Riet van den
HUISVLIJT. Groote keuGEVRAAGD wegens ziekde gemeubileerde Zit-slaap- Berg,
Goirlescheweg
Nw.
zaagte der tegenwoordige, een ze Fineermappen en
kamer of Zit- en slaapka- 72H. Tel. 8316.
0617
patronen,
v.g.
K.
de
nieuwste
moDagdienstbode,
R.
mer te huur met voll. peng.v. Zondags vrij. Goirkestr. dellen, diverse benoodigdsion. Beiden aan de straatHEEREN-COSTUUMS en
0670 heden. Sierlatjes en schil- zijde gelegen. Heuvelstr. 28
no. 180, Tilburg.
altijd beWINTERJASSEN
derijlijst.
JOH. SIMONS, Bovenhuis.
0709 ter bij
GELD GEVRAAGD voor Piusstraat 2, hoek KlerxLEENAARTS' KleeParochiekerk, 3J pet. met straat.
0677 Voor DIRECT GEVRAAGD dingmagazijn, hoekje Piusplein.
3 maand opz. op schuldbe0526
;—, R. K. MEISJE voor dag of
kentenis. Verdere inlichtin- i i
van
en
nacht.
Liefst
dag
MEISJE voor halve dagen bij Joh. Verhoeven, WOLLEN Aa-Be-DEKENS
jaar.
gen gevraagd in klein gezin
Koster, UDEN.
0662 ziin verkrijgbaar bij „Esdé- I I buiten, beneden 18
Mengede, Lovenliefst beneden 18 jaar.
we", Noord Besterdstr. 61. | I Mevrouw
0708 Aanm. Burgem. v. Meurs"
NOG ENKELE DAGEN Hak
schestraat
77.
bijlen 54 c. Tochtband 12 c. Komt U eer.s kijken? Of bel i
straat 47.
0594
p. mtr. Ijzerzagen compleet op 7194. Wij komen gaarne HEEFT U
36 et. Broodblikken 39 et., met monsterzending. Ook
reeds een ..Kleintje" op- WINKELJUFFROUW zoekt
0675
gegeven voor ons numHerder broodmessen t45 et. nog koopjes.
te Tilburg tegen 1. Maart
Spanzaagbladen 58 et. C.
mer van morgen. Zater- a.s. wegens opheffing der
TE HUUR ruim WOONVAN TILBURG, IJzerhandag? Zoo niet, doe hel zaak, nieuwe ' betrekking.
del, Lieve Vrouweplein 13, HUIS, op goeden stand. Bedan s.v.p. morgenvroeg Brieven onder no. 0694 bur.
Tel. 4892.
0648 vragen Lijnsheike 81. 0681
voor 11 uur.
dezer.

s

—

!

—

JURKEN TOT DE MAAT 75

—

-

Tel. 6692

DAMES- EN HEERENSTOFFEN

KINDERKLEEDING

mmiWÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈÊMmwËÊm
Edelgas

Onze

gevulde

Flora-lampen garandeeren

U minstens 1000 branduren
een zeer laag stroomverbruik en een zee van licht.
Bij grootere afname extra
korting. Keuze uit meer
dan duizenden. Lampenhandel „CEBA" Korvelsche
weg 110. „Kema" rapport
0671
ter inzage.

.

WAARSCHUWING. Wij
hebben nog koopjes in alle
ondergoederen,
soorten
Kousen Pullovers, Schorten
Theedoeken enz. Komt U
eens kijken. Spotkoopjes.
Overalls thans f 1.79 Fa.
GEZ. HORVERS, Besterdplein- 4.
0622

—

KNELLENDE SCHOENEN
maken wij voor U grooter,
wijder, langer en breeder.
Alsook plaatselijk verruimen voor eksteroogen,
knooken hamerteenen enz.

—

op Superlargo-machine.
KOKX' SCHOENHANDEL,
Capucijnenstr 42 Tel. 7671
0629

GEVRAAGD LEERLING
NAAIMEISJE. Poststr. 20.
0693
HALLO! HALLO! Hij komt
a.s. Zaterdag en Zondag
Sjefke v.d. Velden en Wim
Bij C. DONDERS, Koestr.
no. 39, Tel. 8092.
0689

met veelz.
bewe-

SPECIALIST

ervaring in tijd en

gingsstudie, arbeidsverd.,

organisatie, controle, leiding geven, loonstelsels en
fabrieksboekh. zoekt plaatsing in grootbedrijf. Vrij v.

Mil. dienst. Brieven
no. 0651 bur. dezer.

onder
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BERICHT,
Brieven
circulaires enz., die volgens ons oordeel niet bona
fide op den inhoud der betreffende advertentie reageeren, in welke rubriek
ook. onder letter, nummei
of pseudoniem, worden ver«
nietigd.
DIRECTIE N. T. G
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TWEEDE BLAD
WEER TWEE

NEUTRALE

PRINS BERNHARD TE ECK EN WIEL.

INGEZONDEN MEDEDEELINa.

SCHEPEN GETORPEDEERD.
Gisteren zijn opnieuw neutrale schepen
het slachtoffer geworden van een meedoogenloozen
duikbootoorlog.
Nadat
overdag op verschillende tijdstippen Britsche en Fransche oorlogsschepen
en
vliegtuigen jacht hadden gemaakt
op
Duitsche onderzeeërs en enkele vrachtschepen hadden gewaarschuwd, dat zij
U-booten hadden gezien, kwam te negen
uur gisteravond te Aberdeen het bericht
binnen, dat op dezelfde plaats twee
vrachtschepen vrijwel gelijktijdig getorpedeerd waren.
De schepen zonken onmiddellijk. Het
« zijn de 4354 ton metende „Everene", een
* Letlandsoh schip uit Riga en de 1300 ton
metende „Gudveig", een Noorsch vracht-
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NORTH-STATE
hebt gedacht!

overgezet.

Prins Bernhard onderhield zich geruimen
tijd met den chef van den veerdienst, den
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HET LOT DER „GUDVEIG".
Anders was het gesteld met de „Gudveig".
Dit schip was eerder gezonken. De schepen,
die aan de „Everene" redding geboden hadden, waren te laat om nog iets van de „Gudveig" of haar bemanning te ontdekken. Het
is evenwel heel goed mogelijk, dat haar van
andere zijde hulp geboden is, hoewel daarvan gisterenavond niets bekend was. Mogelijk ook hebben deze zeelieden zich nog in
hun eigen sloepen kunnen begeven.
In allerijl hebben zich gisteravond Britsche
de
torpedo jagers en jachtvliegtuigen naar
opgegeven positie begeven. Deze luidde 5 mijlen van Longstone. Een achtervolging is ingezet en enkele dieptebommen zijn uitgeworpen.

OOK EEN FINSCH SCHIP DOOR MIJN
VERNIELD.
Achttien leden van de bemanning van het
Finsche stoomschip „Onto" (1333 ton), dat
Dinsdagavond in de Noordzee op een mijn
is geloopen, zijn in een Engelsche haven aan
land gebracht. De bemanning had zich in
twee reddingsbooten kunnen redden en was
door een Grieksch schip opgepikt.
Een van de opvarenden heeft het leven
van zes anderen op het nippertje kunnen
redden. Hij zag n.l. dat de tweede reddingsboot niet los wilde en in de davits bleef hangen. In alle haast klom hij weer aan boord
terug, liep naar de keuken, pakte ef een naar
messen en, terwijl de „Onto" reeds op het
punt van zinken stond, sneed hij de touwen
door.
„Ik ga nu naar Finland terug", zoo vertelde de eerste stuurman van de „Onto", „om
in plaats van door mijnen opgeblazen te
worden, te zien of ik niet een paar Russen
kan doodschieten."

MET DE „LOEBIANA" MAAR
EEN MAN OMGEKOMEN.
"Fe Belgrado werd het volgende officieele

communiqué uitgegeven:

„Gisteren om 17.20 uur is de oorlogsbodem
„Loebliana" aan den ingang der haven van
Sibenik gezonken. Door den storm stootte het
schip op een rots en zonk na zeer korten tijd

De bemanning kon worden gered, behalve de
mecanicien-onderofficier Griesbach".
ALS BELGIË EEN BEROEP DOET
OP GARANTIE.

Belga deelt mede:
Officieele Belgische kringen hebben kennis
genomen van de gisteren door den heer
Chamberlain in het lagerhuis afgelegde ver-

klaring.

Men merkt in deze kringen op, dat België
nimmer in twijfel heeft verkeerd over de
snelheid en doeltreffendheid', waarmede
Groot-Brittannië het te, hulp zou komen in
geval België een beroep zou doen op zrjn
garantie.
PARIJS BERICHT:
„EENIGE ACTIE DER ARTILLERIE".
Duitsch schip aangehouden en gezonken;
duikboot met succes aangevallen.

Het Fransche legerbericht van gisteravond
luidt:
Over het algemeen een kalme dag. Eenige
actie van de artillerie.
Het 1690 ton metende Duitsche vrachtschip
„Albert Janus" is door een van onze schepen
aangehouden en door de eigen bemanning
palot zinken gebracht. Een van onzevijaneen
trouilleschepen heeft met succes
delijken onderzeeër aangevallen."

EEN-DRIEKWART MILLIOEN MAN
ONDER DE WAPENEN.
einde Maart in Engeland.

Officieel wordt te Londen medegedeeld, dat
op 17 Februari de inschrijving zal geschieden
voor den militairen dienst van de mannen
vrn 20 tot 24 jaar. Het betreft de mannen,
die op 31 Dsc. 1939 den leeftijd van 20 jaren
hadden bereikt, doch nog geen 24 jaar oud
waren.
Tegen einde Maart zal Groot-Brittannië
naar schatting 1.750.000 man onder de wapenen hebben. De drie in 1939 ingeschreven
groepen dienstplichtigen, die dan intusschen
onder de wapenen zijn gekomen
de manzijn 673.000
nen van 20, 21 en 22 jaar
man sterk.

——

heer C. v. d. Pol, die den Prins vertelde, op
welk een moeilijke wijze men met dit werk
was geslaagd. Nadat Prins Bernhard verscheidene foto's van den Rijn en het overbrengen van talrijke auto's per pont had genomen, begaf hij zich eveneens op de pont en
liet zich naar de Betuwe overvaren. Hier
nam hij afscheid van den veerbaas en zette
koers naar Tiel.

DE KOLENDAMPVERGIFTIGING
TE ROERMOND.

schip.

Een duikboot was omstreeks genoemden
tijd zoo dicht bij een dezer beide schepen gekomen, dat de bemanning, ondeks de duisternis, kon zien, welk gevaar dreigde. Daarop voltrok het noodlot dezer neutrale vaartuigen zich snel. Inderhaast werd een vrijwel
onbegrijpelijk en ontijdig afgebroken noodsein gegeven en toen klonk de eene explosie
na de andere. Beide schepen zonken in snel
tempo. Ekele andere schepen, die in de nabijheid waren, spoedden zich om hulp te verleenen en een heldhaftig reddingswerk begon. Een deel der bemanning had nog tijd
gevonden, stukken
wrakhout te grijpen of
zich op een vlot te begeven.
Bij de ter assstentie gekomen schepen bevond zich o.m. het Letlandsche schip „Everhope". Reeds een kwartier, nadat de ontplof,
fingen de schepen verwoest hadden, waren
dertig mannen van de „Everene" geborgen.
Naar een hunner heeft men tevergeefs gezocht.

Wij staan er nauw'lrjks nog bij stil,
Men leest er overheen,
Het maakt op ons geen indruk meer
Al zijn we niet van steen.
Wij lezen ied'ren dag opnieuw
Van rampen op de zee;
Daar is de oorlog doch op't land
Lijkt alles païs en vree.
Daar op het water loert de mijn,

van den Rijn te Eek en Wiel bezichtigd. De
Prins bezichtigde de vaargeul, welke in den
Rijn is aangebracht, door middel waarvan het
verkeer naar de Betuwe nog kan worden

Fijn,
dat je om

De twee huisknechten, bij wie zich ziekteverschijnselen hebben voorgedaan, tengevolge
van de kolendampvérgiftigingi in huize St.
Joseph te Roermond, en naar het St. Laurentius-Ziekenhuis ter verpleging werden overgebracht, hebben hersteld de ziekeninrichting
verlaten.
Het onderzoek naar de oorzaak van de vergiftiging is nog niet geëindigd.
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BRITSCHE NOTA AAN TOKIO.
Japansche reederijen weigeren weerbare
Duitschers.

In de Britsch-Japansche controverse, ontstaan door het incident met de „Asama
Maru", valt een verdere ontwikkeling te constateeren.
De Britsche regeering heeft de Japansche
een nota gestuurd. In diplomatieke kringen
te Londen weigert men zich over den inhoud
uit te laten.
De Japansche reederij „Nippon Yusen
Kaisha" heeft te San Francisco geweigerd
weerbare Duitschers als passagiers op haar
schepen te boeken.
Ook de Japansche scheepvaartmaatschappij „Osaka Chosen Kaisja" heeft medegedeeld, dat zij voor den duur van den oorlog
zal weigeren Duitsche passagiers via het
Verre Oosten naar Duitschland te vervoeren.
Verklaard wordt, dat deze maatregel het
gevolg Is van de aanhouding door de Engelschen van schepen, welke Duitschers aan
boord hadden.

Nederlandsch-Indië.
VREESELIJKE DAAD VAN EEN
ONTOEREKENBAREN INLANDER.

In vlaag van waanzinnigheid
drie kinderen gedood.
Aneta verneemt, dat in een dessa onder
Depok Donderdagmorgen een bloedbad werd
veroorzaakt door een inlander, die eenige
maanden geleden als genezen uit het krankzinnigengesticht te Buitenzorg werd ontslagen.
De man wandelde in den vroegen morgen
den kampong binnen, gewapend met twee
goloks en eenige piso blati's. 'Allereerst trof
hij drie knapen aan, die voor het ouderlijke
huis aan het spelen waren. Hij viel deze
kinderen aan en doodde ze alle drie.
Vervolgens overviel hij twee volwassen
landbouwers, die op het veld aan den arbeid
waren. Beiden werden door den krankzinnige zwaar gewond.
De te hoo pgeloopen kampongbevolking
wist ten slotte den krankzinnige te omsingelen, terwijl inmiddels gewaarschuwde veldpolitie spoedig arriveerde.
De politiemannen sommeerden d'en waanzinnige zijn wapens neer te leggen, doch in
plaats van dit bevel op te volgen, liep hij
tandakkend en met zijn wapens zwaaiend,
op de politie toe.
Nadat eenige waarschuwingsschoten waren
gelost, welke echter niet den minsten indruk maakten, moest de politie den man,
toen deze op vijf meter was -genaderd, met
twee revolverschoten onschadelijk maken.
Een van de zwaargewonde landbouwers is
in de C.B.Z. te Batavia opgenomen. De tweede gewonde wordt verpleegd in het Roode
Kruisziekenhuis te Buitenzorg.
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AKKER-merk: Uw garantiel

Gelegd met eigen hand
Door den verdwaasden menseh met het
Vertroebelde verstand.
Vernuftig is het uitgedacht,
Héél fijn is't afgesteld;
Het resultaat wordt later door
De kranten wel gemeld
Het eene schip nat and're zinkt,
Vernietigd door een mijn;
De negers vragen zich nu af:
Moet dit beschaving zijn ?
VOICI.

AKKERÏW

OORLOGSMOLESTRISICO.
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tegen hoofdpijn, pijnen, koorts, kou.
Doos: 13 stuks

-

12 stuivers: 2 stuks

-

2 stuivers.

Commissie van advies voor particulier»
eigendommen.

De regeeringspersdienst meldt:
Bij beschikking van den minister van
financiën is, in overleg met zijn ambtgezaken ingesteld een
moderne bommenwerpers. De Nederlandsche noot van economische met betrekking tot
commissie van advies
gezant, baron van Breughel Douglas, is aande vragen, of regelingen behooren te worwezig om de „Reiger"-bemanning en passaden getroffen:
vriendelijke
en acgiers te begroeten, en de
a. ten aanzien van de geldelijke risico's
tieve vertegenwoordiger der K.L.M.,
een

NET DE „REIGER" NAAR ZUID-AFRIKA.
DE EERSTE DAG VAN NAPELS
NAAR CAIRO.
Een voorspoedige vlucht.
CAIRO, 26 Januari
Als dit verhaal onder de oogen van de lezers komt, is de „Reiger" waarschijnlijk
reeds lang in Johannesburg gearriveerd en
hebben in elk geval de telegrammen over het
verloop van den tocht Nederland reeds lang'
bereikt. Een brief als deze kan dan ook beschouwd worden als een vorm van archaisme
want hij demonstreert in een tijd, waarin de
techniek practisch eiken afstand heeft overbrugd en tot een miniem tijdsverschil heeft
teruggebracht, hoe gebrek aan begrip voor
de mogelijkheden, die zij heeft geschapen,
leiden tot een tijdvertra ging als waaraan deze brief onderhevig was.
Neem nu de „Reiger" zelf. Maandagochtend omstreeks zeven uur vertrok, hij uit Napels, en toen hij 's middags kort na vijf uur
in Cairo neerstreek, hadden de inzittenden
een overzicht gehad van de geschiedenis der
oudheid over een periode, minstens tweemaal
zoo lang als onze eigen jaartelling. Niet dat
men na den start iets kon zien van de resten
van het verwoeste Pompei. Het was nog donker en de K.L.M.-machine startte van den
anderen kant van de stad. Maar wel zag men
de zware rookpluim van de Vesuvius af en
nog
toe roodgloeiend doorlicht tegen den
het
Oosten
lichter
donkeren hemel, die in
en lichter werd, totdat tenslotte de zon als
een roode vuurbal boven den horizon verscheen en de besneeuwde toppen der Apenijnen in een fantastischen gloed zette.
En toen de Apenijnen reeds achter het
vliegtuig begonnen te verdwijnen, waren het
de besneeuwde toppen van het Grieksche gebergte die in de inmiddels hooger gerezen
zon schitterden en lag daar drieduizend meter onder de wonderlijke machine, die den
droom van Icarus verwezenlijkt heeft, het
legendarische land van Ithaca, het kanaal
met de landengte van Korinthe, het land van
het oude Troje, Thebe en Sparta, en de Peloponesus.
Athene.
De „Reiger" daalt en maakt zich gereed
om te landen in Athene. Weg is de oude sagenwereld, en vervangen door een nuchter
vliegveld met veel Grieksche soldaten en officieren, verkeersvliegtuigen, jagers en ultra-

DE K. F. A. MELDT:
Activiteit aan alle fronten.
De Katholieke Film-Actie in Nederland
gaat voort met het mobiliseeren van de
goed-willenden; zij denkt er niet aan één
of meer lichtingen af te laten zwaaien, terwijl er gelukkig ook niet velen zijn, die
wenschen haar gelederen te verlaten. Het
K.F.A.-leger groeit dan ook met den dag;
reeds aanzienlijk meer dan 100.000 gezinshoofden marcheeren mee in de imposante
rijen van hen, «Me beseffen, dat het filmvraagstuk een probleem is, hetwelk alle
katholieken raakt. Hebt ook gij U al achter den K.F.A. banier geschaard?
Ongetwijfeld is de snelle en constante
groei van de Katholieke Film-Actie in Nederland het resultaat van harden en enthou
siaston arbeid van allerlei instanties en personen; wat in dit kader verricht is en
levert een krachtige getuigenis voor het feit,
dat wij "trotsch zijn op den oerouden adel
van ons verheven Katholiek Huis."
Stippen wij eens enkele actie-punten van
den laatsten tijd aan: predikaties overfilmactie in talrijke kerken te Amsterdam, Botterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen,
Nijmegen, enz. enz., met daarbij aanslutende propaganda van honderden propagandisten, die belangeloos vele uren weer en
wind trotseerden; vele filmvoorstellingen,
waarbij "medewerking van alle bevoegde instanties werd ondervonden: enz. enz.; in tal
van plaatsen vergaderingen van actie-comité's en belangstellenden.
Het gat dus goed met de K. F. A.
DE GEARRESTEERDE DUITSCHE
Maar ieder denke er aan, dat ook hij een
JOURNALIST.
aandeel in dit werk kan nemen. Wie nog
Preventieve hechtenis niet verlengd.
niet aangesloten is, wende zich om inlichtingen tot het Centraal Bureau van K. F.
Naar wij vernemen, is de preventieve hech- A., Nieuwstraat 24 te Den Bosch of tot
tenis, waarin de Duitsche journalist H. May het bureau van het actie-comité van Tilzich bevond onder verdenking van deelne- burg Besterdstraat 48.
ming aan handelingen van anderen, welke
DE RESIDENTIEBODE.
de neutraliteit van Nederland in gevaar zou
vernemen, heeft de directeurwij
Naar
kunnen brengen, niet verlengd. Hij is thans hoofdredacteur van het dagblad De Residenvan Nispen tot Sepassant in het huis varr bewaring, in afwach- tiebode, jhr. mr. L. L. M.
venaer. op 1 Januari j.l. met ingang van 1
ting van de beslissing, welke ten aanzien van Februari
a.s. ontelag genomen uit deze
genomen.
vreemdeling
als
zal
worden
functie.
hem

Binnenland.

BESCHAVING.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.

Gisternamiddag omstreeks half vier heeft
Z. K. H. prins Bernhard, die vergezeld was
van zijn waarnemend adjudant, den toestand

Heldhaftig reddingswerk.

Tegen

Vrijdag 26 Januari 1940

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

die echter de Nederlandsche lucht-

Griek,

veroorzaakt door de gevaren, waaraan on-

vaartbelangen in zijn vaderland met
volle roerende en roerende particuliere eigendomenergie en overgave behartigt, en die nu voor men bloot staan bij den heerschenden ooreen voortreffelijke lunch heeft gezorgd, wel- logstoestand in Europa en

ke uit de stad is aangevoerd, maar op het

vliegveld onberispelijk wordt geserveerd.

Griekenland heeft, evenals alle andere
Europeesche neutrale staten, zijn militaire
voorzorgsmaatregelen getroffen, en rondom
Athene zijn dan ook eenige luchtvaartcorridors afgebakend, die de „Reiger" nauwkeurig heeft gevolgd. De hoofdstad ligt in verboden zone, maar een telefoontje van onzen
regeeringsinstantie
gezant met een hooge
bewerktstelligt, dat we verlof krijgen om
over de stad te vliegen. En als de „Reiger"
tegen half één vertrekt,
draait op geringe
hoogte gezagvoerder Blaak
eenige cirkels
rondom de Akropolis, zoodat we een duidelijk uitzicht hebben op de imposante zuilen
van het Parthenon en de ruïnes in de omgeving.

Rimpelloos ligt de Middellandsche Zee in
een stralende middagzon. De besneeuwde
bergen van Kreta vormen de eenige onderbreking, voordat de zandkust van Egypte in
zicht komt. Op het vliegveld van Alexandrië
zien we juist de „Nandoe", op de thuisreis
Wij vliegen echter door
uit Indië, landen.
langs de Nijldelta, waar de irrigatie telkens
weer groene, vruchtbare stukken grond tusschen het dorre zand toovert. De voorgeschreven hoogte boven Egypte is
alweer
met het oog op de buitengewone omstandigheden
300 meter, maar wij koersen al lager en lager en krijgen dan plotseling van
zeer dicht bij de twee pyramides van Gizeh
in zicht, die rood beschenen worden door de
ondergaande zon.
Verder dan de herinnering aan Pompei,
verder dan het land der Grieksche goden en
helden, voeren deze monumenten der Pharao's onze gedachten naar de verre oudheid
terug. Maar reeds gaan wielen en klappen
uit en minderen de motoren toeren. Cairo
ligt onder ons, de grootste stad van Afrika
met meer dan anderhalf millioen zielen, tyen te
pische mengeling van Oost en West,
ruim vijf uur landt de „Reiger" op het vliegveld van Heliopolis. De eerste dagtocht van
de vlucht naar Zuid-Afrika is volbracht.

—

—

b. ten aanzien van de geldelijke risico's
waaraan onroerende en roerende particuliere eigendommen onderhevig zouden kunnen worden, indien een verscherping dier
gevaren mocht intreden, waarbij in het bijzonder is gedacht aan het geval, dat Nederland direct in den oorlog zou worden betrokken.
Bij bevestigende beantwoording van de
gestelde vragen zal deze commissie tevens
voorstellen omtrent de regelingen,
welke
zouden behooren te worden getroffen formuleeren.
In bovenbedoelde commissie is benoemd
tot lid en voorzitter: mr. dr. J. Donner,
lid van den Hoogen Baad der Nederlanden, oud-minister van justitie.
De minister van sociale zaken heeft in
zijn rede op 19 December j.l. ter installatie
van een advies-commissie onder voorzitterschap van mr. dr. J. Donner, inzake het
oorlogsrisico van personen, reeds de instelling aangekondigd door den minister van
financiën eener soortgelijke commissie ten
aanzien van particuliere eigendommen.
Deze laatste commissie, welke thans krachtens de hierboven gepubliceerde minister!eele beschikking is tot stand gekomen,
wordt eveneens door mr. dr. Donner gepresideerd. Zij liet zich voor de taak gesteld te onderzoeken of eenigerlei maatregelen behooren te worden getroffen, inzake het oorlogsmolest-risico, in het bijzonder van onroerende, doch tevens
van
roerende particuliere eigendommen.
Zoo
noodig zat de commissie vervolgens deze

maatregelen ontwerpen.
Zooals de minister van sociale zaken reeds
heeft aangeduid, is de eenhoofdige leiding
er beide commissies van groot belang te
achten, wegens de verwantschap welke tusschen het tweeërlei oorlogsrisico bestaat.
Voor het overige zullen de commissies even
wei hun werkzaamheden geheel onafhankelijk van elkaar verrichten.

DE FRAUDE TEN KANTORE VAN
GEMEENTE-ONTVANGER TE LEIDEN.
Verduisterde bedrag door verdachte
teruggestort.
Naar wij vernemen, is door den raadsman
van den kassier van den gemeenteontvanger
te Deiden, die verdacht wordtvan fraude ten
bedrage van 1715 gulden, het volledige bedrag
namens zijn cliënt teruggestort in handen
van den gemeente-ontvanger te Leiden, zoodatde gemeente geen schade lijdt. De betrokken kassier is door de justitie aangehouden,
in afwachting van de resultaten van het accountantsonderzoek. Verdachte heeft een vol
ledige bekentenis afgelegd, doch hij houdt
vol, dat er geer. andere fraude is gepleegd
dan die, in verband met de couponverant;woording ten bedrage van 1715 gulden. Verdachte heeft 25 dienstjaren en is nooit eerder
met de justitie in aanraking geweest.

NA HET INCIDENT BIJ VENLO.
Familie wendt zich tot Hitler.
Sedert 9 November 1939 heeft men van den
Haagschen garagehouder, den heer Jan Lemmens, na het grensincident te Venlo, niet
mser vernomen; noch de iregeering, nocb
zijn echtgenoote, heeft eenig bericht omtrent
zijn lot gekregen. Men begrijpt, dat zijn
vrouw, die vier jonge kinderen heeft, sinds
twee maanden in de grootste spanning en
ongerustheid leeft. Drie weken geleden heeft
zij de stoute schoenen aangetrokken en zelf
een brief geschreven aan den Duitschen rijks
kanselier Adolf Hitler, met het verzoek inlichtingen omtrent haar man te mogen ontvangen. Zij vroeg hem verder, te bewerkstelligen, dat haar man weer naar Nederland
zou terugkeeren. Ook heeft zij een brief gericht aan het hoofd van de Gestapo te Berlijn met een zelfde verzoek. Tot heden heeft
zij hierop niets vernomen. Ook het departement van Buitenlandsche Zaken, tot wie zij
zich eenige malen heeft gewend, heeft haar
moeten mededeelen, dat ook de Nederlandsche regeering tot heden op haar verzoek om
opheldering over deze zaak, niets heeft gehoord. Mevr. Lemmens verzekerde nogmaals,
dat haar man met de geheele affaire niets
te mak enheeft gehad en alleen als cheuffeur van de auto was meegegaan. De angstige spanning, waarin deze familie leeft,
duurt dus nog steeds voort.

Kerkelijk Leven.
HELDHAFTIG CHINEESCH PRIESTER
OVERLEDEN.

In het katholieke hospitaal van Changsha,
is een van de meest ijverige
Chineesche
priesters van het Apostolisch Vicariaat van
Changsha, Pater Keng, overleden. Hij mocht
zich verheugen in de hoogachting der plaatselijke autoriteiten;
in 1930 deed Pius XI
hem een eigenhandig schrijven toekomen,
om hem te prijzen voor zijn heldhaftige houding tijdens de communistische troebelen.
Door zijn moed wist Pater Keng te verijdelen, dat de communisten hun plannen, om
de kathedraal in brand te steken,
zouden
voltrokken hebben. Pafer Keng stond toen
geheel alleen; de communisten hadden den
apostolischen administrator gevangen genomen en de Italiaansche missionarissen verjaagd.

Kerknieuws.
AUDIËNTIE
Zijne Hoogw. Exc. de Bisschop van Breda

7,al Zaterdag van deze week geen audiëntie ver-

leenen.

BENOEMINGEN
Zijne Hoogw. Exc. de Bisschop van Breda
heeft benoemd tot pastoor te Axel den Zeereerw.
heer Aug. Geerts; tot kapelaan te Breda (Kathedraal) den Weleerw. heer Jac. van Mechelen, tot
kapelaan te Ginneken den Weleerw. heer Franc,
de Wolf; tot kapelaan te Driesprong den Weleerw. heer J. B. van den Eynden, tot kapelaan
te Bergen-op-Zoom (O. L. Vrouw van Lourdes)
den Weleerw. heer P. Bruyns, tot kapelaan te
Aardenburg den Weleerw. heer J. Corstiaensen.
Verder heeft Zijne Hoogw. Exc. benoemd tot
tijdelijk-assistent te Breda (O. L. Vr. Tenhemelopneming) den Weleerw. heer A. van Hooydonk.
Zijne Em. J. E. Kardinaal van Roey heeft benoemd tot onderpastoor te Londerzeel (H. Christophorus) den Weleerw. heer Franc, de Bakker,
priester vin h«st seminarie.
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HILVERSUM I.
1875 M. en 414.4 M.
VARA uitzending
10.00—10.20 en 7.30—
8.00 VPRO.
8.00 Berichten ANP gramofoonmuziek
10.00 Morgenwijding — 10.20 Voor arbeiders
in de Continubedrijven
12.00 Gramofoon2.V) Esmuziek (Om 12.45 Berichten ANP)
peranto uitzending
2.20 Hammond orgelspel
2.30—3.00 Muzikale causerie
3.05
Reportage
3.30 Gramof jonmuziek
4.15
Pianoduetten — 4.30 Vragenbus — 4.50 Kamermuziek
5.30 Filmland
5.50 Orgelspel
6.15 West Friesche uitzending
6.45 Kinderleesclub — 7.00 VARA Kalender
7.05
Felicitaties
7.10 Politiek radiojournaal
7.30 Cyclus „Hoe werkt de kerk?" — 8.00
Herhaling SOS-berichten
8.03 Berichten
ANP
8.15 Puzzle uitzending
8.30 VARA
Harmonie orkest — 9.10 „Weet U, dat
"
9.30 Rosian
toespraak
9.15 Radiotooneel
orkest
9.55 VARA-varia — 10.00 En nu
Oké!
11.25 Gra11.15 Berichten ANP
mofoonmuziek
11.40—12.00 Orgelspel

— —
—
-—
—
—
—
—
—

—

—

—

——

— —
— —
——
—
—
—
—
—
— —
—
—
—
—— —
—
—
—
—
—
—
„Nationale
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HILVERSUM 11. 301.5 M.
KRO uitz.
8.05—9.15 en 10.00
8.00 Berichten ANP
Gramofoonmuziek
11.30 Godsdienstig halt
"uur
12.00 Berichten
12.15 Rococo-octet
12.45 Berichten ANP, gramofoonmuziek.
1.10 KRO orkest
2.00 Voor de rijpere
2.45 Kinjeugd
2.30 Gramofoonmuziek
4.00 KRO Melodisten en solist
deruurtje
4.30 Gramofoonmuziek
4.45 Musiquette
(5.15 —5.30 Internationale sportrevue)
5.45
6.15 GramofoonmuKRO Nachtegaaltjes
ziek
6.20 Journalistiek weekoverzicht
7.00 Berichten
6.45 Gramofoonmuziek
7.15
en internationale kartels",
8.00
lezing
7.35 Actueele aetherflltsen
Berichten ANP, mededeelingen
8.15 Over8.35
peinzing met muzikale omlijsting
Gramofoonmuziek
8.45 Gevarieerd pro10.40
gramma
10.30 Berichten ANP
12.00 Gramofoonmuziek.
ENGELAND. 391 en 419 M. (Na 6.20 n.m.
12.20 Het Philharmonisch enook 342 M.)
12.55 Radiotooneel — 1.20 Berichsemble
2.05 Orgelspel
ten
1.30 Militair orkest
2.50 Orkestcon2.35 Causerie „Backyard"
4.35
4.20 Berichten
cert
3.35 Variété
Reportage
4.50 Het London Palladiumorkest
5.20 Kinderhalfuur 5.50 Het Glas6.35
6.20 Berichten
gow Orpheus-koor
6.50 Causerie
Uit Frankrijk: Reportage
7.05 Pantomine-uit„Can I help you?''
7.55 Geva7.25 Radiotooneel
zending
9.20 Be8.20 Variété
rieerd programma
9.50
Nieuws
uit
Amerika
richten
9.35
10.35 AvondBBC Theaterorkest en koor
11.35 Phil
10.50 BBC orkest
wijding
12.20—12.35 BerichCardew en zijn Band
ten.
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—
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—
—
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Gramofoonmuziek
——
—
— — Chan— — Orkestconcert
—
—

ZATERDAG, 27 Jan. H. Joannes Chrysostomus. Credo.
Hij was Antiochier, schitterend rhetor (advocaat) en werd Priester en prediker. Zijn
buitengewone gaven brachten hem naar den
patriarchalen zetel van Constantfnopel. maar
uit vrees voor een volksoproer werd hij heimelijk weggevoerd. In Constantinopel vond
hij vervuiling op alle gebied en zijn „gulden
mond" (= Chrysostomus) wierp wel vlammende schichten uit. Dat zette kwaad bloed,
vooral bij de , keizerin die zich „raak gepreekt" achtte. Ze vond Bisschoppen, die 't
zoo nauw niet namen en ook al gestriemd
waren door den Patriarch. De onwaardige
herders lieten zich vinden om een kerkvergadering te beleggen en Joannes te dagvaarden. Hij weigerde voor een onrechtmahij werd
tige rechtbank te verschijnen en
in ballingschap gezonden, heimelijk: want:
toen 't volk zijn Patriarch miste en de waarheid achterhaalde, kwam er zulke gisting,
dat Joannes terug geroepen werd. De haven
was vol van allerlei vaartuigen om hem te
verwelkomen. Hij zette de zuiveringsactie rustig door en werd weer verbannen. Het volk
was op de hoogte en zette kerk en paleis af !
Joannes wist te ontkomen en gaf zich heimelijk over aan zijn vijanden na een roerend
af-cheid genomen te hebben in een schitterende rede, waarin hij de zijnen zegde: Het
gaat niet tegen Joannes, maar tegen de
Kerk! Maar weet het wel: de Kerk is niet
geschapen voor den hemel, maar de hemel
voor de Kerk! Christus nam de menschheid
niet aan in den hemel, maar op aarde en
de Kerk heeft beslag op Hem gelegd !
Vreest niets....
De Paus eischte terugroeping. Maar de
keizerin had orders gegeven: de Heilige werd
dermate gekweld, dat hij zwaar ziek in de
kerk van den H. Basiliscus gebracht werd,
er verschijning ontving van dien Heilige, die
hem ..morgen" ten hemel noodigde, hij ontving de H.H. Sacramenten en stierf in 407.
Vier dagen later stierf de afschuwelijke
keizerin. Constantinopel werd door een geweldigen hagel geteisterd.
Joannes is een gloeiend schrijver en Kerkleeraar. Zijn boeken en preeken zijn juweelen.
Het terugvoeren van zijn lichaam was een
triomf. Maar zulk een held moest rusten in
Rome! in St. Pieter!

—

12.50 en
484 M-.: 12.20 Gramofoonmuziek
1.50—2.15 en 2.55 Gra1.30 Radio orkest
-4.20
3.05 Radiotooneel
mofoonmuziek
4.35 Zang
4.50
Gramofoonmuziek
6.00 GramofoonmuHet Luiksche kwartet
8.20 Voor solziek — 6.35 Radio orkest
daten
8.50 Omroepsymphonie orkest
9.40 Omroepsymphonie orkest en solist 10.30
10.50—12.20 Gramofoonmuziek
Jazzmuziek

—

— ——
——

—

DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M.

——

—

——
—

„Der Graf von Luxemburg", operette

—

—

7.35
9.20

10.05 Ad. Lut12.05 Pianovoor- Berichten
9.50 Reportage
RADIO PARIS, 1648 M.
Legrand's
jazz-orSchneidewind
met
hun orkesRaymond
dracht
12.20
ter en Erich
overzicht)
11.20
(Om
Zang
piano
1.35
Viool
en
ten
10.20
Politiek
1.05
kest
2.05 Viool en piano Berichten. Hierna tot 12.20 Nachtconcert.
2.00
3.50 Populair pro2.30 Fluitvoordracht
5.45 Het Moyse Trio
gramma
4.50 Zang
9.50 Vioolvoor6.20 Opera uitzending
11.05
dracht
10.20
12.05—12.20
11.20 Radiotooneel
sons
Gramofoonmuziek.

—
mofoonmuziek —
—
—
—
—
—
—
—

5.50, 7.20 en 9.05 Gra9.30—9.50 Westduitsch
10.50 Gramofoonstrijkkwartet en soliste
1.15
muziek
11.20 Omroeporkest en koor
1.35 GramofopnMuzikaal tusschenspel
2.50
2.45 Muzikaal tusschenspel
muziek
Leo Eysoldt's kleinorkest 4.50 Folkloristisch
programma
5.10 Omroeporkest en solisten
6.50 Gramofoon
Gramofoonmuziek
5.45
muziek.
7.35—11.20 Zie Deutschlandsender.

KEULEN, 456 M.

BRUSSEL, 322 en 484 M.

—

—
—

—

—

Omroep-

—

2.50
Fransche operettemuziek (met toelichting).
3.50—515 Orkestvereeniging van het
Koninklijk Conservatorium te Gent en solist
6.05 Omroeporkest en soliste (Als intermezzi
Gramofoonmuziek)
7.35 Gramofoonmu9.35 Folkziek
8.20 Cabaretprogramma
loristisch programma
9.55 Uitzending vanwege het Vlaamsch Nationaal Zangverbond
10.35 Fragmenten uit de opera „Cosi fan
tutte"
11.20—12.20 Gramofoonmuziek.

—

—
—

—
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'ever en vetten, daardoor zoo

25)'

—
— Wel — goedheid,
dat

Lief kind, sprak zij, ge moet leeren
uw leed te dragen, zooals wij het allen
alléén.
moeten doen:

riep de gravin,
groote
het
al een ijselijk
men zou meenen
zijn,
de
te
worden van
vrouw
lot moet
een graaf. Als Miss Osprey aan haar persoontje zulk eene onmetelijke waarde hechte
dan zal ik mijn zoon den raad geven, zijn
titel toch maar liever aan een ietwat minder pretenticuse jonge dame aan te bieden....
Maar daar komt Culwarren zelf. Nu wacht
ons dus weer een ander lief tooneel.

HOOFDSTUK XVII.
De jonge graaf zag er bij zijn binnentreden wel vermoeid en slaperig, maar
toch niet juist tornoergeslaïon uit. Hot lag
namelijk niet in de tactiek zijner nieuwbakken vrienden, hem zoo terstond reeds
veel geld te laten verliezen, men had hem
zelfs een klein winstje gegund, en hem

daarbij op de koop toe nog compliment jos
gemaakt over zijn talent op de kaarten.
Deze lof streefde hem bovenmate, zoodat hij van dag tot dag al meer op den
omgang met Fosbrooke en diens kornuiten
verzot geraakte, en zelfs reeds zijn moeder
gedreigd had met verandering va.n hotel
indien zij verkoos critiok te blijven oefenen
op zijne uren van uitgaan en thuiskomen.
Ditmaal kwam hij min of meer ongegeneerd de kamer binnen, en liet zich, na
de dames te hebben gegroet, zonder eenige
verdere plichtplegingen in een armstoel val-

_

len.

— Enkel
als
Ik ben
—

maar een kopje koffie, miss
ik u verzoeken mag. anders niets.
Paget,
niet hongerig van morgen.
Gij zijt nooit meer hongerig, Culwarren, voegde de gravin hem toe. Ge hebt
sedert uwe komst alhier, uw eetlust verloren. Als ge zoo voortgaat, zult ge aan
verval van krachten sterven.
Och kom moeder, dat zoudt ge niet

—

in de geheime gang
gekomen, maakten Fim en SiOver den dood van Zuster Maria van het
nog
de vol- bom het zich gemakkelijk. De auto
H. Hart meldt men uit Lisieux
gende bijzonderheden:
Enkele dagen geleden openbaarde zich bij werd een eindje naar binnen gereZuster Maria van het H. Hart een ernstige den, zoodat het voertuig van buiten
longontsteking. Na een kleine verbetering in
haar toestand, die zich hoopvol liet aanzien, niet gezien kon worden. Het zeil
verergerde deze Donderdagmiddag zeer snel,
er, over en de twee vrienden
zoodat des avonds reeds alle hoop werd op- ging
gegeven. De zieke bleef bij bewustzijn. Zij gingen in een hoekje van de gang

TIENMAAL

was echter zoo uitgeput, dat zij bijna niet slapen.
kon spreken.
Ontroerend was het afscheid van haar meZe waren doodmoe van het zwoedezusters. Des avonds na de Metten om 10
uur; voor allen had zij een hartelijk woord. gen en sjouwen met het wagentje.
Toen de Overste, Moeder Agnes, opmerkte, Daardoor bemerkten ze niet, dat
dat zij het Kruisbeeld niet meer kon vasthet na een poos erg levendig in de
houden, nam zij dit plotseling met onverlippen
haar
bracht
het
naar
vreugde,
wachte
duinen werd. Tal van mannen kwaen fluisterde: „Ik bemin U!" Het was ontmen in auto's, op motoren en fietroerend van eenvoud en grootheid.
Zij bleef bij bewustzijn, maar verzwakte sen naar de duinen en gingen daar
snel. Tegen 1 uur in den morgen zeide Moeder Agnes haar, dat de Kleine Theresia dicht zoeken. Geen konijnenhol werd
bij haar was, om haar bij te staan, en zacht
overgeslagen; een man keek ook in
lispelde zij: „Ja". Enkele oogenblikken later
articuleerde zij langzaam en fluisterend het de geheime gang. Maar niemand
Onze Vader, het Wees Gegroeten een Akte vond de kabouters.
van Overgave aan Gods Heilige Wil. Toen
het einde naderde richtte zij haar half gesloten oogen naar het beeld van de H. Maagd.
Slechts één enkel oogenblik bleef zij zoo nog
„LUCHTGEVAAAR"
liggen Toen sloten haar oogen zich voor
IN EEN NIEUW KLEED.
altijd."
jaar is,
" Met den ingang van het nieuwe
NADERE BERICHTEN OVER DEN DOOD VAN „Luchtgevaar",
het orgaan van de Nederland
PATER W. KAMERBEEK M.S.C.
sche Vereeniging voor Luchtbescherming,

Alexander Manzoni, een levensbeeld door
Felix Rutten. G.G.G. Verzendhuis „Mariënburg" Den Bosch.
„Ja Vader" door P. Richard Graf. 3de
druk. J J.. Romen & Zn. Roermond. Dat binnen één jaar deze derde druk verscheen is
wel het beste getuigschrift, dat men het
boekje kan meegeven.

in koperdiepdruk verschenen en het Januarinummer, dat ons werd toegezonden, ziet er
en' aantrekkelijk uit. Van de illustraEen telegram berichtte op 15 December 11. frisch
tieve mogelijkheden, die de koperdiepdruk
W.
pater
van
den
Zeereerw.
overlijden
het
biedt, is een ruim gebruik gemaakt en het
Kamerbeek, missionaris van het Heilig Mart, in blad
OORLOGSHUMOR.
maakt dan ook een co^den indruk.
het Apostolisch Vicariaat van Nederl. Nieuw
van Zaterdag op Zondag zijn
In
den
nacht
arbeid,
gewijd
hoofdartikel
is
aan
den
Het
Quinea. Aan een schrijven van Zijne Hoogw. die door de N.V.L. werd verricht gedurende Engelsche machines over N.-W.-Duitschland
Excellentie mgr. J. Aerts, ontleenen wij aan- het tijdvak 1 November 1938—30 November gevlogen en hebben daar eenige millioenen
gaande dit afsterven nog de volgende bijzonder- 1939.
pamfletten uitgeworpen. Een aantal van
heden:
blijkt, dat de Vereeniging I deze pamfletten zijn ook neergekomen in de
overzicht
Uit
dit
Daar pater Kamerbeek zich reeds eenigen op tal van terreinen met succes werkzaam is' buurt wn Musselkanaal tengevolge van de
tijd onwel gevoelde, had hij zich onder doktersgeweest en dat de bevolking zoo langzamer- N.0.-wind die er woei. Uit deze Ons Nrd. toe
behandeling gesteld, waar hij inderdaad eenige hand luchtbsschermingsriiD begint te worgezonden pamfletten blijkt, dat de Engelbaat bij vond. Omdat hij echter zeer zenuwach- den. Vandaar, dat de propaganda niet meer schen in hun oorlogspropaganda ook den
tig was, oordeelde zijn Overste het beter, dat de eerste p'aats inneemt en de aandact spehumor niet .versmaden
hij een maand rust zou gaan nemen. Ofschoon ciaal wordt gewijd aan de instructie. „PractiZoo noemen ze hun biljetten, die het forhet Kerstfeest aanstaande was, en de mis- cus" begint een nieuwe rubriek „Uit de pracmaat
hebben van een kleine courant „Wolsionaris dit gaarne in zijn eigen parochie wilde tijk", waarin antwoord wordt gegeven op vrakiger Beobachter" (boodschapper uit de
meemaken, ging hij op raad van zijn Overste gen, die de propagandisten der N.V.L. bij hun wolken), maar tevens is deze naam een
'toch op 12 December naar een ander eiland, arbeid ontmoeten.
vergelijking met het Duitsche Nat.
M. W. H. de Gorter wijdt een beschouwing aardige
Groot Kei. Daar werd hij op den avond van denhoofdorgaan „Völkischer Beobachter".
Soc.
zelfden dag overvallen door benauwdheden, die aan lichtdoovingsoefeningen voor winkelbeVerder wordt deze uit de vliegmachines
den geheeien nacht aanhielden. In den morgen drijven.
courant aangediend als:
gedistribueerde
ingenomen
De middenpagina wordt
door
van 13 December werd de zieke aanstonds naar
„Luftpost-Ausgabe".
verhaal door
de hoofdplaats, Langgoer, teruggebracht, waar een instructief geïllustreerd
Op de voorpagina zien we de koppen van
luchtaanval".
„De
H.
Poolman:
eerste
buikvliesontsteking
constateerde.
de dokter
Hitler en Stalin. maar van Hitler zien we
gewone
numrr""de
ruVerder
bevat
Int
's-Avonds werd de zieke daarop voorzien van brieken benevens een aardige prijsvraag.
alleen zijn bekende lok en zijn snorretje, van
de laatste H. Sacramenten der Stervenden. In
Stalin alleen zijn bros-gekamd haar en zijn
dat
worden,
nog
Tenslotte
kan
vermeld
ook
den nacht van 14 op 15 December om kwart niet-leden der Vereeniging zich op dit maand volle groote snor. En daar staat dan onder:
over één is pater Kamerbeek overleden.
„Das ist der ganse Unterschied". Met citaten
blad kunnen abonneeren.
Gedurende 33 jaar was hij werkzaam in het
uit Hitler's „Mem Kampf" wordt diens meeApost. Vicariaat van Nederl. Nieuw Guinea. Hij
ning over Stalin het communistisch Riisland
Wij ontvingen de volgende boeken en tijdwas een kloeke verschijning met voorname, inaan
het Duitsche volk voorgelegd. Een geesnemende manieren en vooral met een door en schriften:
persiflage op het vierj aren-plan van
tige
Rapport over de eerste opdracht van het
door priesterlijke mentaliteit. In alles proefde
Hitler
treffen we er ook in aan.
gemaakte
stumen den „missionaris", in gesprekken, brieven, Bestuur der R.K. Staatspartij
We
zien
het hakenkruis in vier stadia van
contactreis
Ned.-ïndië
door
de
dieen
naar
plannen, relaties. Aan preeken en godsdienstontwikkeling.
In het vierde stadium is het
daartoe uitgezonden Heeren M. J. M. van Poll
onderricht besteedde hij groote zorg: het was en
geworden
hakenkruis
tot het bolsjewistisch
Teulings,
uitgebracht
Partij
aan
het
Mr. F.
voor de zielen.... en voor zijn „Christus", die bestuur
1938). Uitg. Alg. seen
sikkel. Een aardige
(23
Mei—l
Juli
embleem
van
hamer
6
hem een levende Persoonlijkheid was in zeer cretariaat van de R.K. Staatspartij Den Haag. teekening van Hitler en Stalin, beiden in zak
opvallende mate. Zijn functie van pastoor der
en as en daaronder: „Erinnerst Du Dich die
hoofdstatie vervulde deze zestiger nog met
Zeit unserer Feindschaft" vraagt Stalin,
hij
Primitiae, een bundeltje gedichten van P. Waarop
jeugdige geestdrift, en nog menig jaar had
Hitler antwoordt: „Und ob, das
Uitg. G. G. G. Verzendhuis
ze willen vervullen. Maar zijn Goddelijke Mees- Eilardus O.M.C.
waren noch gute Zeiten".
ter achtte den werktijd lang genoeg en riep hem „Mariënburg" Den Bosch.
Verder vinden we een rubriek onder de
op voor het eeuwige loon en de eeuwige rust.
titel „Was sagen Deutschland's Freunde von
Beschouwingen overr de geneesmiddelenvoorziening van den heer M. A. J. Jansma. gestern" waarin we het oordeel van Franco
Critisch bekeken van het standpunt der N. en Gayda over 't bondgenootschap met RusM. P met een wederwoord van den heer Jans land lezen.
De rubriek „Zum Nachdenken" stelt ons
ma Uitg. Secretariaat van de Ned. Mij. ter
het Duitsche volk een aantal geestige en
Bevordering der Pharmacie.
scherpe vragen, terwijl ook een beeld gegeNAGEKOMEN KALENDERS
ven
wordt van de enorme stijging der schulStatistische Sprokkelingen. Centraal BuWe ontvingen nog een maand-kalender
denlast
van het Derde Rijk. Alles in een
Haag.
van de Friessche Coöperatieve Zuivel-export reau voor Statistiek, Den
humoristischen
trant geschreven met peti en
Vereeniging te Leeuwarden. De kalender is
teekenstift.
kortom
het is een propaganda
De totalitaire staten contra de wereldhuisverlucht met een 12-tal teekeningen van D.
wel
niet erg prettig zulde.Duitschers
N.V. v/elke
K. Koopmans en vermeldt tevens de uren van houding, door prof. J. van Gelderen.
len
vinden.
Nijgh
en Van Ditmar, Rotterdam.
op- en ondergang van zon en maan.
Een

schrijven

van mgr. Aerts.

Boeken en Tijdschriften.
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FEUILLETON.

DE DOOD VAN DE ZUSTER
VAN DE H. THERESIA.

DE AVONTUREN VAN KABOUTER FIM

—

322 M.: 12.20

12.51 en 1.30
Gramofoonmuziek
1.50 Gramofoonmuziek
orkest

Kerkelijk Leven.

zeggen als ge mij van morgen om vier uren
had zien smullen aan getruffeerde coteletten
met champagne.
Van morgen om vier uur? Wat een
schandaal, riep Lady Culwarren. En wanneer zijt ge hier in het hotel teruggekeerd?
Zoowat een half uur geleden, bijtijds
nog om mij een weinig op te knappen.
Ge moet weten dat ik op de sofa bij een
vriend was in slaap gevallen en niet voor
tien uur wakker geworden ben...,. Hoe laat
hebben we het nu? vroeg hij, zijn horloge
met
raadplegend. Ah, twaalf uur. Wel
vanmiddag?
doen
we
wat
een geeuwen
Wij gaan naar het Palazzo Farnese,
antwoordde zijn moeder gestreng. Voor u
zou het beter zijn, dunkt mij, dat- ge naar
bed gaat.
— Nu, dat zou misschien zoo verkeerd
nog niot wezen. Of ik kan een kleiue siësta
genieten op het balkon
Is de Engelsche
post al aan?
Er zijn geen brieven voor u, Culwarren. AÜecn de „Times" en de „MorMaar ge hebt ons nog altijd
ning Post"
niet verteld, mot wie ge gisteren gesoupeerd hebt.
— Wat doet er dat toe, zeide Culwarren
terwijl hij een dagblad met veel beweging
openvouwde. Ge kent de namen immers
toch niet, al zou ik ze ook noemen.
— Maar ik zou ze toch wel gaarne eens
hooren. Gij geniet toch zeker niet de gastvrijheid van personen, over wie ge u te
schamen hebt?
— Neon, zeker niot. Het zijn Engelsche
heeren, die ik in de club heb leeren kennen.
Engelsche heeren? Waarom brengt ge
hen dan niet hier en stelt ze aan mij voor?
Ge placht toch vroeger wel eens vrienden
op Gardenholme te brengen.
Dat was heel iets anders, Gardenholis
Florence niet, en Florence is niet
me
Maar, liet hij er met eon
Gardenholme
lachje
onverschillig
op volgen, als ge mij
de bedoelde heeren
wilt,
moeder,
beloven
behoorlijk
en beleefd
later op Gardenholme
zij
zullen
misschien
ontvangen,
zullen
dan
te
wel genegen zijn te komen.
Culwarren, sprak de gravin, ge verbergt iets voor mij. Er schuilt een adder
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onder het gras. Waarom wilt ge mij niet
zeggen, met wie ge hier verkeert? Ge ontloopt bijna eiken avond ons gezelschap,
komt op onmogelijke uren thuis, en toch
is er niets uit u te krijgen omtrent uwe
vrienden, uwe vermaken en de plaatsen die
ge bezoekt. Is dat betamelijk? Ben ik dit
van u gewoon? Behandelt ge mij zoodoende
met verschuldigd ontzag en gepast vertrouwen?
Misschien niet, antwoordde de graaf
al geeuwend, maar bedenk dan eens, moeder, dat wij nu niet langer op Gardenholme zijn. Ge hebt me daar vijf en twintig
jaar lang als een schooljongen opgesloten
gehouden. Maar nu loop ik eindelijk eens op
eigen beenen, en ik verkies van het léven
eens wat te zien. Voor de terughoudendheid, waarover ge u beklaagt heb ik goede
redenen. Ik wensch geene aanleiding te geven tot huiselijk krakeel en gehaspel, en ik
weet zeker, als ik u de namen noemde
mijner beste vrienden hier te Florence, dat
ge mij zoo lang aan 't hoofd zoudt malen,
tot ik hen weer laten schieten zou.
Ge erkent dus Culwarren, dat het geen
nette vrienden zijn?
'
Volstrekt niet, moeder. Maar in uwe
oogen zouden zij geen genade kunnen vinden.
Mij dunkt, dat ge mij in elk geval
de keus daarin zoudt kunnen laten.
Nu, als ge daarop staat, mij goed.
Maar dat zeg ik u vooruit, dat ik die
vrienden niet laat loopen, wat gij ook van
hen zeggen of denken mocht. Ik ben mijn
eigen meester, en besloten mijn eigen zin
te volgen. En dus moeder, als ik u die
namen gezegd hebt, en ge begint er over
te zeuren, dan neem ik kort en goed mijn
intrek in een ander hotel en laat in 's hemels
naam de dames aan haar lot over.
Lady Culwarren's nieuwsgierigheid was
nu tot het uiterste geprikkeld. Wie konden
dan toch die vrienden wel zijn, die door
hun invloed het karakter van haar zoon
zoozeer hadden doen veranderen? Zij wilde
er tot eiken prijs achter komen.
Natuurlijk, beste jongen, begon zü, ge
zijt nu oud genoeg geworden om uw eigen
weg te kunnen gaan. Ik gun u, zoo noodig,
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alle mogelijke vrijheid. Ik zou alleen maar

gaarne de namen weten van de vrienden,
die zooveel van uw tijd in beslag nemen.
Goed, moeder. Als ge blijft aandringen,
ge
zult
hot weten, zeide Culwarren, met iets
tartends in zijn toon. De namen van mijne
twee beste vrienden in Florence, de vrienden
die ik noch voor u, noch voor iemand anders zou willen laten loopen zijn: Anthony
Melstrom en Oliver Fosbrooke.... Daar hebt
ge het nu. En hij verdiepte zich weer in de

—

„Times."

De gravin verbleekte, maar nog grooter
clan haar ergernis was in het eerste oogenblik hare verbazing, zoodat zij niet terstond
een antwoord op de mededeeling gereed had.
Miss Paget haalde diep adem en drukte
de hand op het hart, als om het plotseling
versnelde kloppen daarvan te beteugelen.
Lily Osprey echter sprong op. met een
gloeiend gelant, en riep heftig:
Wat? Anthony te Florence? En ge
O, Culwarren, is het
hebt hem gezien?
mogelijk?
— Wel, antwoordde Culwarren gemelijk,
ge behoeft u er niet zoo over op te winden,
want er is niet veel kans dat ge 'hem
onder uw oogen zult krijgen. Ik geloof niet,
dat Tony hier een voet over den drempel zou
zetten, al kon hij zijn leven er mee redden.
— Dat wil ik ook hopen, begon de gravin.
Hij zal het wel niet wagen, denk ik, na de
manier waarop hij te Gardenholme tot mij
heeft durven spreken Mag ik u verzoeken
weer te gaan zitten, Lily? Wat hij. doet,
kan ik niet verhinderen, maar u, meisje, zal
geene gelegenheid gegeven worden, om dien
persoon te ontmoeten.... en den eersten den
besten keer, dat hij mij in den weg treedt,

—

verlaat ik Florence oogenblikkelijk. Ik ben
niet van plan, mij nog eens voor de tweede
maal door hem te laten vernederen.
Met deze woorden stevende de gravin de
kamer uit.
Wel, wel, meende de graaf, zijn blad
dichtvouwende, mij dunkt dat die arme
Tony meer recht zou .hebben om hier van
vernedering te spreken.
Ik vrees, dat gij uwe moeder diep'
hebt gegriefd, zeide de gezelschapsdame met
, |
, ,
een diepen zucht.

—
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— Wat kan ik het helpen, miss Paget?
Niets heeft mij zooveel genoegen gedaan,
sinds wij op reis zijn, als dit wederzien
van mijn ouden Tony. Ik zal nooit ophouden hem te beschouwen als een broeder.
Dat gevoel doet u eer aan, Culwarhoe gaat het hem? Ge weet, hij
En,
ren.
was indertijd óók een van mijne sehootkinderen, hernam miss Paget met een pijnlijk glimlachje, en het is dus niet meer
dan natuurlijk, dat ik met eenige belangstelling naar hem vraag.
Hij woont thans samen mot mijnheer
Fosbrooke, die, terloops gezegd, een kapitale kerel is, antwoordde de graaf. Alleen
is hij nog altijd erg gevoelig omtrent alles
wat het verleden betreft, en daarom moet
men niet met hem beginnen. Voor de rest
leidt hij een leventje van 'belang. Eiken
i avond theater, casino, kaartspel en heerenpartijtjes.
Werkelijk? Ik hoop toch, dat Anthony zich niet tot uitspattingen zal laten verEn ook gij, beste Culwarren, verleiden
ge wilt, maar zie toe, met
zooveel
maak u
wien gij verkeert. Deze buitenlandsche kringen zijn dikwijls zeer gemengd. En uwe
moeder, ziet ge, heeft maar ééne zorg: voor
uw welzijn en uw geluk. Gij moet dus wat
0, miss Paget, ik zal wel op mijzelgeduld met haar hebben.
ven passen, antwoordde de graaf op lossen toon. En bovendien, met Anthony en
Fosbrooke rechts, en links van mij, zie ik
waarlijk niet in, hoe het mij verkeerd zou
kunnen loopen.
Komaan dan, Lily, hernam de gezelschapsdame, laten wij naar onze kamers
gaan om ons voor het uitrijden met Lady
Culwarren gereed te gaan maken.
Nauwelijks echter waren zij samen alleen, of Lily viel miss Paget om den hals
en barstte uit in tranen.
0, miss Paget, miss Paget, wat moet
ik doen? Te weten, dat hij zoo nabij is,
en hem toch niet eens te kunnen zien en
spreken. Mijn arme Tony.

—
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(Wordt vervolgd),

ZAL PRESIDENT ROOSEVELT BLIJVEN
OF HEENGAAN?
Hij is nog favoriet!

SPIONNAGE IN BELGDE OP HET
SPOOR.
Huiszoekingen in Vlaamsen-nationalistische
en Rexistische kringen.

Deiyey, de candidaat van de
Amerikaansche jeugd en bestrijder
van de gangsters, is ook
populair
onzen bijzonderen correspondent).
Wij hebben hier in Amerika het vermoeden, dat Europa zich alleen dan voor
de Vereenigde Staten interesseert, als de

{Van

een of andere staatsman iets over den
oorlog in het midden brengt. Maar buitendien gebeuren er nog wel
andere
dingen in de Staten,
die de aandacht
verdienen.
Daarenboven
staan wij in de Vereenigde Staten aan den vooravond van
belangrijke dagen, namelijk de presidentsverkiezingen van 1940.
Het jaar 1940 zal uitsluitsel geven op een
zeer belangrijke vraag: zal President Roosevelt heengaan of blijven ?
Voor de presisdentverkiezingen staan drie candidaten op den voorgrond, en onder deze drie bevindt
zich
Frankljn Roosevelt, de huidige president, die
nu reeds aan het einde is van zijn tweede
ambtsperiode. Het is niet onmogelijk, dat
Roosevelt nog een derde ambtsperiode zou
ambieeren. Voor de Vereenigde Staten zou
dit wel iets zeer merkwaardigs zijn. Maar de
huidige activiteit van den President ten gunste van den vrede schijnt gebaseerd te zijn
op het winneji van populariteit. Men ontkomt niet aan den indruk,
dat President
Roosevelt zich soms gedraagt als een filmster, wier managers alles uitbuiten om propaganda te maken. Zelfs vrienden van den
President zijn de meening toegedaan, dat
Roosevelt zijn vredeswerk zonder bezwaar in
besloten kring kan houden. Men behoeft immers de volkeren niet van de vredesnoodzakelijkheid te overtuigen; als hij bij de staatslieden bleef, was dit al voldoende.
Persconferenties, interviews,

toespraken,

brieven enz. schijnen alle tevens voor propaganda te moeten dienen. Ook zijn actie
voor Finland is hierop ingesteld. Het is merk.
waardig dit te moeten constateeren, maar de
actie van Roosevelt voor het Finsche volk is
eigenlijk een antwoord op eenzelfde actie van
oud-President Hoover, die nog steeds een
felle tegenstander is van Roosevelt. De vrienden van Roosevelt trachten de actie van Hoover te ondermijnen en om beurten kómen de
beide staatslieden met groote cheques van
bekende persoonlijkheden voor den dag, om
te bewijzen dat hun eigen actie toch wel de
beste is. Dat is Amerikaansch in den vollen
zin van het woord. Het is echter de vraag of
Amerika Roosevelt wil handhaven ? Er zijn
namelijk nog andere candidaten,
die aan
den weg timmeren.
De Vice-president Garner.
Daar is bijvoorbeeld de huidige Vice-pre-

Jdent Edward A. Garner. Garner is evenals
Roosevelt een candidaat voor de democraten.
Hij.schijnt meer populair te zijn dan de vaak
vernoemde Cordell Huil, die.eveneens tot dé
Garner is echter een
democraten behoort.
zwijgzame man, die nooit een leidende rol
heeft gespeeld in de Amerikaansche politiek.
Maar dat kan nog wel eens een goede hoedanigheid zijn. Hij is in ieder geval reeds ophetgen algeklommen tot Vice-president,
tijd een waarborg is dat hij uit onwetendheid geen domme dingen zal doen op het
Witte Huis. Er dient echter aangemerkt te
worden, dat hij
zooals de zaken nu staan
weinig kans heeft, als Roosevelt zich niet
terugtrekt.
De meeste democraten immers
zullen dan op Roosevelt stemmen en niet op
Garner.
De candidaat van de jeugd,
Er Is nog een andere candidaat, die Roosevelt eventueel meer moeilijkheden kan bezorgen, namelijk de candidaat der republikeinen, die vermoedelijk door Hoover zal gesteund worden, Thomas E. Dewey. Deze Thomas Dewey ■— zooals U ziet weer een oude
Nederlandsche naam — is nog zeer jong, namelijk 38 jaar. Toch is hij reeds zeer popu-
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Boterproductie

THOMAS DEWEY.
lair. De levensloop van Thomas Dewey is
minstens merkwaardig te noemen, wellicht
zonderling.

Toen hij tien jaar geleden vanuit Michigan
zanger
naar New Vork verhuisde, was hij
van beroep. Het was toen nog zijn levensdroom eens bariton-zanger te worden, aan
de Metropolitano-Opera van New Vork. De
man had echter nog meer noten op zijn
zang ! In plaats van zangles te nemen ging
hij in de rechten studeeren en reeds in 1931
kreeg hij als jurist een plaats in Ohio. Hier
begon hij met den strijd aan te binden tegen
de gangsters. Hij werd overgeplaatst naar
New Vork.
En ook hier ging de 30-jarige
-Dewey als een Sherlock Holmes tegen de
gangsters te werk.
Hij slaagde erin aan verschillende mistoestanden een einde te maken. Ook in de politiek ging het hem voor den wind. Hij sloot
zich aan bij de republikeinen en werpt zich
nu op als candidaat van de Amerikaansche
jeugd. Sommigen vinden hem te jong, maar
dienaangaande verklaarde Dewey onlangs:
„Toch geloof ik dat ik van dag tot dag ouder
wordt". Het is niet onmogelijk dat vele jonge
menschen van hem een verbetering van werkelijk bestaande mistoestanden verwachten.
Wij twijfelen er niet aan, dat de jonge Dewey
van deze gevoelens is bezield. Maar het dient
toch te worden opgemerkt, dat ook vele anderen met dezelfde gevoelens den Presidents
zetel beklommen. De strijd, die voor hen te
zwaar was, zal ook voor Dewey wel te zwaar
zwaar.
Wat proefstemmingen uitwezen.
Regelmatig houdt zekere Dr. Gallupp zijn
beroemde enquêtes over de vraag, wie er op
de verschillende candidaten zullen stemmen.
Zooals de zaken nu staan zou 30 % van de
Amerikaansche bevolking voor Roosevelt
stemmen en slechts 9 procent voor Dewey, 5
procent voor Senator Vandenberg,- 4.5 procent voor Vice-President Garner en 2.9 procent voor Cordell Huil. De meerderheid voor
Roosevelt. valt natuurlijk onmiddellijk in het
oog, maar dr. Gallupp bewijst aan Dewey
toch een goeden dienst. Want de velen, die
bij de enquêtes hebben opgegeven
dat zij
voor andere candidaten dan Roosevelt
of
Dewey zullen stemmen, zullen na de publicaties van de enquête wel eens even nadenken. En de vele tegenstanders van Roosevelt
zullen zeggen: Als wij nu allemaal op kleine
candidaten stemmen, dan komt Roosevelt er
zeker door. Laten wij dus allemaal op Dewey
stemmen. Vanzelfsprekend is deze redeneering als zoodanig wat al te simplistisch, maar
er wordt toch algemeen verwacht, dat Dewey bij de verkiezingen met meer dan 9 procent stemmen zal gaan strijken.
Of het echter een meerderheid zal zijn is
moeilijk te voorzeggen en het lijkt ons zeer

steeg

van 87 tot 107

millioen k.g.; 't binnenlandsch
verbruik van 49 tot 50
millioen kilogram
Met het jaar 1939 is voor den landbouw
in Nederland een periode van tien jaren crisis
afgesloten. In 1930 immers kon men zeggen.
dat voor een groot deel van het bedrijf de
slechte tijd begonnen is en in de jaren daarna zijn geleidelijk aan de verschillende
regeeringsmaatregelen genomen, die ten
doel hebben gehad den boeren niettegenstaande de gedaalde wereldmarktprijzen,
een behoorlijke belooning voor hun arbeid
te geven en op deze wijze den landbouw in
Nederland in stand te houden.
In hoeverre de regeering er in is geslaagd,
den boeren een behoorlijke belooning te verzekeren, kan hier buiten beschouwing blijven, vooral ook, omdat de direct belanghebbenden over deze aangelegenheid van
meening verschillen.
Uit de historie' van de laatste decade zijn
echter wel belangwekkende conclusies te
halen, waarbij wij eenige gegevens ontleenen aan een beschouwing in het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad.
In 19^2 zijn de eerste steunmaatregelen voor
de zuivel gekomen en men kan thans, zij het
misschien nog niet definitief, dan toch wel voorloopig eenige conclusies trekken nopens de
werking dezer maatregelen.
Het is in deze jaren gebleken, dat de grootte
van de melkproductie betrekkelijk ongevoelig
blijft voor de prijzen, die voor de melk gemaakt
kunnen worden. Als de melkprijs hoog is, tracht
de melkveehouder zooveel mogelijk te verkoopen
tegen dezen hoogen prijs; en als de prijs laag
is, tracht hij eveneens zooveel mogelijk te ver-

Sinds het vinden van verontrustende documenten in het bij Mechelen aan de Maas
neergestorte Duitsche vliegtuig heeft de Belgische politie niet stilgezeten om in deze
zaak klaarheid te brengen. Opvallend was dat
men in het buitenland zoo bijzonder goed
op de hoogte was van Belgische militaire geheimen. Woensdag heeft nu de militaire recherche en de politie van Charleroi tot zeer
laat in den nacht huiszoekingen gedaan en
verscheidene arrestaties verricht. Zes personen zijn hierbij betrokken. Twee van hen
werden na lange ondervragingen in arrest
gesteld, onder beschuldiging van spionnage
ten gunste van een vreemde mogendheid. In
verband met de huiszoekingen, gedaan in
Vlaamsche Nationalistische kringen en, naar
verluidt ook in kringen van de Rexisten, kan
worden geconcludeerd dat de politie een ernstige spionnagezaak op het spoor is. De twee
gearresteerden zijn een technicus in dienst
van een gewestelijke industrie maatschappij
en een gewezen onderofficier. Zij zijn overgebracht naar Brussel. Een derde persoon heeft
order gekregen eveneens ter beschikking van
de justitie te blijven.
Omtrent deze spionnage affaire, wordt nog
vernomen, dat een der arrestanten van eergisteravond een zekere Jeon Béro is, die leider van de Rexistische garde van Charleroi is
geweest. Hij heeft talrijke reizen paar Duitsch
land gemaakt. Hij stond in verbinding met
een zekeren Joseph Desmet, een Vlaamsch
nationalist.
De leider van de Rexisten, Degrelle, heeft
naar aanleiding van deze zaak een schrijven
gepubliceerd, waarin hij verklaart Béro uit
de partij te'hebben gejaagd en aan de politie
te hebben aangewezen als verdacht, Noch Degrelle zelf, noch zijn partij hebben ooit in
verbinding gestaan met Desmet.

VERDEDIGINGSLINIE
GORDELS VAN STAAL, BETON,
AARDE EN WATER
Ons volk behoeft zich waarlijk niet
onbeschermd te voelen
Tijdens een oefening, welke dezer dagen
„ergens" bij het veldleger onder het ooj:
van luitenant-generaal J. J. G. baron Van
Voorst tot Voorst werd gehouden, was ecu
van de verslaggevers van het A.N.P. in de
gelegenheid een stukje te zien van de ver-

sterkte linie, welke als tooneel van de
diende.
Militaire geheimhouding eischt, dat over onze
defensiewerken niet te veelvuldig geschreven
wordt, en daarom kan een verslaggever niet te
veel in details treden. Toch deed het hem goed
eens van nabij te zien wat hij wel wist, dat
bestond: krachtige en moderne versterkte linies.
Ons leger zou, als de nood aan den man zou
komen, niet in het open veld behoeven te vechten, doch zou beschikken over weerstandslijnen,
waar het den vijand zou kunnen opwachten.
Nu trof het in zooverre slecht, dat het betrokken stuk „front" geografisch al zeer sterk
was, doordat het in de flank beschermd werd
door waterloopen en inundaties, terwijl ook
overigens de terreingesteldheid in de flanken
van het acces zoodanig was, dat het acces ook
zonder versterkingen moeilijk te forceeren zou
zijn. De defensiewerken, welke hier zijn uitgevoerd, zijn daarom niet zoo uitgebreid, dat zij
representatief voor alle andere versterkte terreinstrooken genoemd kunnen worden. Er zouden veel „mooiere" getoond kunnen worden.
Het hierbedoelde acces
d.w.z. een nietgeïnundeerde strook tusschen inundaties, doorMISLUKTE AANSLAG OP EEN FINSCH
loopende
sluit aan op de defensiewerken van
OPLEIDINGSSCHIP.
onze vaderen. Stukken van de achterste lijn
Pakjes dynamiet gevonden.
dateeren uit den tijd van Prins Maurits, wiens
De bemanning van het Finsche opleidings- strategisch inzicht nog steeds waarde heeft. Dit
schip „Moshulu" te Buenos Aires, heeft een wordt door een anecdotische bijzonderheid geaanslag kunnen verijdelen. In verschillende ïllustreerd: Eenige jaren geleden besloot een
deelen van het schip werden pakjes dyna- gemeentebestuur een groote aarden verhoomiet gevonden. Men heeft nog niet kunnen ging in de buurt van het acces, een onnut lijkende terp, te doen sloopen om met de aldus gewonontdekken wie dat gedaan heeft.
nen aarde eenige lager gelegen weilanden op te
hoogen. Onbekend met deze voorgeschiedenis
INGEZONDEN MriDEDSELINQ.
besloot eenige maanden geleden de artillerieofficier die opdracht had ter bescherming van
het acces een goede plaats voor de opstelling
van eenige batterijen te zoeken, een aarden verhooging te doen aanbrengen.... precies op de
plaats, waar driehonderd jaar lang de door
Maurits bevolen wal gelegen had.
oefening
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Ons leger heeft zijn tijd uitstekend
benut
De theorie, dat onze oude fortificaties geen
waarde meer zouden hebben, heeft afgedaan.
Bij den aanleg van versterkingen op groote
schaal, zooals deze in de laatste zes maanden is
aangepakt, heeft men van de oude forten en
wallen ook dankbaar gebruik gemaakt. Zoo
werd in het bij de oefening betrokken acces de
achterste lijn gevormd door een gemoderniseerd
fort en een forschen wal, die achter de inundaties aan de flanken doorliep. Het fort was
van nieuwe stalen pantserkoepels voorzien. De
wal was aanzienlijk versterkt, zoowel door het
storten van enorme massa's klei als door het
aanbrengen van betonnen kazematten. Eenvoudig was dit niet, aangezien dit soort wallen
tevens waterkeerend behoort te blijven ook bij
beschieting. Men begrijpt, dat het smalspoor,
dat over den dijk liep, maanden en maanden in
bedrijf is geweest voor deze enorme grondverplaatsing.

De oude linie echter kon slechts als basis
dienen: moderne verdediging eischt diepte.
Daarom was de artillerie in het algemeen achterwaarts en een groot deel der overige troepen naar voren opgesteld. De versterking in de
diepte was volledig het werk der laatste maanden. Het ongeveer 500 meter breede acces heeft
maanden lang werk gegeven aan een regiment
infanterie, eenige afdeelingen artillerie en andere
1. 1.50 PER FLACON DUBBELE FLACON F. 2.25
onwaarschijnlijk.
hulptroepen," plus aan een aantal burger-aan—i^
Voorloopig is Roosevelt nog favoriet en als
nemers en hun werklieden. De troepen zorgden
hij het zelf niet wil, behoeft hij vermoedelijk
voor den handenarbeid. Zij hadden uit hun
nen omslaan, daar is maar weinig voor noo- den ook betonploegen gevormd, die naast mid-de
niet weg te gaan.
dig, zoodat Roosevelt op het oogenblik alle
Men moet er op rekenen, dat de sympaburgerarbeiders bij de uitvoering van de betonthieën in de Vereenigde Staten spoedig kun- zeilen bijzet om aan populariteit te winnen. nen kunstwerken meehielpen. Een breede tank-

.
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koopen om door den, grooten omzet ten minste
nog iets goed te maken. Met de productie van

de hoeveelheid melk houdt de productie van
boter en kaas ten nauwste verband, en uit deze
beide -laat zich afleiden hoeveel de melkproductie in de afgeloopen tien jaren is gestegen. De
productie van boter is toegenomen van 87 millioen kg. in 1930 tot 107 millioen kg. in 1939. De
kaasproductie is gedaald van 137 millioen kg. tot
ongeveer 124 millioen kg., terwijl de productie
van condens en poeder toegenomen is. In de
laatste tien jaren is de productie van melkvet
toegenomen van 1.5 tot 1.8 milliard kg., dus
ongeveer 20 pCt.
Dit alles zou een zeer verheugend verschijnsel zijn geweest als men dezen stroom van melk,
al dan niet verwerkt ook had kunnen verkoopen, doch ten aanzien van deze kwestie zijn
juist zeer groote moeilijkheden gerezen, die zoo
langzamerhand overal wel bekend zijn geraakt.
Als voornaamste kan men hier de boter noemen. De productie hiervan is gestegen van 87
millioen kg. in 1930 tot 107 millioen kg. in 1939.
In 1930 werd 49 millioen kg. in het binnenland
verbruikt. In 1939 50 millioen kg. In percenten
verrekend, blijkt, dat Nederland in 1930 56.3
pCt. van de productie consumeerde, in 1939
echter slechts 46.7 pCt.; een daling dus van
bijna 10 pCt. De export is in dezelfde verhouding gestegen, en het merkwaardige verschijnsel
doet zich dus voor, dat bij een stijging van de
boterproductie van 20 millioen kg. het binnenlandsch verbruik slechts met één millioen kg.
is gestegen. Het meerendeel van de geëxporteerde boter ging naar Engeland, en wel tegen
een prijs, die niet rendabel was en waarop aan
de producenten een toeslag werd verleend uit
den zgn. zuivelpot, die bijeen was gebracht
op
en nog gebracht wordt — door *!e heffing —'
margarine in Nederland.
Het doel van deze politiek is geweest ook in
de moeilijkste crisisjaren den afzet van de melk
te verzekeren en zoo ons zuivelbedrijf in stand
te houden. Dit doel is bereikt. De Nederlandsche
melkveehouderij is thans technisch zeer sterk
en het geheele Nederlandsche volk is .ervan
overtuigd, dat wij daarvoor vooral in dezen tijd
de regeering dankbaar moeten zijn. Maar waarom eigenlijk? De veehouderij is zoo sterk, dat
de regeering eenigen tijd heeft gevreesd,
en
daar thans nog niet geheel en al overheen is
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gracht, behoorlijk van versperringen voorzien,

sloot het acces over de volle breedte af. De
gracht was machinaal gegraven. Voorts was hef
terrein doorspekt met hindernissen, mijnenvelden en kleine vuurspuwende bergen: mitrailleursopstellingen en schuttersnesten. Als men
bedenkt, dat al deze opstellingen niet gegraven
konden worden, maar door ophooging moesten
ontstaan, tkin krijgt men eenig besef van den geweldigen arbeid, die daartoe noodig is geweest.
Het kenmerkende van moderne linies is, dat
zij van buiten af weinig zichtbaar zijn. Met de
Maginot-linie is dat b.v. ook het geval. Zoon
paar knobbels in het terrein, wat beteekenen
zij voor een aanvaller? Zoo denkt de leek misschien, wanneer de aanblik van kleine betonnen
en aarden kazematten hem bij den eersten oogopslag weinig imponeert. Zij beteekenen vuur op
een punt waar de vijand het liever niet wilde
hebben. Men kan er op rekenen, dat
evenals
Maurits zijn aarden wal blijkbaar op het aangewezen punt had gemaakt
ook thans de
pillendoozen en mijnenvelden en draadversperringen en tankgrachten enz. precies daar zijn
aangelegd, waar zij noodig zijn. De militair
noemt dat uitbuiten van het terrein. Het is van
oudsher de opzet van de strategen geweest den
vijand te laten vechten op een plaats die men
voor hem heeft uitgezocht. Tegenwoordig beteekent dat nog meer dan vroeger, hetgeen
duidelijk wordt bij de beschouwing van een
modern vuurplan, waarop aan elk kruispunt, elk
boschje, elke bocht in een dijk, elke boerderij,
elke sloot een speciaal vuur is toebedacht, daar
te brengen door het daartoe geëigend wapen. In
dit licht beteekenen zij veel, die verspreide
knobbels in het polderland. En dat zij klein zijn,
dan des te beter: het zal den vijand moeite
kosten ze één voor één onschadelijk te maken.
De tijd, dien ons leger sinds de mobilisatie
heeft gehad, is goed besteed. Het werk was
hard en eentonig, doch het resultaat is, dat
het Nederlandsche volk zich niet onbeschermd
behoeft te gevoelen. Ook wij hebben thans
gordels van staal, beton, aarde en water.
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we zeer groote moeilijkheden zouden krijgen met 't veevoeder en dat hierin schaarschte
zou ontstaan. Zij is zoo sterk, dat Nederland
thans reeds geen afzetgebied meer kan vinden
voor zijn boter, en dat de contin^enteering van
de boter in Engeland beschouwd wordt als een
ramp voor de Nederlandsche melkveehouderij.
Men kan hiertegen opwerpen, dat geen enkele
regeering dezen oorlog heeft kunnen voorzien

meer margarine dan boter te eten en als het
daarenboven voor de niet gegeten boter nog
31 millioen gulden moet betalen? Welke reden
tot dankbaarheid wegens het in stand houden
van den melkveestapel hierin gelegen is, ontgaat
ons.
Maar, zoo zal men misschien meenen, door
onzen uitvoer van boter stroomt dan toch een
aanzienlijke som geld per jaar naar Nederland,
en dus ook niet heeft kunnen vermoeden, dat waardoor de rijkdom van ons land toeneemt.
Engeland zijn invoer zou gaan contingenteeren. Ook
dit is waar, doch daartegenover staat, dat
Het eerste is zeer zeker juist. Toen de regeering een zeer
groot deel van dit geld gebruikt moet
in 1932 en in de latere jaren haar crisismaatworden
voor
het betalen van het uit het buiregelen trof, was deze oorlog niet te overzien
geïmporteerde grondstoffen voor de
tenland
geweest, maar zelfs de meest bijziende in rebus
margarinebereiding.
economicis kon bemerken, dat over de gansche
Het resultaat, dat men heeft bereikt, is wel
wereld een streven naar autarkie opkwam, het- erg mooi, maar het
is doelloos. De melkveehouwelk zich in Engeland uitte niet in een streven derij is immers niet in stand gehouden
ten bate
naar autarkie voor Groot-Brittanië, maar voor van het Nederlandsche volk, want terwijl
de
het Imperium; een streven, waarvan bv. enkele tendenz merkbaar
geweest om door rationais
symptomen merkbaar waren in verband met
lisatie en betere bedrijfsvoering de productieden invoer van melkpoeder en condens en in kosten van de melk en
de zuivel te verlagen,
verband met het contingent, dat aan Canada zijn door de regeeringsmaatregelen
de producwas toegestaan voor den invoer van bacon. In ten steeds duurder geworden, zoodat
we een
dit licht bezien was het te verwachten, dat onze prachtigen veestapel hebben, welks producten
boterexport naar Engeland niet ongelimiteerd
voor het meerendeel van het volk onbereikbaar
zou kunnen worden uitgevoerd en in dat licht zijn.
"bezien ook is het
Dat het anders had kunnen zijn, bewijst de
foutief geweest door
kaas. Bij dit product immers is de steun van de
steunmaatregelen de oneconomisch gebleken
regeering belangrijk lager geweest dan voor de
uitbreiding der melkproductie in de
boter. De productie van kaas is gedaald van
hand te werken.
137 millioen kg. in 1930 tot 124 millioen kg. in
1939, maar het binnenlandsch verbruik is geMaar waarom moeten we de regeering dank- stegen van 44 millioen kg. tot 72 millioen kg.,
baar zijn voor de instandhouding van de melk- terwijl uiteraard de export in gelijke verhouding
veehouderij op te groote en economisch niet-ver- is gedaald. Men kan zich echter afvragen, waarantwoord gebleken schaal? Het klinkt wel zeer om de regeering den boterprijs garandeert en
verheugend, dat Nederland in dezen tijd over- de kaas min of meer aan zichzelf wordt overvloed van melk en boter produceert, maar welke gelaten. Het resultaat hiervan is immers, dat de
voordeden heeft het Nederlandsche volk van zuivelbereiding, die zeker in dezen tijd liever
deze productie, als het meerendeel ervan voor geen risico neemt, zich van de kaas afwendt en
dat volk onbereikbaar is wegens den te hoogen boter gaat maken, waardoor de toch al zoo
prijs en als het zelfs daarvoor nog moet betalen zware boterpositie steeds meer bemoeilijkt
in den vorm van heffingen op margarine? De wordt.
volledige cijfers over 1939 zijn nog niet bekend
Nu moet men eerlijkheidshalve erkennen, dat
maar over 1938, toen de boterproductie 101 deze maatregelen in den loop der jaren zijn
millioen kg. bedroeg en het binnenlandsch ver- ontstaan en dat de huidige regeering, die de
bruik, evenals in 1939 50 millioen kg., was vol- erfenis en de fouten van haar voorgangsters
gens de driemaandelijksche verslagen nopens de heeft moeten overnemen, niet alle blaam treft
landbouwcrisismaatregelen de margarine-con- voor het resultaat der getroffen regelingen en
sumptie 62.048.763 kg., waarvoor in totaal aan dat te minder omdat zij door het uitbreken van
heffing werd betaald f31.324.176.25. Wat heeft den oorlog plotseling voor groote moeilijkheden
het Nederlandsche volk aan een boterproductie wordt geplaatst, die zich anders waarschijnlijk
van 107 millioen kg., als het gedwongen wordt in den loop van enkele jaren zouden voordoen.
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Uit de Pers.
Belangrijke artikelen uit andere bladej
plaatsen wij onder deze rubriek om er des
lezer kennis van te doen nemen en onverscnillig of wij er mede Instemmen of niet.
RONDOM DEN

VONDEL-LEERSTOEL.

De „Rotterdammer" wijdt een beschouwing
aan een gedachtenwisseling, zooals het blad
zegt, die niet steeds vrij is van heftigheid,
gaande-over de vestiging van een afzonderlijken Vondel-leerstoel aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
In dit artikel, dat grootendeels een overzicht van de kwestie geeft, maakt het blad
o.m. deze opmerking:
In het grootste deel van de polemiek hebben wij toch iets meenen te ontdekken van
den afkeer, die bij de liberale richting en
daarbuiten bestaat tegen bijzonder onderwijs,, dat uit wil gaan van
eigen,
nietliberale levensbeschouwing. Poogt men immers den maatstaf te hanteeren van „objectieve wetenschap", dan kan men daarnaast
moeilijk
de beteekenis van andere principieele levensbeschouwing, ook vcor het terrein der wetenschap, erkennen en zal men
gewagen van laakbare „vooroordeelen".
Acht de Vondel-Stichting het wenschelijk
om vanuit eigen standpunt de figuur van
onzen dichter te (laten) behandelen, dan is
dat geheel volgens het beginsel der vrijheid
van onderwijs, zooals dat in onze wetgeving
is neergelegd. Men doet goed, aan deze kern
vast te houden.

verdubbelt Uw energie!
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TIEN JAREN ZUIVELCHRISIS

Thans blijkt het fiasco
der boterpolitiek

DE GROEI VAN ONZE

HENNY ARMSTRONG BLIJFT

WERELDKAMPIOEN.
Henry Armstrang sloeg te New Vork in
een gevecht, waarbij de titel van wereldkampioen in het wetergewicht op het spel stond,
zijn uitdager Pedro MonUnez in de negende
ronde knock out. Driemaal werd Montanez
gevloerd, den vierden keer werd hij uitgeteld.
Het gevecht was bepaald op 15 ronden.
Zij

zal echter wel de les der geschiedenis van
de afgeloopen decade ter harte moeten nemen.
De

groote

fout

men geloofde aan een toevallige
verandering, toen door het sluiten van Duitschland als afzetgebied een nieuwe markt moest
worden gezocht en men deze vond in Engeland.
Dat was geen accidenteele, doch een essentieele
verandering, omdat het een der eerste sympthomen was van het streven naar autarkie. Nu ook
de Engelsche markt voor ons gesloten wordt,
voor sommige producten zoo goed als geheel,
zal zijn niet meer den uitweg moeten zoeken
door, koste wat het kost, den veestapel in stand
te houden en voor de zuivelproducten tegen
eiken prijs een nieuw afzetgebied te zoeken. We
zullen de structuur van onzen landbouw moeten
veranderen. Even gemakkelijk als het is om dit
te zegden, zal het moeilijk zijn om uit te voeren.
Het zal harde en bittere offers kosten van onze
boeren en dus ook van onze geheele bevolking.
Noodgedwongen zullen we den weg en de
autarkie op moeten gaan. Want ook al meent
men, dat na dezen oorlog een vrijer ruilverkeer
zal ontstaan en dat wij ons daarom moeten toeleggen op het vervaardigen van een kwaliteitsproduct, waarmede we kunnen concurreeren op
de Europeesche markt, dan nog zal men zich
moeten afvragen, welk volk na den oorlog, die
allen verarmt, deze kwaliteitsproducten zal
kunnen betalen. Als het niveau van gansch
Europa daalt, zullen wij ons daaraan moeten
is geweest, dat

aanpassen.

Het is geen verheugend perspectief, maa* als
de regeering meent, dat zij zich met den landbouw moet blijven bemoeien
een meening,
die wij deelen
kan zij beter zoo spoedig
mogelijk en met een vast omlijnd plan haar
maatregelen nemen, dan dat zij, zooals in het
verleden geschied is, zich laat overrompelen
door de gebeurtenissen en toevallige regelingen
moet treffen. Dat is ook om deze reden van zoo
groot belang, dat zij bij een vastomlijnd plan
beter rekening kan houden met de menschen en
beter kan zorgen, dat de boeren een behoorlijke
belooning voor hun arbeid krijgen, zonder dat
dit
zooals in het verleden
behoeft te geschieden ten koste van den consument, waarbij
de minst draagkrachtige vaak het zwaarst werd
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getroffen.
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FOTO-NIEUWS NIEUWE TILBURGSCHE COURANT.
ERNSTIGE SCHEEPSRAMP OP DE NOORDZEE.

Een aantal opvarenden van het Noorsche ss, .Biarritz', dat op de
Noordzee op een mijn liep, werd Woensdag door een ander Noorsch
schip, de .Borgholm" te IJmuiden aan land gebracht.
De geredden
werden in een hotel onthaald op verkwikkende dranken

—

De brandweerlieden, die in barre koude den strijd moesten aanbinden tegen het vuur, dat een der gebouwen op Coney Island
te New Vork verwoestte, hadden het hard te verantwoorden.
Het bluschwater bevroor letterlijk onder hun handen

Op weg naar het front langs een der wegen, die aan de Fransche
zijde van het Westelijk front werden gecamoufleerd, om ze aan het
gezicht van den vijand te onttrekken en zoodoende de troepenverplaatsingen ongemerk te kunnen doen geschieden

Niet alleen in Nederland vierde Koning Winter hoogtij. In de
haven van Jakutsk is het ijs nog eenigszins dikker dan in de lage
landen aan de Noordzee. Daar moeten rond de schepen kuilen
van meer dan manshoogte worden gehakt, om den druk van het
ijs op de vaartuigen te verminderen

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Vrouwelike voor Vrouwelijke Studenten te Leiden heeft
de lustrum-commissie Donderdag aan alle hofjes en weeshuizen der stad taarten doen bezorgen. Deze
tractatie vond een dankbaar onthaal

Nida Sentf, de bekende zwemster, trad Donderdag te Adam
in het huwelijk met Stans
Scheffer

De kinderen van den burgemeester van St. Oedenrode, jhr. H. L. J.
M. van Rijckevorsel van Kessel, die Donderdag zijn zilveren ambtsjubileum vierde, toonen veel bewondering voor de prachtige antieke
klok, een geschenk der burgerij aan den jubilaris (links)

Het spoorwegongeluk nabij Weert veroorzaakte ernstige materieele schade,
terwijl het treinverkeer belangrijk gestagneerd werd. Hierboven de situatie
op de plaats des onheils, waarbij de
hoofdleider J. Ots uit Heerlen om het
leven kwam

Generaal Jouart heeft te Parijs het
Spaansche militaire Grootkruis van verdienste ontvangen uit handen van den
gezant

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

DERDE BLAD

WEER EEN SCHEEPSRAMP

OP DE NOORDZEE
NOORSCH SCHIP DOOR EEN MIJN VERGAAN EN 38 OPVARENDEN OMGEKOMEN

Vreeselijk drama
in den nacht
Weer kwam een schip met een droeve
last de haven van IJmuiden binnen
De Noorsche koopvaardijvloot wordt
in deze oorlogsdagen zeer zwaar getroffen, want weer is een Noorsch
schip, het stoomschip „Biarritz",
groot 1752 ton, afkomstig uit Oslo, op
een mijn geloopen en vergaan, waarbij niet minder dan 38 opvarenden
den dood hebben gevonden.
Gered werden veertien passagiers,
onder wie twee gewonden en zeven
leden van de bemanning, nl. de
tweede stuurman Faste, twee lichtmatrozen, een timmerman, een matroos, een stoker en een stewardess.
De ramp gebeurde gisternacht omstreeks
twee uur. De ..Biarritz" voer te zamen met
een ander Noorsch schip, de „Borghom".
welk schip een deel van de bemanning kon
opnemen en in IJmuiden aan land brengen,
wat wij gisteren reeds kort meldden.
De tweede stuurman Faste vertelde, dat er
's nachts omstreeks twee uur een ontzettende ontoloffHM- was geweest, die zoo hevig
was, dat het schip binnen een halve minuut
is gezonken. Aan het feit, dat een van de
reddingsbooten buiten boord hing, welke onmiddellijk kon worden gestreken, heeft men
het te danken, dat een deel van de bemanning en passagiers kon worden gered.
De motorsloep kan met veel moeite aan
boord van de Borgholm" worden gehe^chen.
De zee stond zeer hol en de redding was
buitengewoon moeilijk.
Behalve de geredden waren nog aan boord
van de „Borgholm" drie lijken, die onmiddellijk, nadat het schip In de Middensluis van
IJmuiden had gemeerd, aan wal werden gebracht en naar het lijkenhuisje der gemeente
werden vervoerd.
„Of het een mijn of een torpedo geweest is,
kan ik niet mededeelen," verklaarde de tweede stuurman Faste. „Ik denk wel. dat het een
mijn is geweest, maar met zekerheid kan
men zooiets nooit zeggen. Ik weet alleen, dat
het een ontzettende explosie is geweest. Het
was of het schip door een verschrikkelijken
bliksemslag werd getroffen. Het brak als het
ware in stukken. Het zonk op slag, zoo snel,
dat men het nauwelijks kan begrijpen. Ik
was toevallig boven aan dek in de officierskajuit. Ik vloog de hut uit en hard meegeholpen om de motorsloep die buiten boord
hing te strijken. „Menschen" riep ik, „spring
er in, het is onze laatste kans."
Hoevelen het hebben gedaan, weet ik nog
niet. Er werden ook nog een paar opvarenden
opgepikt, die in het ijskoude water dreven.
Gelukkig was de „Borgholm" vlak in de
buurt, hoewel het zeer moeilijk is geweest om
langszij te komen, daar de zee ruw was.
De ramp had aan boord van de „Borgholm"
die met.de vlag halfstok omstreeks twee uur
binnen de pieren van IJmuiden kwam, zulk
een ontzettenden indruk gemaakt, dat het
zeer moeilijk was inlichtingen te verkrijgen.
Bijna niemand van de bemanning kon iets
mededeelen. De meeste opvarenden spraken
geen andere taal dan Noorsch en zij deden
niet anders dan het hoofd schudden en de
schouders ophalen. Allen bleken buitengewoon onder den indruk van de gebeurtenis.
Een van de geredde passagiers heeft bij de
ramp zijn vrouw verloren.
Van de passagiers waren er twee en twintig bestemd voor Antwerpen en twee voor
Rotterdam.
De geredden zijn voorloopig in eenige hotels te IJmuiden ondergebracht.
De consul-generaal van Noorwegen te Rotterdam was aanwezig en heeft direct maatregelen genomen om de familie der geredden
die in hoofdzaak in Noorwegen woont, te
kunnen telegrafeeren.
De gewonde werd door het Roode Kruis

geholpen. De drie dooden, die zich aan boord
bevonden, zijn naar het lijkenhuisje op de
algemeene begraafplaats overgebracht.
De „Borgholm" was nog tot het aanbreken
van den dag op de plaats van de ramp gebleven, maar het ongeval Is zoo plotseling
geschied, dat er verder niemand meer gered
kon worden....
Van de lijken is een dat van den marconist; de twee andere ontzielde lichamen zijn
die van passagiers, doch zij konden nog niet
worden geïdentificeerd'.
Het aantal vermisten bedraagt 33,

ZWEEDSCH SCHIP OP NOORDZEE OP MIJN GELOOPEN EN
GEZONKEN.

Van de 21 opvarenden totdusver vier
aan land gekomen.
De reederij van het Zweedsche stoomschip „Patria" (1188 ton) heeft bericht
ontvangen, dat dit schip, dat van Rotterdam op weg was naar Gothenburg Zaterdag j.l. op de Noordzee op een mijn
is geloopen en gezonken.
een
Een Finsch schip is gisteren in
Zweedsche haven aangekomen met aan
boord 4 geredde opvarenden van de
„Patria".
De bemanning van de „Patria" bestond
uit 21 koppen.

Het relaas van een der geredden

RUSSEN NOG IN DEN AANVAL

DE ONDERGANG VAN DEN

TORPEDOJAGER
„GRENVILLE".
Het aantal slachtoffers bedraagt 68.
Betreffende het verlies van den Britschen
torpedobootjager „Grenville" op 21 Januari
j.l. deelt de Britsche admiraliteit .mede, dat
het aantal vermisten dat als omgekomen beschouwd werden, niet 73 doch 68 bedraagt.
Voorts deelt de admiraliteit mede, dat zeven
opvarenden, die eerst als vermist gemeld wa_
ren, thans in veiligheid zijn,

BOOT MET TIEN MAN VERMIST.
Elf overlevenden van het Zweedsche
s.s. „Gothia" zijn op een eiland voor de
westkust van Schotland aan land gezet.
Vier man waren ernstig gewond. Allen

waren volkomen uitgeput.
De overlevenden verklaren, dat drie leden der bemanning door een ontploffing
gedood zijn en dat een boot, waarin tien
schipbreukelingen hadden plaats genomen, vermist wordt.
ACHT OVERLEVENDEN.
Een telegram uit Madrid meldt, dat het
Deensche s.s. „Kma" te Las Palmas is aangekomen met acht-overlevenden van op mijnen geloopen en getorpedeerde schepen.
Hieronder bevindt zich ook de kapitein van
het Noorsche s.s. „Enid", dat op 18 Januari
in de Noordzee is getorpedeerd.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

EVENWEL WEER TEN KOSTE VAN
ZWARE VERLIEZEN
Met tientallen tegelijk
weggemaaid

Nog eenige tragische bijzonderheden vernamen wij van een der geredde passagiers.

ook een zeeman. Het is de Noor Otto Espedal,
stuurman van een Noorsch tankschip, die
naar O^lo ging met vacantie. Hij was pas
van een lange reis in Antwerpen gekomen.
We vonden stuurman Espedal in hotel no.
een, te midden van de overige geredden.
In het restaurant zitten of staan de menschen, die pas aan een wissen dood zijn ontkomen bijeen. Stuurman Espedal zit stilletjes
bij de warme kachel, hij heeft een lichtblauwe trui aan en heeft een deken om zich
heen gewikkeld. Geen wonder, dat deze man
de verkwikkende warmte van de groote kachel zoekt. Hij heeft eenigen tijd in het ijskoude water rondgezwommen, voordat hij
door de mannen van de reddingboot werd
opgepikt.
Hij lag, evenals bijna alle andere passagiers te kooi, toen omstreeks 2 uur in den
nacht een ontzettende explosie hem deed
opschrikken. Tijd om over zijn pyama eenige
kleedingstukken aan te schieten, gunde hij
zich niet, want toen hij zijn hut opende
stroomde het water hem reeds tegemoet. En
toen hij aan dek kwam, stond ook dit al vol
water. Een sloep was reeds gestreken en er
bleef hem niets anders over dan in het ijskoude water te springen. Hij zwom naar de
boot, waarin zich al meer geredden bevonden.
Toen hij vlak bij de boot was, voelde hij
iemand aan zijn beenen hangen. Met moeite
kon men hem en den man, die zich aan hem
had vastgeklampt, aan boord hijschen. Spoedig daarop verdween de „Biarritz" in de diepte en nog eenige oogenblikken later sloot de
zee zich over het schip, dat velen met zich
meesleurde. De reddingboot bleef nog eenigen
tijd rondvaren en heeft nog een aantal drenkelingen opgepikt. Ook een reddingboot van
de „Borgholm", die men in de haast gestreken had, kwam nóg naar de plaats, waar de
„Biarritz" was verdwenen. Deze kon slechts
een drietal slachtoffers oppikken, die al dood
waren.
Zoo goed mogelijk werden de schipbreukelingen aan boord van de „Borgholm" verzorgd. En eenige verzorging hadden de menschen wel noodig, want velen hadden in het
water gelegen.
Twee der geredden hadden medische verzorging noodig. Zij werden zoo spoedig mogelijk naar het Roode Kruis-ziekenhuis in
Beverwijk overgebracht. Een van hen is een
stewardess, die door de emotie een schok had
gekregen. De tweede, de timmerman, is aan
een der beenen gewond.
Vrij zeker kan worden aangenomen, dat
niet minder dan 38 personen bij deze ramp
het leven hebben verloren. Van de 24 passagiers werden er 14 gered en van de vermoedelijk 35 leden der bemanning slechts zeven.

Vrijdag 26 Januari 1940

De Finsche patrouilles met den
zaklantaarn
De Russen blijven er alles op zetten om door de Finsche Unie ten
noorden van het Ladogameer te breken, doch te oordcelen naar het officieele Finsche nieuws hebben zij
nog steeds geen succes gehad.
Een der voordcelen voor de Finnen
in dezen wilden sector is hun geoefendheid in het kaartlezen. Ook zijn
de Finnen in het voordeel bij nachtgevechten. ledere oatrouille van tien
of twaalf man heeft een sterke zaklantaarn bij zich. Eén man neemt de
lantaarn en richt deze op den vijand,
terwijl de overigen in hun witte mantels in de sneeuw liggen en zorgvuldig
hun doel kiezen. De lantaarndrager
heeft een gevaarlijke taak, want hij
vormt een prachtig doelwit, doch telkens, wanneer een lantaarndrager
valt, neemt een ander den lantaarn'
van hem over. Op een afgesproken
signaal wordt dan de lantaarn gedoofd, de patrouille verandert van
positie en begint een nieuwen aanval I
Het bombardeeren van Viipuri (Viborg),
dat thans reeds vele weken duurt, geschiedt
zonder eenig systeem en het leven in de
stad is er dan ook nooit ernstig door be-

Op een terrein waar het woud overging in een vlakte, welke door een
heuvel beheerscht werd, nam een
kleine Finsche afdeeling, met machinegeweren gewapend, een versterkte
stelling in. De Russen trokken door
het woud en toen zij op de vlakte
kwamen, zagen zij van den vijand
niets. Toen de Russen dicht bijeen
midden op de open vlakte gekomen
waren, openden de Finnen plotseling
het vuur en maaiden zij de Russen
met hun machinegeweren bij tientallen tegelijk weg.
Op andere punten aan dit front gebruiken
de Russen tanks als dekking voor hun infanterie. In dezen sector doen Russische vrouwen blijkbaar dienst in de ambulances. Een
Finsche dokter, die juist van het front naar
Helsinki was teruggekeerd, vertelde aan den
Reuter-correspondent, dat hij twee jonge
Russische meisjes had behandeld, gekleed'
in officiersuniform, die tijdens werkzaamheden in de Russische ambulances door kogels
gewond waren.
Russisch pantserschip gezonken?
De speciale correspondent van de „Giornale d'ltalia" te Helsinki meldt, dat volgens
een nog niet bevestigd bericht een der vier
R..:sische pantlerschepen, die de Finsche
haven Koivisto hebben gebombardeerd, nl. de
Kattowa". door het Finsche afweergeschut
getroffen en gezonken zou zijn.
Zweden- in actie.
De correspondent meldt voorts, dat te Salla en in andere sectoren in het noorden
Zweedsche vrijwilligers de Finsche troepen
zouden hebben afgelost. Een bataljon dezer
vrijwilligers zou ten oosten van Salla een
Russisch autopark bij verrassing* vernield
hebben.

Stalin naar het front.
Uit Moskou wordt gemeld, dat volgens inlemmerd.
lichtingen uit diplomatieke kringen, Stalin
Met tientallen werden Russen weggemaaid. het voornemen heeft zich eerlang naar het
Finsche front te begeven om een bezoek te
Trekkend door de besneeuwde wouden en brengen aan de troepen.
de bevroren meren ten noorden van het Ladoga-meer, zetten de Russische troepen gisDrie van de 24.
teren het grootste offensief sinds vele weken
In Helsinki wordt gemeldt, dat van de 24
voort, dat be'temd is de Mannerheim-linie
te overvleugelen. Het beste deel van Zuid- Sovj et-vliegtuigen, welke de laatste drie daFinland hebben zij voor hun aanval gekozen. gen van verschillende bases in Estland zijn
Het terrein biedt hier niet zooveel moeilijk- opgestegen om verscheidene plaatsen in Finland te bombardeeren, slechts drie zijn teheden als de Karelische landengte.
Toch is het geenszins zeker, dat de Russen ruggekeerd.
Alle overige toestellen zouden zijn neergesucces zullen hebben. Hun verliezen zijn in
haald.
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Italië's invloed op

ROND DE AANHOUDING VAN EEN
JAPANSCH SCHIP.

Ontevredenheid over optreden

den Balkan

van

Engelsch gezant.
De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken beschuldigt
rlen Britseben ambassadeur Craigie van onvriendelijkheid „wegens 't beroep dat hij op
de Japansche natie heeft gedaan aleer hij
antwoordde op het Japansche protest" inzake de „Asama Maroe". Craigie had zijn ververklaring doen toekomen aan de bladen. De
woordvoerder heeft hieraan toegevoegd, dat
het optreden van den Britschen ambassadeur
wel zonder weerga zal zijn. Volgens de Japansche bladen bevat de verklaring van Craigie
deze zinsnede: „Ik heb den indruk gekregen,
dat er veel wanbegrip is over het feitelijke
punt, dat ten aanzien van de , Asama Maroe"
aan de orde is. Er wordt veelal gezegd, dat de
aanhouding van het Japansche schip op zich
zelf reeds een bc'^edigine van Japan vormt.
Ik zou mijn Japanschen vrienden de verzekering willen geven, dat het laatste dat Groot
Brittannië zou willen doen is op te treden op
een wijze, welke vernederend zou zijn voor 't
prestige van Japan".
Gemeld wordt, dat Craigie heeft gezegd,
dat „de eenige kwestie, welke aan de orde is,
de vraag of volgens het internationale recht
Duitschers van dienstplichtigen leeftijd van
boord van een neutraal schip mogen worden
gehaald, zeer zeker tusschen de beide regeerin<ren in een kalme atmosfeer kan worden
geregeld zonder aan een van beide zijden ergernis te geven".
„Japansche nationale gevoelens
belangrijker dan rechtsvragen".

de landen der Balkanentente met Bulgarije, Hongarije
en Italië?

Conferentie van

Optimisme in Rome

In bevoegde kringen, zoo wordt door U.
P. te Rome vernomen, is men de meening
toegedaan, dat het zeer wel mogelijk is,
dat de conferentie der Balkan-entente op
2 Februari a.s. gevolgd zal worden door
een tweede nog omvangrijker conferentie
welke kort daarna zal worden gehouden
en waaraan niet alleen de leden van genoemde entente zullen deelnemen, maar
wellicht eveneens Bulgarije, Hongarije
en

Italië.

De verwezenlijking van dit plan zal
natuurlijk op de eerste plaats afhangen
van het succes van de conferentie der
Balkan-entente en van het feit, of de
leden in staat zullen zijn, hun wederzijdsche grieven te regelan en tot het opstellen van een gezamenlijk programma te
komen, wat ten doel zal hebben den oorlog buiten den Balkan te houden.
In Italiaansche kringen is, sedert de rede
van Churchill, de hoop hieromtrent gestegen, aangezien deze rede in de Balkanstaten
geen al te gunstige ontvangst heeft geno-

De woordvoerder van het Japansche ministerie van marine heeft opnieuw verklaard,
dat het incident met de „Asama Maru" een
schending van het internationale recht betee
kent.
„In ieder geval echter" aldus zeide hij. „is
het Japansche nationale gevoelen belangrijker dan rechtsvragen".
WEER EEN VLOT MET VIER LIJKEN
Hij betreurde het zeer, dat de Britsche
AANGETROFFEN.
vloot was overgegaan tot een daad, die het
Japansche marine moest ten.
Het s.s. „Lesrix", dat op de Theems is aan- aanzien van de nog
schaden
en
dat
wel bij den ingang van
Een tweede reden, waarom men in Italië
gekomen, heeft de lijken van vier mannen de doorvaart
Japansche hoofdstad.
naar
de
optimistisch gestemd is, wat het succes van
gebracht,
drijvende
aan land
die op een vlot
de a.s. conferentie betreft, zou gezien kunin de Noordzee waren aangetroffen. De mannen zijn waarschijnlijk van ontbering om het
nen worden in het feit, dat volgens betrouwleven gekomen. Volgens zekere berichten zijn
bare bronnen er kans bestaat, dat Turkije
het Belgen, doch naar men verklaart is hun
ENGELSCHE
ZOMERTIJD
ZAL
OP
DE
en Griekenland overeengekomen zouden zijn
identiteit nog niet met zekerheid vastgesteld.
zich aan de zijde van Joego-Slavië te scha25 FEBRUARI BEGINNEN.
ren en er bij Roemenië op zouden aandrinTWEE REDDINGSBOOTEN VAN
Minister Anderson heeft in het Lagerhuis gen om Hongarije en Bulgarije inzake hun
medegedeeld, dat de aanhang van den zomer eischen halfweg tegemoet te komen.
ESTLANDSCH SCHIP AANGEKOMEN.
tijd is vastgesteld op 25 Februari a.s., des
Verder beschouwt men het fee TCome als een
Bijna zes dagen op de zee
nachts om twee uur.
hoopvol teeken, dat Bulgarije. Turkije en
rondgezwalkt.
Bulgarije besloten hebben hun troepen langs
hun
grenzeH terug te trekken. Ook JoegoWOLVEN EN BEREN IN BEWOONDE
Twee reddingsbooten van het Estlandsche
slavië zou tot een soort<relijke actie overdat Zaterdag op de
STREKEN.
stoomschip „Nautlc",
gaan. Dit beteekent dus, dat minstens twee
Noordzee is gezonken, zijn op de Noorsche
zijn, om
Tengevolge van de hevige koude in Noord- leden van de entente thans besloten
kust aangekomen. De booten hadden bijna
Bulgarije
rechtvaardige
aan
de
eischen
van
zes dagen op zee rondgezwalkt. Aan boord Italië zijn hier wolven en beren naar de bewoonde streken getrokkan. In de provincie toe te geven.
van een der booten bevonden zich elf manvrouw;
aan
boord
van
de
andere
Gorizio zijn verscheidene van deze roofdieren
nen en een
gezien. De bevolking maak4 jacht op hen.
boot tien mannen en een vrouw.
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Londen snuffelt in
andermans post
Brieven met cheques, wissels, credietbrieven en speciale marken
voor Duitschland
Reeds 5.279.750 mark in

beslag genomen
Het Engelsche ministerie voor de economische oorlogvoering deelt bijzonderheden
mede over inbeslagnemingen van Amerikaansche mail door de Britsche autoriteiten en
over de methodes, waarmede burgers van

Duitsche herkomst in Amerika trachten, gebruik te maken van de Amerikaansche mail,
om voorwerpen van waarde en levensmiddelen naar Duitschland te verzenden.
Het ministerie verklaart, dat sedert het
begin van den oorlog tot 12 Januari 6000
brieven en 50.000 pakketten als contrabande
in beslag werden genomen. De meeste brieven bevatten cheques, wissels, credietbrieven
en een nieuwe soort mark, de „giftenmark."
De tot dusverre verbeurd verklaarde marken hebben een waarde van 5.279.750 rijksmark. De in beslaggenomen cheques en wissels in Amerikaansche dollars beliepen
426.355 dollars, voorts 900 dollars in bankpapier en 17.800 pond sterling in Engelsch

geld.
De afzender der marken naar Duitschland
uit Amerika koopt deze marken bij een
Duitsche bank, of een agentschap en een bon
voor deze marken wordt dan per post naar
Duitschland gezonden, waar de ontvanger
het bedrag bij de bank incasseert. Op die
wijze ontvangen de Duitsche bankagentsohappen in Amerika groote hoeveelheden
buitenlandsche deviezen.
De woordvoerder van het ministerie van
oorlog vertelde, dat een inbeslag genomen
pakket parels bevatte ter waarde van 8000
pond sterling, verzonden uit Japan. Industrieele diamanten ter waarde van ruim twee
millioen pond sterling zijn gevonden bij de
briefpost. Het grootste deel van deze diamanten wa« echter geadresseerd aan ontvangers
in neutrale landen en men stond toe, dat zij
naar hun bestemming verzonden werden.
Vele afzenders adresseerden een groofe
enveloppe aan een ontvanger in een neutraal
land. Deze enveloppen bevatten dan een aantal kleinere, die geadresseerd waren aan ontvangers in Duitschland
Het verzenden van pakketten levensmiddelen naar Duitschland uit de Vereenigde Staten heeft geweldige afmetingen aangenomen.
Al deze zendingen werden beschouwd als
contrabande en in beslag genomen. Mem
wijst erop, dat de waarde der pakketten ongeveer een vijfde was van den werkelijken
prijs, die ervoor betaald was. Van de 4462
pakketten, die per post in een maand tijd uit
Amerika verzonden werden, bleek, dat niet
minder dan 4063 contrabande bevatten, geconsigneerd aan een neutraal land en listig
gecamoufleerd.

DE BRITSCHE GARANTIE AAN
BELGIE.

België zelf zal moeten beslissen.
Naar aanleiding van de door Chamberlain in het lagerhuis afgelegde verklaring betreffende de garantie aan België, in het bijzonder zijn opmerking, dat
de regeering zich het recht moet voorbehouden te beslissen, wanneer sprake is
van agressie, wordt er, naar de diplomatieke correspondent van Reuter .meldt, in
Belgische kringen te Londen op gewezen,
dat de voornaamste factor, die de garantie van kracht zou doen worden, moet
zijn een door België zelf te doen verzoek,
de bepalingen der garantie van kracht
te doen worden.

VEERTIEN BALLINGEN VAN DUIVELSEILAND ONTSNAPT.
In een lek en open bootje.
Vier hunner waren nog geketend.
Te Frederlkstad op het eiland St. Croix
zijn gisteren in een open lek bootje veertien
ontsnapte ballingen van de Fransche strafkolonie op Duivelseiland aangekomen. Zij
zijn onder politiebewaking in een ziekenhuis
opgenomen. De Amerikaansche imigratie-

autoriteiten overleggen inmiddels wat met
de ontsnapten gebeuren moet. Vier der ballingen waren nog geketend.
ROOSEVELT'S AFGEVAARDIGDE
BIJ HET VATICAAN.
Men verwacht, dat de vertegenwoordiger
van Roosevelt bij het Vatikaan, Myron Taylor, hartelijk zal worden ontvangen. Z. H. de
Paus heeft besloten Taylor te beschouwen
als „buitengewoon ambassadeur" en bij de
ontvangst ten Vatikane zal vermoedelijk het
zelfde ceremonieel worden gevolgd als bij het
overhandigen van de geloofsbrieven door een
nieuwen ambassadeur of gezant.

PRODUCTEN VAN EIGEN BODEM

„NEDERLAND WIL RICHTIG LEVEN
ANDEREN NIET DEREN EN lEDER
HET ZIJNE GEVEN"

ALS VEE-VOEDER.
De verbouw van korrelmais in 1940.
De oorlogstoestand in een groot deel van
Europa, waaronder ook ons land en met name
de in- en uitvoer van ons land te lijden heeft,
maakt, dat de belangstelling van vele landbouwers uitgaat naar de mogelijkheid, het vee te
voederen met producten van eigen bodem.
Door den landbouwvoorlichtingsdienst wordt
het streven om in dit opzicht tot zeif-voorziening te geraken, aangemoedigd. Eén van
de
voedermiddelen, waarvan de landbouw in hooge
mate van den import afhankelijk is, is de mais.
De laatste jaren bedroeg die invoer gemiddeld
1 millioen ton per jaar. Weliswaar was niet
alles voor veevoeder bestemd, maar dat maakte
daar toch het hoofdbestanddeel van uit.
Het is nu zeer de vraag in welke mate de
maistoevoer in 1940 en volgende jaren mogelijk
zal zijn. De eerste oorlogsmaanden zijn in dit
opzicht niet bemoedigend, zooals onderstaand
staatje bewijst:

Invoer van mais:
September
Ociober

November

1938

63.521 ton
69.852 ton
76.248 ton

1939
49.506 ton
27.284 ton
72.588 ton

209.621 ton
149.378 ton
Hieruit blijkt, dat over de maanden September—November in 1939 ruim 60.000 ton mais
minder is aangevoerd dan in 1938.
Het is misschien mogelijk, dat de totale invoer over 1940 niet veel zal verschillen met
dien van 1939, doch reeds thans blijkt, dat aan
de regelmaat, waarmede de aanvoer plaats
vindt, veel mankeert. En we staan toch altijd
voor de risico, dat er ernstige stagnatie in komt.
Het is daarom, dat we nog weer eens met nadruk de aandacht vestigen op den verbouw van
korrelmais.
Dit is een betrekkelijk nieuw gewas, dat echter de laatste jaren geleidelijk meer de belangstelling van de landbouwers getrokken heeft. In
1936 werden 272 H.A. verbouwd, in 1937 was
deze oppervJakte 782 H.A. en in 1938 887 H.A.
Er zit dus een geleidelijke, regelmatige stijging
in. Dat is een gelukkig verschijnsel, omdat het
onjuist zou zijn met een nieuw gewas, waarvan
men de moeilijkheden niet kent, direct in het
groot te beginnen.
Het meest treft men deze mais aan in NoordBrabant, Noord-Limburg en den Achterhoek.
Maar ook elders in Groningen, in Zeeland, op
de Veluwe, in Twenthe wordt ze verbouwd.
Wie met den verbouw eenmaal vertrouwd is,
wil ze ook niet meer missen. De opbrengsten
loopen nog al eens uiteen, maar men kan ze op
zandgrond, indien men de voorschriften goed
opvolgt, toch wel stellen op 4080 kg. per H.A.
In ons land zijn naar schatting op grond van
de landbouwtelling van 1930 plm. 180.000 landbouwers, die een zuiver bouw- of een gemengd
bedrijf voeren. Wanneer elk van deze, groot en
klein, eens een kwart H.A. mais verbouwde,
wat voldoende is om 2 a 2'/s varken te mesten
tot 100 kg., dan zou er reeds een oppervlakte
van 45.000 H.A. met mais worden gezaaid, wat
een opbrengst geeft van zeker 45.000 maal 4 ton
is 180.000 ton. Dat is nog wel geen millioen,
maar het zou toch wel voldoende zijn, om de
eventueele onregelmatigheden in den aanvoer
van buitenlandsche mais op te vangen.
Men zal dan natuurlijk de goede soorten moeten nemen; in het Noorden wat vroeger rijpende dan in het Zuiden, maar waar de mogelijkheid van den verbouw van mais overal, waar
een goede ontwatering plaats vindt, reeds meerrrTalen ook door de praktijk is aangetoond, meenen we er op aan te moeten dringen, dat de
practis t e landbouwers ernstig overwegen een
dergelijke kleine proef te nemen.
Groote kosten brengt dit niet met zich mede.
Voor 1/4 H.A. heeft men 121/2 kg. zaaimais
noodig. De bemesting kan gelijk zijn aan die van
rogge of tarwe. De oogst is eenvouding en voor
eigen gebruik is het niet noodig de mais te ontpitten. De kippen en varkens vreten de kolven
geheel leeg of op.
Gaarne zal de Directie der Nederlandsche
Heidemaatschappij, Sickeszplein 1, Arnhem, haar
brochure over den verbouw van mais gratis
toezenden aan belangstellende practici en hen
ook verder zooveel mogelijk met raad en daad
ter zijde staan.

KAPITEIN BLIJFT EERVOL ONTSLAGEN
Uitspraak Centralen Raad van

Minister Kleffens' rede
in de Eerste Kamer

INGEZONDEN MEDEDEELTNÖ.

IS HET GEEN TIJD VOOR

EEN JUISTE EN VERSTANDIGE REGELING VAN DE
ZAKEN VAN EUROPA?
Hoe verkrijgt men betere waarborgen dan door zich om een tafel
te scharen en op grondslagen van
werkelijkheid vn rechtvaardigheid
met wederkeerige inachtneming
van den eerbied, dien men aan andere volkeren verschuldigd is, een
regeling tot stand te brengen, die
door haar intrinsieke waarde de
belofte in zich houdt, dat zij den
vrede voor geruimen tijd verzekert.

Onder deze omstandigheden is het wel ten
eenenmale onbegrijpelijk, hoe men zou kunnen
volhouden, dat de staten, die lid van den Volkenbond blijven, in den strijd tusschen Duitschland eenerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds, hun onzijdigheid zouden hebben prijsgegeven.

Pleidooi voor herstel der Europeesche
samenleving, waarin Nederland zijn
zelfstandigheid verdient, en waarin
het zijn plichten wil vervullen
en zijn rechten verdedigen
VOLKENBOND.

In het vervolg van zijn groote rede
gisteren voor de Eerste Kamer, zeide
alsnog de Minister van Buitenlandsche
Zaken, van Kleffens:
Het is onjuist den Volkenbond Voor ie
stellen als een organisatie, waarin Frankrijk en Engeland het voor het zeggen zouden hebben. De Volkenbond is gebouwd op
de grondgedachte van de souvereiniteit der
leden en op de algeheele rechtsgelijkheid
der staten. Deze organisatie had het doel,
dat er bij de totstandkoming mede werd
beoogd, slechts dan kunnen bereiken, indien zij universeel of nagenoeg universeel
zou zijn geworden. Wij welen allen, dat
de werkelijkheid geheel anders is geweest.
Door den loop der omstandigheden is het
er toe gekomen, dat, hoewel de bond nog
48 leden telt, daartoe slechts twee groote
Europeesche mogendheden behooren,
en
dat deze beide ïpogendheden te zamen in
een strija gewikkeld zijn met een andere
groote Europeesche mogendheid. Biedt, onder deze omstandigheden, het lidmaatschap
van den bond voor de kleinere neutrale staten eeh gevaar?
Eén ding worde eerst vastgelegd, onder
omstandigheden, gelijk die op 't oogenblik bestaan, zou er voor de kleine neutrale staten zeker geen aanleiding zijn
gesteld
—
kenbond — deel
litieke organisatie die,

er ware nog geen volte nemen aan een powat de groote
mogendheden betreft, een zoo eenzijdig
karakter heeft als de bond in zijn huiom

digen vorm.
Maar op den duur zal bestendiging van
het lidmaatschap van een Volkenbond
met politieken inslag — dien zeker het
Geneefsche instituut ondanks alles nog
steeds heeft behouden
onmogelijk
worden, indien het eenzijdig karakter
van den bona zou blijven gehandhaafd.
Een andere vraag is echter, is waarlijk het
oogenblik wel aangebroken, waarop de
kleinere staten, die in het conflict tusschen
Frankrijk en Groot-Brittannië eenerzïjds en
Duitschland anderzijds neutraal wenschen
te blijven, den Volkenbond moeten ver-

—

h.ten ?
—
Deze vraag hebben de kleinere Europeesche
stateri, waaronder Nederland, ontkennend
beantwoord. Een land als Nederland, dat
in den Volkenbond heeft begroet een grootsche poging om te geraken tot die organiseering van de statengemeenschap, die naar
onze vaste overtuiging, de eenige weg kan
zijn, waarlangs de menschheid ten slotte
tot een vreedzame internationale samenleving komen, werkt niet lichtvaardig tot
den val van den bond mede, door, indien
de resultaten voorshands teleurstellend zijn,
den bond te verlaten. Zoolang er nog hoop
bestaat, dat ten slotte, na 'n periode van
ontwrichting en va- storm, de organisatie
— zij het in gewijzigden vorm
toch
nog tot krachtig leven zal kunnen uitgroeien
zullen de kleine staten dezen Volkenbond
trouw blijven. Eerst dan, wanneer zij alle
hoop op deze ontwikkeling zoudon moeten
oogoven, zou voor hen het oogenblik zijn
om zich uit dezen Volkenbond terug
te

Beroep te Utrecht.
Gisterochtend heeft de Centrale Raad van
Beroep te Utrecht uitspraak gedaan in de
zaak van den kapitein van het Nederlandsche leger, die in October eervol uit den
dienst werd ontslagen, nadat hij zes dagen
in arrest had gezeten. Aanleiding tot dit
ongevraagde ontslag was een bezoek van den
kapitein geweest aan een feest in een Duitsche grensplaats De kapitein had tijdens
zijn bezoek aan deze grensplaats niet gezorgd voor overdracht van het commando
over zijn compagnie, gelegerd op korten af- trekken.
stand van de Duitsche grens.
Tegen het gegeven ongevraagde ontslag
Finland.
was de kapitein in verzet gekomen, doch de
Die positie achten zij thans echter niet aanCentrale Raad van Beroep heeft het beroep
wezig,
en het verloop van de jongste Volkenongegrond verklaard.
bondsvergadering heeft hen zeker niet van de
onjuistheid dezer zienswijze
overtuigd. Daar
OP VRIJE VOETEN GESTELD.
toch is wel duidelijk de eerbiediging van de
De vierde aangehoudene in verband met zelfstand'gheid der kleine naties gebleken, daar
is wel duidelijk aan den dag gekomen de onde inbraak in de Oranje Nassaulaan te Amsterdam, de echtgenoote van den eveneens juistheid van de bewering, dat de Volkenbond
gearresteerden koopman, Is gisteren op door twee oorlogvoerende mogendheden wordt
beheerscht. Het was zeker niet de wensch dezer
vrije voeten gesteld.
beide mogendheden, die tot het bijeenroepen van
deze vergadering heeft geleid, noch de Britsche.
PRINSES JULIANA.
noch de Fransche regeering hebben deze verH.K.H. Prinses Juliana woonde gisteren gadering gewild, het was echter de kleine
de vergadering van het Algemeen Steun- mogendheid, die het slachtoffer was van een
comité 1939 bij In het gebouw van het Na- aanval, welke het initiatief tot het bijeenroepen,
overeervomstig de voorschriften van het Voltionaal fonds voor Bijzondere Nooden.
kenbondsverdrag, heeft genomen, het heldhaftige
BOTERNOTEERING.
Finland.
Dat op die vergadering de politieke
De commissienoteering voor Nederlandsche
boter is heden vastgesteld op 82 cent per
discussie zich heeft beperkt tot het geK.G. (onveranderd).
schil, waarvoor zij was geconvoceerd,
met uitsluiting dus van het gewapend
DE BOTERHEFFING.
conflict, waarin de twee bedoelde
Het bedrag van de heffing en steunuitgroote mogendheden waren gewikkeld,
keering op boter, is, behoudens tusschentijdsche wijziging, voor de week van 25 Jan.
geschiedde op uitdrukkelijk verlangen
tot 1 Febr. vastgesteld op 80 cent per K.G.
der kleine staten, die weigerden aan de
(onveranderd).
bespreking omtrent eenig ander politiek
MGR. DR. POELS ONGESTELD
punt deel te nemen. En dat men in de
gezondNaar de Maasb. verneemt laat de
aanvaarde resolutie elk denkbeeld van
heidstoestand van mgr dr. H. A. Poels in de
een verplichte collectieve actie ingevollaatste weken nogal te wenschen over.
ge art. 16 van het Volkenbondsverdrag
De behandelende geneesheeren hebben 't
daarom noodig geacht hem voor geruimen
heeft laten varen, het is wederom de
tijd volledige rust voor te schrijven en met
wil der kleine mogendheden, welke
het oog hierop mgr. voorloopig elders zijn
deze houding heeft bepaald.
intrek te doen nemen.

—

De loop van zaken op de jongste Volkenbondsvergadering heeft ten duidelijkste aangetoond, dat voorspellingen omtrent gevaren,
welke voor de neutraliteit der kleine staten uit

de bestendiging van hun Volkenbondslidmaatschap zouden voortvloeien, mede door de voorzorgen, door deze staten gedurende de laatste
jaren ten aanzien van hun Volkenbondspolitiek
genomen, niet in vervulling zijn gegaan, en dat
er met name geen gevaar bestaat, dat de oorlog
in Finland en de oorlog in West-Europa door
middel van den Volkenbond aan elkaar zullen
worden gekoppeld. De volkenbond kan de neutraliteit in het conflict tusschen Duitschland —
en Engeland en Frankrijk niet, gelijk beweerd is
„ondermijnen", omdat de Volkenbond zich buiten dit conflict houdt.
De resolutie van de Volkenbondsvergadering
wekt de staten, die daartoe in de gelegenheid
zijn, op tot materieelen en humanitairen
steun aan Finland, als slachtoffer eener agressie
van de zijde van Soviet-Rusland. Wie beweert,
dat zij een verdere strekking heeft, spreekt onwaarheid. De kleine staten zullen aan de resolutie geen toepassing geven, die de grenzen harer
strekking overschrijdt. Nederland althans zeker
niet.
Voor het niet-politieke Volkenbondswerk
heeft de regeering de meest mogelijke belangstelling.

Onze kracht
De naaste toekomst, onzeker als zij is, zal
mede aan ons volk menige beproeving brengen,
ook dan, indien de oorlog in militairen zin, buiten onze grenzen blijft. Het is goed daarop te
zijg voorbereid, en te trachten den samenhang
der dingen te begrijpen, opdat Nederland met
oudvaderlandsche kloekheid maatregelen neme
waar het kan en voor het overige datgene, wat
het zich bewust is, alleen niet te kunnen veranderen, manmoedig aanvaarde en drage. Juist
in een periode van materieelen tegenspoed kunnen en moeten wij toonen, dat wij het levenskrachtige volk zijn, waarop ons uitzonderlijk
hoog geboortecijfer en ons uitzonderlijk laag
sterftecijfer wijzen, cijfers, waarvan het verschil zoo groot is, dat wij daarin alle Europeesche groote mogendheden en de Vereenigde
Staten achter ons laten.
Het getuigt van oppervlakkigheid, wanneei
de vreemdeling ons phlegma houdt voor vadsigheid, onze gezonde scepsis voor zelfvoldane onaandoenlijkheid, ons „bezint eer gij begint" voor
gemis aan besluitvaardigheid en wat de Duitscher noemt „Einsatzbereitschaft". Wanneer
buitenlanders willen zien hoe het met de levenskracht van Nederland inderdaad gesteld is,
laten zij dan eens bij onze weermacht gaan
kijken, of in Indië, bij de zeesleepvaart of de
visschers; laat hen bij onze padvinders te gast
gaan, of een vierdaagschen afstandsmarsch bijwonen, of laat hen de Zuiderzeewerken bezoeken.
Zoolang Nederland, dat, mits het zelfstandigheid is, evenals trouwens België,
een element van rust vormt in Europa,
het vrijheidlievende, arbeidzame land is,
dat het altijd is geweest, sterk ook
door den religieuzen inslag zijner
bewoners, de verscheidenheid hunner
gaven, hun ondernemingen, vooruitstrevendheid en verrichtingen op het gebied van wetenschap en kunst, zoolang
verdient het de onaantastbaarheid
van zijn gebied en zijn zelfstandigheid,
voor welker bescherming het, zoo het
moet, alles over heeft.
Vertrouwen wij echter op de wel gefundeerde
gegeven beloften en op het inzicht in het buitenland, dat Neerlands ligging nu eenmaal
zoodanig is, in Europa zoowel als in Azië, dat
geen groote mogendheid zich kan veroorloven,
ons gebied in andere handen te zien vallen.
„Lebensraum".
Dat gfbied is uit politiek oogpunt nu eenmaal
even gewichtig als het, wat 't moederland betreft, gering is van oppervlakte. In onze dagen
heeft de eisch van „lebensraum" in meer dan
één land de aandacht. Naar Nederlands inzicht
kan en behoort dat probleem, dat voor ons zelf
in uitzonderlijk sterke mate bestaat, met vreedzame middelen te worden opgelost. Vergeleken
met andere staten hebben wij een buitengewoon
groot bevolkings overschot.
Op ons Europeesch gebied moeten wij,
het buitenland moge zich goed voorstelper vierkante
len wat dat beteekent
mijl 618 menschen voeden, dat is meer

—

WHIÜMATÏEK

treffen, onzen handel beperkingen opleggen,
moeten dit niet voorbijzien. In de ultraprotectionistisohe en verarmende wereld, die
wij thans kennen, moeten wij in de naaste

—

toekomst
dat feit hebben wij eenvoudig
op
te aanvaarden, of wij willen of niet
een vermindering van onzen levensstandaard
zijn voorbereid. Laten wij echter hopen, dat
gezond inzicht en verstandig beleid, w -Hicht
door nood gedreven, wddra een reactie in
die wereld zullen te weeg brengen, opdat
de barrières worden afgebroken, die ook ons
volk zoozeer benauwen.

—

Versailles.
Daartoe is echter in de eerste plaats noodig begrip voor elkanders moeilijkheden.
Hoe het niet moet, al ware het slechts omdat
het op den duur zoo niet kan, heeft de liquidatie van den vorigen oorlog getoond.
Toen na. 1815 de Napoleontische oorlogen
een einde namen, hebben de overwinnaars
met ware staatsmanswijsheid Frankrijk,
niettegenstaande alles wat er was voorgevallen, een zoodanige plaats in de Europeesche volkerengemeenschap gelaten, dat de
Fransche natie die ook op den duur volkomen kon aanvaarden. Hoe schril en voor
onze generatie beschamend steekt die koele
zelfbeperking, dat vers'aandig beleid af tegen
de regeling, die na den wereldoorlog tot
stand kwam. In 1815 een vruchtbaar vooruitzien naar de toekomst, na 1918 een onvruchtbaar debat achteraf over de schuldvraag
(die ik overigens geenszins l:oht tel, maar
waarin ik hier niet kan treden) met alle
gevolgen van dien.
Ongetwijfeld past het een land, dat niet
aan den vorigen oorlog deelnam, niet, over
deze zaken anders dan met bescheidenheid
të spreken, maar het moet toch erkend worden: van Duitschlands nooden en problemen
die er nu eenmaal waren -=- trok men
zich 'in de overwinnende landen bitter weinig
aan. Financieele hulp op eenigszins groote
schaal, gelijk Nederland in 1920, toen daarvoor nog eenige moed noodig was, aan
Duitschland verleende, stond in die jaren als
voorbeeld van begrip voor wat de overwonnene
ook en niet het minst in het algedringend behoefde, alleen.
meen belang
Dat hetgeen vóór 1918 bekend was geworden
omtrent Duitschlands oogmerken in geval
van een Duitsche overwinning weinig goeds
beloofde, wilde de minister slechts pro memorie vermelden.
Het gebrek aan begrip voor hetgeen in het
belang van Europa ten aanzien van Duitschland had moeten en kunnen geschieden,
moest bij elke natie en zeker bij een volk
van die grootte, een krachtdadige reactie
wekken. Overwegingen der overwinnaars
hoe begrijpelijk op zichzelf, van hun standpunt gezien — omtrent de schuld aan den
oorlog van 1914, hebben het gewonnen van
wijsheid in den trant van het Weener Congres, tot aller ongeluk.
Men mag zich niet afvragen, of bet
nu eindelijk geen tijd is geworden
voor een juiste en verstandige regeling der zaken van Europa ? Men
zegt ons, dat de tijd voor vrede nog
niet is gekomen. Maar wat baat doorvechten indien het, te eener zoogoed
als ter andere zijde, tegenstanders
betreft die men, wegens hun grootte,
op den duur niet vernietigen kan,
ook al wilde men het en achtte men
dat niet ontoelaatbaar? Zulke woorden magen, dunkt mij, in dezen tijd
wel eens gezegd worden op een
plaats als deze, in een neutraal land
dat geen eigen gewin beoogt, en
noch West- noch Midden-Europa zou
willen zien ondergaan in verarming
en bolsjewisme.
Men wantrouwt de eerlijke bedoelingen van
een begrijpelijke, doch
den tegenstander
onvruchtbare gezindheid. Men verlangt —
op zichzelf ook al begrijpelijk
garanties.
Maar. hoe verkrijgt men betere waarborgen
dan door zich om de tafel te scharen en op
grondslagen van werkelijkheid en rechtvaardigheid, met wederkeerige inachtneming van
den eerbied, die men aan'andere volken verschuldigd is, een regeling tot stand te brengen, die wegens haar intrinsieke waarde de
belofte in zich houdt, dat zij den vrede voor
zeer geruimen tijd' verzekert? Er is niet gebleken, dat zulk een resultaat onbereikbaar
is, betoogde de minister.

—
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dan anderhalf maal zooveel als Duitschland, driemaal zooveel als Frankrijk en
nog altijd niet minder dan 100 zielen
meer dan het Vereenigd Koninkrijk.
Acht en driekwart milüoen menschen te
voeden in een land, welks bodem slechts
Nederland's rol.
vier millioen in het leven kan houden,
waarop
1940 ons
Het zijn dergelijke vragen,
dat is een kunststuk, dat slechts mogewellicht het antwoord zal brengen. Moge dat
lijk is door groote krachtsinspanning.
antwoord overeenkomen met datgene, wat
in
millioenen harten leeft, ook, ja wellicht
schoon
gebiedsdcelen,
Onze overzeesche
eerste plaats, bij de oorlogvoerenden
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niet geschikt voor duurzame vestiging van
Europeanen, helpen ons daarbij, al is de
groote bevolkingsdichtheid van Java (met
784 bewoners per vierkante mijl oen der
allerdichtstbevolkte gebieden ter wereld),
een probleem op zichzelf. Die overzeesche
rijksdeelen beschouwen wij nietteminniet als
een voor anderen gesloten gebied, integendeel, zijn anderen daar welkom, onder onze
milde wetgeving en ons bestuur, dat door
bevoegde beoordeelaars in den vreemde aan
anderfn tot voorbeeld wordt gesteld.
Hopen wij, dat tegenover die open deur do
poorten bij anderen zich weldra opnieuw
zullen openen. Wij moeten varen, wij moeten
handel drijven, wij moeten anderen diensten
bewijzen, anders kan ons volk niet bestaan.
De landen die thans, om den tegenstander te

in de
zelf. Dat Europa kan vechten heeft het in
den loop der eeuwen meer dan genoeg getoond. Dat het echter het eigen continent
kan ordenen op een zoodanige wijze, dat het
zijn bijdragen tot de beschaving zal kunnen
blijven leveren, dat moet het nog bewijzen.
Kan Nederland er toe bijdragen, dat men
tot overleg komt, dan gaarne. Dat wij ten
deze dilligent zijn, hebben wij tezamen met
België bewezen. Maar wij dringen ons niet
op, en heeft men onze hulp om elkaar weer
zeer wel ! Als men
te vinden, niet noodig
elkaar maar weervindt.

.

Niet zonder reden, noemt men Rheumatiek
een rampspoed', waaronder in ons land ontelbare mannen en vrouwen gebukt gaan. Onbe~chrijfelijk zijn de pijnen, ondragelijk de
lasten, die rheumatiek al aan de rnenschWant nog afgezien
heid gebracht heeft.
van de pijnen zelf, gaan er zoovelen ten
onder aan de igevolgen, worden heele families
het slachtoffer, omdat de onmacht tot het
verrichten van 't dagelijksch werk, het vaders
onmogelijk maakt hun dagtaak te verrichten;
worden moeders aan hun stoel of bed geomdat aangetaste ledematen,
kluisterd,
krachteloos en als het ware verlamd, ieder
werk weigeren. Koud, guur weer, regen en
wind, vochtige woningen en allerlei oorzaken
meer, kunnen leiden tot aanvallen van rheumati'.che pijnen. Maar de gxond-oorzaak is
Schadelijke zuren,
altijd onzuiver bloed.
die niet behoorlijk door het lichaam worden
afgevoerd, die zich ophoopen en vastzetten
in spieren, spierweefsels en gewrichten, die
zijn de eigenlijke oorzaak van Uw snerpende
Rhenmatische pijnen. Daarom moet ge KruDit heilzame middel,
schen Salts nemen.
onnoemelijk
vele lijders aan
dat reeds zoo
Rheumatiek van hun pijnen verlost heeft, zai
ook Uw bloed zuiveren en zoodoende de oorzaak wegnemen van Uw lasten en pijn.
Kruschen Salts is samengesteld uit 6 minerale zouten, welker aansporende werking op
Uw lever, nieren en ingewanden, deze organen tot grooter actie brengt; die ze weer
doet funetionneeren precies zooals vroeger;
die ze eigenlijk weer jong maakt en opgewassen tegen hun taak: Uw bloed te zuiveren,
het vrij te houden van pijnverwekkende
zuren en deze af te voeren langs natuurlijken
breek Uzelf uit
weg.
Wees verstandig
ongemak,
en
wordt weer
pijnen
de ban van
Iederen
de oude! Neem Kruschen Salts.
morgen bij het opstaan de beroemde kleine
hoeveelheid Kruschen, zooveel als er op een
in Uw eerste kopje thee. 't Is
cent gaat
doet U zoo wonderlijk véél
weinig
en
zoo
goed Kruschen Salts is verkrijgb. bij apoth.
en drog. a ’0.40, ’0.75 en ’1.60 (extra groot
pak). Febr: E. Griffiths Hughes Ltd., Manchester (Engeland)'Opgericht 1756.
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NEDERLAND BLIJFT LID
VAN DEN VOLKENBOND
Eerst wanneer alle hoop op de
ontwikkeling van een krachtig leven van deze organisatie moet worden opgegeven, zou het oogenblik
zijn gekomen om zich uit den Bond
Bestendiging
terug te trekken.
lidmaatschap geen gevaar voor
neutraliteit.

-

haast gewoon dreigt te worden te spreken
over invallen van buitenlandsche legers in
onzijdige landen. Men spreekt daarover, niet
slechts in oorlogvoerende, maar evengoed in
neutrale landen, alsof een dergelijke inval
min of meer ware een zaak van opportuniteit, van toevallig krijgsbelang, alsof over
neutraal gebied, vooral indien het kleinere
'staten geldt, elk oogenblik zou kunnen worden beschikt om met betere kans d'en tegenstander te lijf te gaan.
Hiertegen moet krachtig worden gewaarschuwd, want al dat onverschillig gepraat
van „morgen kan dit of dat onzijdige land
worden binnengevallen", als ware, dat de natuurlijkste zaak ter wereld', stompt op den
duur de openbare meening af voor het verachtelijke, het monsterlijke, -dat in zulk een
handelwijze, had zij inderdaad plaats, zou
zijn gelegen. Het zij verre van mij, aldus spr.
hier zedepreeken te willen houden. Maar wel
zou Ik hier willen doen uitkomen, dat de Internationale moraal zich evenmin op den
duur tot zwijgen laat brengen als het menschelijk geweten, dat haar bron is. Zij is
een realiteit, een politieke realiteit en dus
een zakelijke factor, waarover men kan spreken, zonder in moraliseeren te vervallen.
In alle oorlogvoerende landen wordt de
waarheid belicht daor het prisma der propaganda. Maar nog nooit is zelfs de meest
geraffineerde propaganda er in geslaagd, in
hoofdzaken de waarheid door de perscampagne of anderzins zoo te verteekenen, dat
zij onherkenbaar wordt.
Bovendien
en daarmede wilde de miniseindigen
wat
geeft ons of anderen het
—
ter
recht, met een even bedenkelijk als onverantwoordelijke oppervlakkigheid den belligerenten bedoelingen aan te wrijven, die zoozeer in strijd zijn met elementaire eischen en
behoeften van de internationale gemeenschap waartoe zij zelf van nature behooren?
aan welke zijde dan
Zeker, wanneer wij
vreemde strijdmachgrenzen
ook — aan onze
wij voorzorgsmaat
dan'
moeten
opmerken,
ten
regelen nemen. Niets toch is in zulk een geval gevaarlijker dan een militair vacuüm, of
iets wat daarop lijkt. Zulke voorzorgsmaatregelen nemen wij dan ook naar alle zijden.
Maar anderzijds zou niets bedenkelijker zijn,
dan uit die overweging te besluiten, dat de
staten willen leven naar de wet van het oerbosch, als verscheurende dieren, „homo homini lupus".
Voor eerbied voor elkanders erf, ook in de
samenleving der staten, zal Nederland altijd
bereid zijn op te komen op alle wijzen, die
met nze positie strooken. Zelf handelen wij
naar den regel, dat wij richtig willen leven,
anderen niet willen deren, en ieder het zijne
willen geven. Blijven wij ook in dit opzicht
paraat, en laten wij ons niet op sleeptouw
nemen door den waan van den dag ! (Krach-
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tig applau~).
Zonder hoofdelijke stemming is, nadat de

minister ruim een uur had gesproken, vervolgens de begrooting 'van Buitenlandsche
Zaken goedgekeurd.
Hierna is de vergadering gesloten. Vele
Geruchten
leden kwamen den minister de hand drukken
Een punt van groot belang is de hoogst
lichtvaardige wijze, waarop men hier en in en complimenteeren.
niet mindere mate elders gaandeweg wei-
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Nieuws uit Kaatsheuvel.

Provinciale Berichten.
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Jaarvergadering R.K. Boerenbond.
Dinsdag
hie'd de afd. Kaatsheuvel van den
""
EMERITUS-PASTOOR H. VAN
N.C.B! haar jaarvergadering. Om negen uur
WAGENBERG
droeg de ZeerEerw. Adv. Pastoor de Klijn in
priester
van het bisdom overleden. de parochiekerk St. Joseph een H. Mis van
Oudste
dankzegging op tot intentie van de leden en
Te Hulsel is overleden emeritus pastoor overleden leden. In de R.K.W.V. werd de jaar
vergadering gehouden, die door omstanH. H.van Wagenberg.
Henricus Hubertus van Wagenberg, de digheden slechts matig bezocht was. Voorzitnestor onzer diocesane geestelijkheid, is ge- ter, vice-voorzitter en een paar bestuursleden
waren ziek, de secr gemobiliseerd, zoodat de
boren te Vlijmen in 1848 meldt de Bssch. Crt. vergadering
op verzoek van den geest. adv.
In 1884 ging hij naar het Klein Seminarie. geleld
werd
door
W. de Jong. Het
Waalwijk.
Rijen.
In 1870 ging hij naar Haaren en word op jaarverslag sloot bestuurslid
batig saldo van
met
een
priester
gewijd.
24 Juni 1876
In hetzelfde ruim f 300, waarvan echter een gedeelte werd
Wit-Gele Kruis.
jaar werd hij assistent te Leuth bij don overgeboekt naar het tekort van voorgaande
Gemeenteraadsvergadering.
Op
initiatief van het plaatselijke Wit-Gele
hoogbejaarden Pastoor J.' Cruijs en, in 1830 jaren. Als bestuursleden werden herkozen de
voor
Kruis
zal hier een moedercursus worden geoprichting
De
raad
is
ambachtskapelaan te Overasselt doordat zijn voor- heeren C. Groenendaal en P. Meeren, terwijl
geven.
school
Geldleening
voor
restaurade
vacature in het bestuur werd aangevuld
ganger aldaar, kapelaan N. Pompen, de
tie Ned. Herv. Kerk.
latere Pastoor van Empel, toen was over- door de verkiezing van den heer A. in 't
Wegens
Donderdag
Groen.
onvoltalligheid der vergadekwam de raad der gemeente in
geplaatst naar Mill.
In 1884 verwisselde hij met kapelaan P. ring werd een gedeelte der agenda niet afge- openbare vergadering bijeen. Nadat de voorz.
werkt.
de leden een Zalig Nieuwjaar heeft toegeChr. Hooff Overasselt met Reek. Hier kwam
wenscht en de heer Roks namens den raad de
hij bij een even bejaarden Pastoor H. v.d.
beste wenschen heeft uitgesproken, wordt de
Burgerwacht Kaatsheuvel.
Zandt als vroeger te Leuth en na diens
BOUWKUNDIGE STICHTTE
vergadering met gebed geopend.
Burgerwacht
Woensdag
bij
De
hield
den
overlijden onder Jos. A. Suys. Beiden zijn
Teurlings
gevraagd,
Door
de
firma
Gebr.
is
Joh. Smit—Hesselmans zijn jaarlijkBRAND.
jaren lang pastoor geweest. Pastoor v. d. heer
sche feestvergadering. Nagenoeg alle leden haar in erfpacht af te staan een terreintje
Zandt 31 jaren, Pastoor Mgr. Suys 36 jaren, waren present. Van den Inspecteur der Bur- aan de Westerhavenkade, aansluitende aan
Verzwaring der straf van 4 tot 15
maar beiden heeft hij overtroffen zoowel in gerwachten, was bericht van verhindering en benoodigd voor uitbreiding van hare veejaar geëischt.
pastoorsjaren als in ouderdom. Evenals zijn ingekomen. Ook Burgemeester Mallens was koekenfabrieken. Het gevraagde terreintje is
pastoors ging hij al weldoende rond onder verhinderd. De voorzitter sprak een. woord groot ongeveer 221 M 2(13 strekkende meters)
In hooger beroep heeft voor het Hof te
en W. stellen voor, het bedoe'de terreintje
de behoeftigen en op velerlei gebied wist van opwekking tot de leden, waarvan in de B.
erfpacht
in
af
te
staan
Leeuwarden
terecht gestaan de 51-jarige
onder de voorwaarden
hij raad te geven. Na tien jaren ongeveer afgeloopen periode al eens dienst gevraagd welke bij raadsbesluit van
bouwkundige
12
Nov.
1926
aan
N.
W. S., dien de Rechtbank
volgde de benoeming tot Pastoor te Hulsel was, die met toewijding vo'bracht is. Op 6 de firma werden gesteld bij een andere in erf aldaar had veroordeeld tot vier
jaar gevanJan:
Goedkeuring
op
gewijzigde
is
de
Kon.
de
in St. Clemens. Op 1 April 1894 was de statuten verkregen. Op
vraag, of voor be- pachtgeving. Het tijdvak van de erfpacht is genisstraf wegens opzettelijke brandstichting
de
Z.Eerw. heer J. van Aggblon als Pastoor wezen diensten op een vergoeding mag gere- in het ontwerp-raadsbesluit zoodanig gesteld, in het perceel aan de Talne, dat toebehoorde
aldaar overleden en Mgr. W. van de Ven kend worden, deelde de voorzitter mede, dat dat het afloopt tegelijk met andere erfpach- aan zijn broer G.S. De Officier van Justitie,
wees hem in de eerste helft dier maand aan deze kwestie naar genoegen zal worden af- ten van dezelfde firma, nl. 31 Dee. 2001. die zes jaar gevangenisstraf had geëischt,
ging in appèl, terwijl ook verdachte in hooals dezes opvolger. Groot was ook de vreugd gewerkt. Waar het schietseizoen is onder- Wordt z.h.st. goedgekeurd.
Voorstel tot noodzakelijkheidsverklaring ger beroep ging.
toen de nieuwe Pastoor van Wagenberg broken door het innemen der vuurwapenen, van
Na het getuigenverhoor
het stichten eener ambachtsschool.
hield de procureur-generaal
een uiterst
onder zijn nieuwe parochianen verscheen en kon de prijsuitdeeling van den schietwedDe heer v. d. Waerden wil, daar de raad scherp requisitoir. Spr. achtte de opzettelijke
die vreugd is nimmer getemperd integendeel strijd niet gehouden worden. Zoodra de ge- geen
gelegenheid heeft gehad dit voorstel te
ze werd steeds grooter; hoe beter men den weren worden vrijgegeven, zal het bestuur in overwegen de behandeling tot 'de volgende brandstichting bewezen, ook al zou In laatste
oplossing
dezen
een
gezellig
zoeken.
Met
een
een ander aan den draadhebben
Pastoor leerde kennen, dos te grooteir ,werd kaart- en blliartpartijtje en eené barakcon- vergadering uit stellen. De voorzitter be- instantie
spreekt zijn onderhoud met den inspecteur getrokken, die het vernuftig aangebrachte
.de sympathie.
cours werd de avond gesleten. Een heerlijke
van het Nijverheidsonderwijs. De stukken machanisme in werking zou brengen.
Deed hij veel voor het geestelijk welzijn Brabantsche koffietafel vormde hot slot.
moeten voor 1 Maart zijn ingediend, omdat
Verdachte moet
zijn
tijdelijke
zoolang '
van
was
aldus spr.
volk, ook voor het
anders
geen
subsidie
voor
1941
kon
worden
goede
Zijn
Herder
bereid.
onuitde
mogelijk uit de maatschappij worden versteeds
Bloempjesdag spijskokerij.
verwacht. De bedoeling is dat de raad zich
puttelijke beurs weet daarvan mee te spreBloempjesdag
voor
bannen, daar hij herhaaldelijk
spijskokerij
uitspreekt
De
de
ter
over de noodzakelijkheid dat er
ook in
ken. Maar daartegenover stond ook de dank- plaatse
gehouden bracht in totaal f 57,60 op. een Nijverheidsschool komt. Verschillende
Indië
hij
brandstichting
is
terzake
van
zijn
menschen. Mot alle enthoubaarheid van
leden kunnen afcch na de uiteenzetting van
veroordeeld
siasme van de gansohe bevolking zijn de
zich aan dit misdrijf schul
Statie-dagen
den voorzitterTnet het voorstel vereenigen
verschillende jubilea van dozen priester en De Harmonie van het Kon. Muz, Gez. Eu- De heer v. d. Waerden blijft bij zijn meening
dig maakte. Spr. eischte 15 jaar gevanpastoor gevierd. En het enthousiasme steeg phonia houdt Zaterdag haar jaarlijkschen de beslissing uit te stellen. Hierna leest de
genissraf.
ten top toen de Koningin hem in 1928 statiedag, terwijl de zangver. dezen feest- voorzitter de verk'aringen voor van bonden
ver. die de plannen toejuichen en hun
Verdachte verbleekte bij het hooren van
in de Ridderschap van Oranje Nassau op- avond heeft geste'd op Maa.ndag 29 Januari. en
toezegden,
steun
waarbij
de
Chr.
Besturendezen
zwaren eisch. Zaterdagmorgen zal mr.
nam.
bond het betreurt, dat van het onderwijs in Okma zijn pleidooi houden.
Bij zijn 50-jarig priesterfeest in 1926 werd
uit
de houtbewerking is afgezien. De heer v. d.
hem reeds de Orde van Oranje Nassau verWaerden zou liever hebben gezien dat er een
KIND IN BRANDEND HUIS
leend.
gewone Lagere Nijverheidsschool werd opVal liep weer slecht af.
Op 24 Juni 1936 vierde de herder zijn
OMGEKOMEN.
gericht voor alle Gezindten. Volgens de meeHet 8 jarig zoontje van A. de 8., dat voor ning van den voorz. is het voornaamste bediamanten priesterfeest onder veel blijken eenige
Moeder veroordeeld tot een maand
dagen bij een val zijn arm brak, had zwaar bij den heer v. d. Waerden R.K. school.
van belangstelling.
op
nu
weer
een
te
ongeluk
het
hoofdwonde
gevangenisstraf.
jaar
kreeg
rayon
Wat het
betreft, dat de school hoopt
Op 4 September van hetzelfde
loopen.
te bestrijken heeft men gerekend van Raams
hij wegens gezondheidsredenen ontslag als
R. K. Middenstandsver.
Een 23-Jarige moeder uit Beverwijk Is gisdonk tot en met Drunen, verder van HeusPastoor te Hulsel.
teren
door de rechtbank te Haarlem veroorDe Kath. Middenstandsver. vergaderde den en het Land van Altena met als grens
Met hem is de oudste priester van het Woensdagavond
deeld
tot
een maand gevangenisstraf, omdat
Dussen.
„De
Kronen". Als
Hierdoor kwam men aan een inwoner
in Hotel
bisdom heengegaan. Hij bereikte den geze- spreker trad op burgemeester
dr. Sweens, die aantal van 50,000. Volgens de heer v. d. zij op 29 Mei j.l. haar drie kinderen alleen
g-enden leeftijd van bijna 92 jaar.
handelde over het aan te bieden huldeblijk Waerden heeft de niet-katholieke bevolking thuis had achter gelaten en vergeten had een
(studiefonds) bij het gouden priesterjubilé geen keus naar een R.K. school of niet. De electrische strijkbout uit te schakelen, zoodat
GEVAARLIJKE BRAND TE OSS.
voorzitter merkt op dat hetgeen de heer v. d. brand was ontstaan en haar vijfjarig zoontje
van pastoor v d. Noort.
Waerden betoogt niet aan de orde is, hetgeen was omgekomen. De beide andere kinderen
Feestavond.
Midden in het complex der N.V. „Oranon".
door den heer Verdoorn wordt beaamd. De waren door den rook bedwelmd, doch konden
café „De Speek" had een feestavond heer Smolders (wethouder)'wil nog even wij- door de brandweer worden gered.
In
Gisterenavond om kwart over negen ont- plaats vanwege het brandweercorps, waarbij
op het woord neutraal, dat door den heer
De officier van justitie had tegen haar
stond brand in de distilleerinrichting van de de burgemeester en verschillende raadsleden zen
v.
krachtig
d.
Waerden
zoo
eveneens
een gevangenisstraf voor den tijd
verdedigd.
wordt
N.V. „Organon" te Oss. Deze inrichting ligt tegenwoordig waren.
Spr. haalt met tal van voorbeelden aan, dat van een maand geëischt.
scomplex,
f
naast
het
bedrij
midden in het
steeds meer en meer op principieelen grondgroote laboratorium en boven de alcoholbeslag wordt gewerkt. Het voorstel wordt met
waarplaats.
Nieuws uit
alg.
stemmen aangenomen. Hierna stellen
De arbeiders, die den brand ontdekten, naB.'en
W. voor om in beginsel goed te keuren,
onmiddellijk
de
brandbluschmiddelen
men
Filmavond.
grond voor die school beschik
benoodigde
de
REGENJAS VERDUISTERD
van het bedrijf ter hand om een gevaarlijke
Door de Rijver. „De Cavalieren" werd gis- baar te stellen, althans te reserveeren en de
uitbreiding te voorkomen. Met verscheidene
eigenaars
Vonnis werd gewezen in de zaak tegen den
schadevergoeding uit te keeren
stralen tastten zij het vuur aan. Later kre- terenavond in de zaal „Concordia" te Berkel van 4 pet. een
Er zal een oppervlakte noodig zijn 31-jarigen venter P. v. D. uit Oosterhout, thans
gen zij assistentie van de gemeentelijke een goed geslaagde filmavond gegeven. Lief80 bij 50 M. zoodat jaarlijks hiermede een terzake gedetineerd, die op 3 December jl. uit
brandweer. Tal van militairen boden ook de hebbers van de paardensport hebben wer- van
behulpzame hand. Tegen tien uur was men kelijk kunnen genieten van het interessante bedrag van pi.m 400 gld. gemoeid zal zijn, een danszaal, aan de Burgerhoutschestraat te
daar rle priis onceveer 10,000 gld. zal bedra- Roosendaal een regenjas had medegenomen, en
den brand meester. De omvang van de schade dat hun geboden werd.
gen. Deze schadevergoeding zal duren zoolang later ten eigen bate van de hand gedaan, welke
nog
Is
niet bekend.
Plotseling sterfgeval.
nog geen beslissinsr is verkregen omtrent de jas hem aldaar bij vergissing aan de garderobe
stichting van een Nijverheidsschool. De grond
Mej. T. P. te Enschot gevoelde zich Woenswas ter hand gesteld. Hij werd. wegens verdag avond plotseling onwel. Eer geestelijke is ei°:endom van het R. K. Kerkbestuur van duistering veroordeeld tot 10 maanden gevangeen geneeskundige hulp aanwezig was, was zij St. Jan en valt niet buiten het uitbreidings- nisstraf, welke straf ook door den officier van
nlan, doch wel buiten het onteigeningsplan. Justitie tegen verdachte was gerequireerd.
reeds overleden.
Burgerl. Stand.
Oo een vraag van den heer v. d. Waerden
Benoemd.
of
de eigenaars genoegen zullen nemen met
Geboren: Johannes A. M. z. van Antonius J.
Tot onderwijzeres aan de Bewaarschool te 4 pCt. antwoordt de voorzitter
bevestigend,
JohanJ. van Riel en Wilhelmina C. Evers
Mej. v. Vugt uit Tilburg. waarop ook dit voorstel z.h.st. wordt goedEnschot
is
benoemd
en
Theodorus
Verhoeven
na H .M. d. van
J. W.
gekeurd. Voorstel tot vaststelling van het
Marinus J. H z. van
Arno.da J. Spierings
bedrag
C.
der uitkeerintren aan andpre gemeenOisterwijk.
Hamsvoord
en
Jordina
Franciscus J. v. d.
ten ingevolge art. 104 der LO. Wet, wordt
den Otter — Henricus J B z v. Adrianus
nadgt de voorzitter
Voetbal.
enke'e vraeen van
en
Adriana
M.
J.
Stokkermans
Vereeniging „Kerkeind's Belang".
den
dienaangaande
heer v. d. Waerden
heeft
O de Wijs
Petrus J. z. van Petrus Schilders
beantwoord, goedgekeurd.
en Anna M. van Hoof — Antonius A. J. zoon
GEEN NEDERLAND—BELGIË-WEDSTRIJD
Maandag hield b.g. Ver. hare jaar- tevens
Voorstel tot ruiline van grond aan de Wavan Johannes A. Verhoeven en Petronella feestvergadering in „Het Molentje". Het wel- genstraat
VOOR MILITAIREN
met de Ned. Herv. Gemeente. De
A. Vingerhoets — Joanna H. d. van Johannes komstwoord werd gesproken door den voorvoorzitter licht dit voorstel. uitvoerig toe.
Spanjers en Maria van Erp.
Volgens
een
uit Brussel ontvangen bericht, zal
Moerenburg.
De heer J. B. en W. stellen voor tot de voorgestelde
zitter, den heer H.
Overleden: Maria L Teurlings wed. van Pe- Dénis secr. bracht het jaarverslag uit, waarde ontmoeting tusschen een Nederlandsche militer W. Timmermans, 64 jaar
Petrus J. aan wij het volgende ontleenen: op 8 Aug. '39 ruiling te besluiten. De gemeente verbindt taire voetbalploeg en een Belgische — waarvoor
Willems
82 jaar herdacht de heer H. Moerenburg het 12 1-2 zich om het verkregen terrein te onderhou- onderhandelignen gaande waren en welke in
dag
Schilders 1
Maria J.
Johannes F. van Gestel, echtg. van Maria v. jarig voorzitterschap. Door het overlijden van den ten genoege van den minister van 0,, K. Februari in Antwerpen zou worden gespeeld
d. Sanden 70 jaar — Antonius Schepens, den heer J. v. d. Heijden verloor de vereeni- en Wetenscha.poen en het nimmer te ver- niet plaats vinden. De militaire overheid in België
echtg. van Maria J. Wouters 59 jaar — Hen- ging den penningmeester. Het ledental be- vreemden, te bebouwen of op andere wijze kon geen toestemming voor deze ontmoeting
drika Kiemeneij 64 jaar
Petronella Vinger droeg 50. Aan de beurt van aftreden waren van aanzien te veranderen dan met toestem- geven.
van dien minister. (Goedsrekeurd)..
hoets, echtg. van Johannes van Onzenoord en de heeren: Chr. Demmers, J. Dénis en W. ming
ARSENAL REEDS KAMPIOEN
Voorstel
tot het aangaan eener geldleening
jaar.
Ven,
tevoren van Francis v. d.
58
Klessens Sr. Een vacature J. v.d. Heijden. Ge- met den Rijksdienst
voor de Werkverruioorlogstitel op voetbalgebied is gisDe
eerste
noemden werden allen bij acclamatie herko- ming voor het herstellen van de Ned. Herv. terenmiddag door de Arsenal behaald, aangezien
Van komen en gaan.
zen, terwijl ter vervanging in de vacature Kerv-,
Reeds zeer geruimen tjid zijn door B, de Londensche eerste-klasser door een overwinIngekomen: Maria M. Buissink en Elisa- werd benoemd de heer J. D. van Steen. Het
onderhandelingen gevoerd met het ning op Tottenham Hotspur de eerste districtsen
W.
beth M. J. Hezemans, kloosterzusters, van jaar 1939 sloot met een batig saldo van f 38,81. Rijk de Provincie en het Kerkbestuur
der N. kampioen is geworden en wel van district Zuid A,
Moergestel, kloosteraan D 76 naar Heuvel A Hiermede was het officieel gedeelte ten einH.
Gemeente
betreffende
subsidieering
waarin zoo gued als zeker West Ham United als
108 6— Adriana Schilders van Tilburg Oude de, waarna het „woord" was aan den heer de restauratie en ontmanteling van de N.van
H. tweede zal eindigen.
Dijk 1 naar Baarschot C 9 zonder beroep
Bartje Wezenbeek humorist en „The Green kerk
Deze restauratie en ontmanteling heeft
Cornelia H. van Korven, dienstbode van Oos- Smoking Band".
reeds voor een gedee'te haar beslag gekregen,
telbeers ca. B 47 naar Waterstaat A 154
Biljarten.
o.a. is het dak gerestaureerd. De ontmanteMechelina van Gemert, kloosterzuster van
„Met Zang en Vriendschap door Europa"
ling heeft reeds grootendeuels plaats gehad,
Utrecht Springweg 42 naar Heuvel A 108
getiteld, welke Dinsdag doch hiervan laat de afwerking nog op zich
Zoo was de
FEDERATIE VAN BILJARTAdrianus L. Nooijens landbouwer, van Hilva- door „Zang en revue
Het Wapen wachten. B. en W. stellen den raad voor: le.
Vriendschap"
in
Hoekje
8139
naar
A
6
renbeek Slibbroek
VEREENIGINGEN VOOR
van Oisterwijk voor het voetlicht werd ge- Onder handhaving van de vroeger genomen
Clara J .Heeren kloosterzuster van Leiden, bracht. Deze revue
besluiting tot verleening van een subsidie ad
geheel
in
het
teestond
Pelikaanstraat 1 naar Heuvel A 108
HenTILBURG EN GOIRLE
de propaganda. Aan belangstelling ont- 15 pet. van f 120,000 (zijnde f 18,000) en van
drlka A M van de Poel kloosterzuster van Ub ken
brak het niet De heer J. v. Gestel directeur een extra subsidie ad f 3000 in de kosten van
(Officieel)
bergen B 283 naar Heuvel A 108.
gaf vervolgens ontmanteling te besluiten tot het verleenen
een
sprak
openingswoord
en
geb.
v. ekplicatie
Vertrokken: Johanna G. Veldkamp
van de op te voerenrevue. Deze van een nieuwe bijdrage ad f 6300 in het beWEDSTRIJDPROGRAMMA
Dijk, en Petronella C. van Osch, kloosterzus- werd geopend met
„Paljas". drag waarmede de oorspronkelijke begrooproloog
ne
uit
Noodcompetitie.
ters van Heuvel A 108 naar Moergestel Kloos- Hierna lieten „Piet Zang" en „Kees Vriend- ting ad f 120,000, zal worden overschreden,
Christiaan
Veenendaal
landterlaan D 76
Woensdag 31 Januari 3e klas Watertorenschap" zich van den vroolijken kant zien. zoodat het gemeente-subsidie alsdan in tobouwer van Baarschot C 38 naar Doorn, Eenige jonge
bedragen f 27.300; een en ander on- spelers 2—Eensgezindheid 2;
beschikkend
over
een
taal
zal
leden
Woestduinlaan 21
Maria E. de Bruin geb.
vergastten de aanwezigen op der voorwaarde, dat rijk, provincie en kerk2e klas Belvédère I—Poedeltje 2.
Hendriks, z. b, van Laar A 78 naar Hilvaren mooie stem
bestuur
toezegging eestand doen en
Donderdag 1 Febr. 2e ttlas BBC I—Abattoir 1.
soli.
waarna
ten
hunne
eenige
eenige
koornummers
beek Koestraat A 118 — Johannes L. van
Zaterdag 3 Febr. 3e klas Belvédère 2—NAO 2
werden gegeven.
ook het comité, zljn%andeel bijdraagt, voorts
Lissurn landbouwer van B 24 naar Tilburg, beste
Snepscheut
bedrag
voorwaarde,
Woensdag 7 Febr. le kl. Watertorenspelers 1
Hierna
heer
Van
de
onder
dat
't
werd
de
P.
van
f
27.300
Rugd.ijk 18 — Franciscus L. van Heerbeek,
toegesproken in hoedanig- a's voorschot onder de voorwaarden (rente- —Poedeltje 1.
door
den
directeur
Hoekje
landbouwer van
A 8 naar Oostelbeers
Donderdag 8 Febr. le kl. KNK I—Eensgezindvan mede-oprichter der ver., nu vijftien voet 2 1-2 pCt. af'osMng in 40 jaren in annuïca. A 29
Theodora A. van F^en dienst- heid
jaren bestaande, waarvan de heer v.d. Snep- teitsvorm) door de Rijkscommissie voor werk heid 1.
bode van Laar A 76 naar Oss, Oijenscheweg
scneut 12 1-2 jaara's penningmeester fun- verruiming voor de gemeente beschikbaar
Zaterdag 10 Febr. 2e kl. Poedeltje 2—Gez.
41.
geerde. Namens de leden mocat genoemde wordt gesteld.
Spelers 1.
Dongen.
functionnaris een blijvend aandenken in ont2e Aan te gaan met den Staat der NederMaandag 12 Febr. 2e kl. KNK 2—Deko 1.
vangst nemen, waarvoor hij hartelijk dankte. landen pen geldleening. groot in maximum
Woensdag 14 Febr. le kl. NAO I—ETO 1.
Arbeidsongeval.
Z»s kleine meisjes voerden een mooie rei- f 27.300 teren een rentevoet van 2 1-2 pCt.
Donderdag 15 Febr. 2e klas NGG I—BelvéDe arbeider V. werkzaam op de schoenfa- dansje uit, terwijl een den jubilaris toesprak per jaar. af te lossen met 40 iaarlijksche an- dère L
briek der N.V. J. A. Ligtenberg. had het on- en bloemen aanbood. Voorts werden 'nog di- nuïteiten en verder onder de voorwaarden
Zaterdag 17 Febr. 3e kl. Eensgezindheid 2—
geluk tusschen ziin machine bekneld te gera- verse koorwerken uitgevoerd waaronder
Dvi v?n bet ter inzage liggende ontwprn-beslult. Watertorenspelers 2.
3°. De r>-pmeentebp"Tootinp- van 1940 te zijken, waardoor hij enkele nogal ernstige ver- zend en een nacht" en „O. pe-pi-ta" en het
Tournooi G.B.C.
wondingen opliep. Nadat een noodverband slot uit Faust. Hierna weder optreden van ner tijd dienovereenkomstig te wijzigen. Het
(A. v. Pelt, Bergstr., Goirle)
voorstel wordt z.h.st. goedgekeurd evenals 't
was gelegd, werd hij naar een der plaatselij- „Piet en Kees".
Woensdag 31 Jan. 3e klas Deko I—KNK 2.
ke geneesheeren vervoerd, die voor verdere
Aan het einde sprak de directeur een dank voorstel tot wijziging der beerooting 1939
Donderdag 1 Febr. le klas ETO I—Eensgewoord voor aller spontane medewerking.
waarna sluiting der openb. vergadering volgt.
behandeling zorgde.
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DE ROOKWORST MET DE FIJNE. ZACHTE ROOKSMAAK

Nieuws uit

Nieuws uit

—

Rechtszaken.

—

—
—

—

Nieuws

Gilze.

Berkel-Enschot.

Bredasche Rechtbank.

Nieuws uit Diessen.

—

—

Sport.

Nieuws uit

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nieuws uit

—
—
—
—

—

—

zindheid 1.
Zaterdag 3 Febr. 2e klas Poedeltje 2—NGQ 1.
Woensdag 7 Februari 4e klas Qez. Spelers 2

-QBC 4.
Donderdag 8 Febr. 3e klas Watertorenspelers
2—QBC 3.
Zaterdag 10 Februari 3e klas NAO 2—Ons
Genoegen 3
Maandag 12 Febr. 2e klas BBC I—QBC 2.
Woensdag 14 Febr. 3e klas Eensgezindheid 2

—Belvédère 2.
Donderdag 15 Febr. 2e klas Qez. Spelers I—<
Abattoir 1.
Zaterdag 17 Febr. 4e klas NGQ 2—ETO 2.
Maandag 19 Febr. le klas KNK I—Poedeltje 1.
Bekerwedstrijden.

De bekerwedstrijden der T.B.C, vangen aan
op Zondag 4 Februari. Het programma volgt
volgende week.

482ste STAATSLOTERIJ
(Niet

officieel)

sde klasse, Bste lijst
Trekklrg van Donderd % ' Januari 1940
Hooge Prrjien

/

1000.— 1306 4871 6028 7817 10745 17446

f 400.—

15886 20022

9411 12088 12482 13105 13521
100.— 2745 8263 10661 17817 18925 20124
Prijzen van f 70.—
1224
1225
1252 1313 1326 1448 1481
1041
1539 1565 1704 1802 1829 1876 1883 2035
2062 2119 2121 2241 2244 2447 2646 2772
2782 2826 2938 2987 3015 3028 3052 3069
3071 3112 3278 3418 3449 3497 3614 3659
3769 4092 4390 4491 4613 4625 4794 4821
4892 5106 5140 5640 5643 5758 5877 5915
5942 6072 6167 6275 6295 6303 6376 6423
6454 6550 6666 6683 6719 6765 6872 6911
7086 7171 7463 7700 7779 7783 7810 789»
8170 8190 8198 8418 8511 8614 8619 8681
8796 8802 9053 9267 i376 9419 9509
9566 9590 9673 9804 9810 9943 9982 10003
10147 10183 10278 10304 10362 10418 10427 10466
10551 10645 10713 10815 10833 10860 10898
11045 11158 11182 11201 11205 11307 11320
11398 11558 11913 12057 12101 12259 12262 12310
i
12338 12510 12655 12799 1321
12930 13063 13109
13214 13322 13459 13470 13491 13513 13573 13737
13849 13861 14147 14189 14333 14312 14391 14402
14558 14572 14612 14615 14897 15087 15136
15219 15249 15267 15281 15400 15605 15639 15750
15810 15980 15983 16028 16079 16100 16124 16254
16359 16431 16517 16594 16750 16758 16843 17057
17141 17223 17252 17297 17393 17440 17596 17713
17825 17863 17996 18105 18289 18344 18453 18507
18518 18561 18637 18646 18648 18658 19127 19223
19257
19287 19298 19487 19655 19712 19753 19866 19912
20237 20359 20407 20494 20690 20715 20923 20955
21014 21213 21363 21451 21454 21505 21769 21780

’’

200.—

.

<<1979
Nieten

1013 1023 1097 1100 1110 1149

1164

1193

1213 1217 1224 1243 1347 1269 1277 1283
1318 1347 1364 1385 1397 1399 1406 1416
1444 1484 1485 1529 1552 1572 1592 1597
1794 1796 1826 1852 1896 1905 1955 2024
2044 2091 2188 2239 2271 2328 2343 2443
2530 2633 2634 2647 2663 2682 2652 2695
2701 2776 2785 2832 2833 2847 2869 2884
2863 2987 3012 3022 3024 3037 3048 3111
3131 3136 3178 3186 3228 3259 3284 3286
3354 3424 3432 3460 3477 3514 3552 3554
3583 3637 3648 3649 5716 3731 3770 3779
3793 3904 3871 3957 4009 4051 4077 4097
4115 4128 4140 4180 4192 4197 4228 4258
4277 4364 4462 4473 4508 4528 4543 4551
4560 4580 4637 4646 464 S 4652 4702 4853
4889 4929 4939 4956 4967 4981 4933 5002
5007 5050 5058 5072 5111 5211 5226 5341
5450 5462 5481 5562 5572 5578 5584 5603
5610 5625 5682 5686 5693 5696 5698 5733
5796 5820 5859 5908 5914 6025 6046 6053
6063 6C70 6086 6082 627
6131 6240 6245
C
6338 6361 6371 6379 6534 6561 6596 6668
6712 6718 6746 6814 6823 6839 6864 6868
6880 6815 6942 6953 7054 7058 7102 7114
7150 7230 7276 7290 7311 7361 7413 7484
7549 7570 7589 7604 7655 7725 7747 7768
7777 7788 7804 7807 7828 7831 7849 7854
7929 7935 7964 7987 8069 8107 8143 8150
8167 8187 8217 8222 8247 8335 8354 8374
8515 8524 8541 8566 8586 8610 8659 8671
8689 8701 8760 8773 8776 8831 8851 8878
8931 8971 8983 9009 9010 9038 9114 9129
9205 9249 9317 9324 9334 8359 9385 9380
9484 9547 9577 9579 9584 9597 9600 9751
9806 9864 9915 9974 10012 10044 10057 10105
10119 10144 10145 10179 10188 10189 10192 10198
10203 10226 10227 10241 10260 10316 10327 103.r.5
10491 10513 10524 10556 10567 10615 10684 10694
10758 10769 10778 10795 10800 10830 10851
10857 10965 11022 11025 11064 11080 11124 11175
11176 11231 11235 11267 11280 11344 11351 11356
11367 11368 11403 11471 11543 11570 11618 11623
11626 11702 11741 11744 11748 11763 11777 11900
11864 11888 11953 11978 11982 11999 12008 12035
12077 12081 12109 12146 12172 12219 12309 12321
12364 12391 12394 12405 12447 12472 12434 12516
12529 12541 12561 12565 12620 12652 12673 12587
12708 12794 12857 12893 32897 12910 12957 13039
13049 13179 13191 13201 13276 13304 13318 13333

ïan

13361 13404 13413 13424 13448 13451 13494
13561 13568 13588 13611 13561 13678 13777
13875 13897 13989 14029 14036 14057 14098
14171 14260 14307 14324 14325 14326 14350
14460 14492 14537 14640 14671 14673 14678
14701 14727 14731 14880 14881 14889 14932
14941 14944 14847 14856 14960 15046 15255
15324 15346 15415 15469 15481 15536 15585
15637 15672 15696 15703 15707 15729 15763
15788 15828 15834 15839 15849 15857 158S0
15954 15973 16005 16046 16051 16098 16157
16203 16222 16312 16442 16449 16455 16464
16506 16538 16549 16562 16572 16613 16620
16639 16712 16738 16844 16877 16934 16E42

16373 17000

17253 17263

17363 17365
17548 17556
17749 17790
18026 18040
18170 18255
18497 18504

186X7 18697
18806 18920
19047 19116
19335 19377
19587 19591
19874 19901
20043 20058
20266 20296
20474 20488
20710 20731
20824 20835
21116 21167

21400 21457
21787 21799

13528
13780
14110
14449
14686
14940
15277
15618
15769
15930
16181
16487

16680
16866
17074 17078 17i02 17125 17131 17213
17271 17275 1728b 17293 17324 17349
17372 17427 17438 17443 17457 17546
17561 17646 17671 17687 17683 17711
17827 17836 17903 17944 17868 17979
18072 18077 18080 18116 18126 18164
18260 18309 1839S 18428 18467 18491
18511 18552 18598 18632 18650 18656
18710 18712 18784 18781 18345 18848
18931 18945 19000 19013 19025 19031
19143 19197 19258 19278 19315 19324
19394 19413 19463 19474 19477 19513
19596 19602 18660 19665 19767 19829
19915 19969 19571 18984 20002 20C27
20096 20142 20160 20188 20212 20241
20301 20311 20373 20397 20425 20440
20556 20618 2K138 20643 206*5 2C706
20749 20751 20783 20790 20807 20819
20Ï70 20976 21013 21077 21085 21114
21178 21218 21220 21279 21351 21331
21585 21588 21616 21688 21736 2179Ü
21810 21844 21869 21888 21811 21914

21921 21939 21960 21982 21990 22000

KTNDERLEDIKANTEN
Kinderledikantje

Jetty

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN PROVINCIALE PUBLICATIE
HET DEPARTEMENT VAN
VAN HET DEPARTEMENT
ECONOMISCHE ZAKEN
| VAN ECONOMISCHE ZAKEN

110/55
4.50
Kinderledikantje Tera in
bleu en rosé
7.00
Kinderledikant Mia, mooi
SCHETSEN VAN KALVEREN
afgewerkt in rosé en
bleu
f 11.70
Naar reeds bekend werd gemaakt heeft de Minister van
Kinderledikant Marjo met Economische Zaken besloten dat tot nader order geen
achterkant hoog rond 12.75 kalveren en (of) ossen ingevolge de toewij zing- 1940 zulExtra grote maten steeds len worden geschetst.
voorradig
Met het oog hierop is de gewichtsgrens, boven welke
van een identiteitsbewijs voorzien dienen te zijn,
kalveren
Fa. Jos. v. Asten-Wolfs voor de maand
Februari 1940 op 180 k.g. gesteld.
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Alle kalveren, welke in deze maand minder dan 180 k.g.
wegen, kunnen derhalve zonder identiteitsbewijs worden

Het Bestuur van de Landbouw-Crisis-Organisatie voor

Noordbrabant deelt belanghebbende georganiseerden
mede, dat voor zoover betreft onderstaande districten de

■eMeaMMWaWMBMawpWe»MMWW«»MWMMWWeMHWMWWHWMeM«aH>WMM«M«BMMBi^MMi

OPROEP TOT GEBEDSACTIE
VOOR DEN VREDE

In dezen zorgvollen tijd moeten wij in een nederig gebed Gods
toekenning gewone biggenmerken 1940 en de toekenning
barmhartigheid
afsmeeken over de wereld en bijzonder over ons
biggenmerken 1940 voor landarbeiders en kleine boeren
inzage
tot
gelegenheid
heeft plaats gehad en mitsdien de
Vaderland. Allen zijn wij hiervan doordrongen, maar de menseh,
Dinsdag
30
opengesteld
is
van
lijsten
van de betreffende
die zich door dagelijkschen arbeid en zorgen dikwijls geheel
Januari tot en met Maandag 12 Februari 1940 ten huize
laat innemen, heeft nu en dan een aansporing of opwekking
van den districtssecretaris:
noodig, die hem aan deze heilige plicht herinnert.
Gewone biggenmerken 1940.
District 39. Den Dungen, Gemonde, St. Michielsgestel,
De onderstaande besturen doen daarom een
aangehouden.
Schijndel.
Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat de
Biggenmerken 1940 voor landarbeiders en kleinere boeBEROEP OP GEHEEL KATHOLIEK NEDERLAND
ingevolge de toewijzing van ossen voor 1940 aan te houren:
gegeven
dieren,
mannelijke
omstandigden
ook onder de
Helenaveen, Llessel, Neerkant, Vlierom deel te nemen aan de Geestelijke Bedevaart tot O.L.Vrouw
heden bij een gewicht van 250 k.g. of meer gecastreerd District 1 Deurne,
Zijlberg.
den,
van Lourdes
dienen te zijn.
5035
„ 2 Asten, Heusden, bij Asten, Omrnel.
's-Gravenhage, 25 Januari 1940.
„ 3 Lierop, Someren
op
VAN 2 TOT 11 FEBRUARI A.S.
„ 4 Budel, Maarheeze, Soerendonk, Sterksel,
Leende.
om door voorspraak van Maria te verkrijgen: «en spoedigen
„ 5 Aalst, Dommelen, Geldrop, Heeze, Valkensvrede,gegrondvest op rechtvaardigheid en naastenliefde en datons
waard, Waalre.
Vaderland van de rampen van een oorlog gespaard moge blijven.
„ 6 Bergeijk, Borkel en Schaft, Luijksgestel,
Tegen inlevering van 5
Koffie- of 5 Theezakjes of
Westerhoven
Voor deze novene wordt gevraagd >
Hoogeloon,
Hapert,
5 zakjes gecombineerd,
7
Duizel,
Eersel,
Casteren,
m
1. Zoo mogelijk dagelijks de H. Mis bij te wonen.
Riethoven, Steensel.
stellen wij beschikbaar
2. Eiken dag 18 Weesgegroeten te bidden ter eere van de
8 Bladel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel,
2 fraaie Blauwe
18 verschijningen van O.L.Vrouw aan Bernadette.
benevens eenig
Netersel, Reusel.
Koppen en Schotels
Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Goirle,
10
3. Eiken dag bidden de Litanie van O.L.Vrouw.
Hilvarenbeek, Moergestel.
4. Tenminste eenmaal te communieeeren.
voor slechts 35 Cent
11 Helmond, Mierlo, (Dorp Hout), Nuenen,
of
Stiphout
De novene zal worden gesloten met een boetetocht
12 Acht, Best, Breugel, Eindhoven, Gestel, Son,
m
naar de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch op 11 Februari.
1 Groot Tablet
Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel.
Op dezen dag zal Z. Hoogw. Excell. Mgr. F. A. Diepen in de
colade van 25 cent
„ 13 Aarle-Rixtel, Bakel, Milheeze, De Rips.
Basiliek van St. Jan om 11 uur v.m. een H. Mis en na den middag
„ 14 Gemert, Mortel.
voor 10 cent
om 3 uur een plechtig Lof celebreeren, w.o. Mariapreek door den
Donk,
Boerdonk, Erp, Keidonk,
„ 15 Beek en
zaak
nieuw
te
openen
voor
onze
HoogEerw. Z. Gel. Heer Feron Pres. v. h. Gr. Sem. te Roermond.
BENSDORP THEE
Lieshout.
„
16
Oirschot.
30, 32 en 36 cent per ons
10 2.
Te Amsterdam zal in de Kerken:
„ 18 Mullem, (Vortum Mullem), Sambeek, SteBENSDORP KOFFIE
vensbeek.
O.L.Vrouw van Lourdes, Jacob Catskade 13; H.H. Petrus en
Zij, die met de branche
25, 30 en 35 cent p. J pond.
„ 19 St. Anthonls, Ledeacker, Oploo.
Paulus, Kalverstraat 58 en O.L.Vrouw Koningin des Vredes,
KRISTAL, PORSELEIN EN
Presenteert brj Uw kopje
20 Beugen, Boxmeer, Rijkevoort.
Pijnackerstraat 11, deze novene in 't openbaar gehouden worden
prima
„ 21 Wanrorj.
Thee onze
LUXE ARTIKELEN
des avonds om 7'/> uur; en op 11 Februari met een plechtige
„ 22 Haps, Oeffelt.
BENSDORP-CHOCOLADE:
H.
Mis en een plechtig Lof worden gesloten.
bekend zijn, genieten devoorkeur.
„ 23 St. Agatha, Beers, Cuyk, Groot Linden, KatRONDO'S
wijk, Linden.
<f—
Wij spreken het vertrouwen uit, dat Katholiek Nederland aan deze
MELK RONDO'S
„
Escharen, Gassel, Grave, Langenboom, Velp
Eigenhandig
geschreven
24
sollicitatie
met
CHOC. BITTERKOEKJES
novene en aan de boetetocht naar 's Hertogenboseh zal deelbrj Grave.
volledige inlichtingen en voorzien van
15 cent per ons
nemen ') Zij die niet in de gelegenheid zijn deze boetetocht
„ 25 Zeeland.
foto,
uitsluitend
adresseeren
recente
te
MUI.
Hubert,
„
26 St.
mede te maken, verzoeken wij in ieder geval de novene te houden.
INTERN. BONBONS
„
27
Boekei.
2 ons 35 cent
aan ons Kantoor »
5029
„ 28 Odiliapeel, Uden, Volkel.
Het Bestuur van de Ver.
Het Bestuur van de Stichting
CHOC. BOOMSCHORS,
„ 29 Schaijk, Reek.
123,
Geestelijke Bedevaart tot O.L.
COOLSINGEL
ROTTERDAM
Samenstelling v. Ned.
tot
PASTILLES, VISITE30 Berghem, Herpen.
n
Bedevaarten te Heerlen.
Vrouw van Lourdes te Amsterdam
KAARTJES, MOCCALETAS N.V. Hoyng-Jungerhans' Magazijnen van
„
32 Haren bij Megen, Macharen, Megen, Oss,
li ons 25 et.
Oijen, Teeffelen.
Huishoudelijke- en Luxe Artikelen.
') Omtrent reductie treinreis en verdere Inlichtingen betreffende de boete„ 33 Alem, Kessel, Lith, Llthoijen, Maren.
KERSENBONBONS,
tocht, uitsluitend bij den Administrateur der Ver. tot Samenstelling van Nederl.
34 Eerde, Liempde, Nijnsel, St. Oed rode, Olland.
lets bijzonders, 1 ons 25 et.
Bedevaarten te Heerlen.
„
35 Mariaheide, Veghel, Zijtaart.
DEPOT: HEUVEL 16.
„ 36 Dinther, Vorstenbosch, Loosbroek, Nistelrode.
„ 37 Geffen, Heesch.
GEVRAAGD eenige nette
„
enkele
Alles
aan
40 Den Bosch, Cromvoirt, Empel en Meerwijk,
Nog
dagen.
spotprijzen
moet
weg
"
JONGENS
Engelen, Haarsteeg, Hedikhuizen, Nieuwkuik,
leeftijd 16 jaar, HOOG
DUIZENDEN
Orthen, Rosmalen, Vlijmen Vught.
KOOPJES
per
uur. JonLOON, 16 et.
„ 44 Aalburg, Andel, Drongelen, Eethen Genderen,
gens die bekend zijn met 200 modelkamers in voorraad. Breng een bezoek
spoelen 17 et. per uur. AanGi essen-Rijswijk, Heesbeen, Meeuwen, Veen,
aan
onze
en
Toonzalen
1000
M
2
U
oppervlakte
Nijverstraat
Wrjk-Aalburg,
4.
Woudrichem.
melden
„ 45 Almkerk, De Werken, Dussen, Hank, Made en
5057 koopt spotgoedkoop.
Drimmelen, Sleeuwijk, Werkendam.
NOG SLECHTS
„ 46 Capelle-Den Hout, Dorst, 's-Gravenmoer,
Oosteind, Oosterhout, Raamsdonk (Dorp),
ENKELE DAGEN
Sprang, Waspik.
Raamsdonkveer,
Laat ons U helpen bij
Telefoon 8776
Interlock heeren pantalons tegenover de Besterdsche Kerk
„
Dongen, Klein-Dongen, Riel, Tilburg.
Alphen,
48
Heden geëtaleerd twee smaakvolle meuGrote maat InHIER TER STEDE GEEN FILIALEN
Uw keuze
75 cent.
Baarle-Nassau, Chaam, Ulicoten.
„
49
vrouwenhemden
90
terlock
bileeringen. leder bestaande uit:
GROOTE SORTEERING
„ 50 Gilze, Reijen, Hulten, Molenschot.
Zuiver
c.M. lang 75 cent.
Teteringen,
Bavel,
Ginneken,
„
51
Ulvenhout.
HAARDEN
wol, muts en sjaal 98 cent
Breda, Breda, Princenhage.
„
bij
52
Beek
sportkousjes
Half wol
KACHELS
„ 53 Achtmaal, Rijsbergen, Wemhout, Zundert.
vanaf 45 cent
„ 55 Nispen, Roosendaal, Rucphen, Schijf, SprunEN FORNUIZEN
Geheel Eiken compleet
345.00
Fa. Jos. v. Asten.Wolfs
del, St. Willebrord, Zegge.
Nieuw-Gastel,
„
Pijnaart,
56
HeininOud-Gastel,
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Geheel Old. Finished compleet 425.00
gen, Oude Molen, Klundert, Standdaarbuiten, Stampersgat, Willemstad.
TE KOOP
Een zeer geschikte aanbieding voor hen
II STR. 44
„ 57 Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte, WILLEM
TEL. 5620
GEVRAAGD
met trouwplannen. Deze reclame blijft
voor BETERE genres Corsetten
Woensdrecht.
primaire
Ziewederverkooper
Heerle,
„
aan
straat in
Erkend
58
Wouw.
geldig tot 15 Februari.
en Bustehouders. Bestaat 40 jaar.
kenhuiswijik GROOT WOON
„ 59 Bergen op Zoom, Halder, Halsteren, Lepel- 5056 van de Gasfabriek
HUIS, suite met serre of
straat, Nieuw-Vosmeer.
DE BESTE CORSET- en BUSTEPIUSPLEIN 26
TELEFOON 5531
Dinteloord, De Heen, Kladde, Kruisland,
zijkamer. Vijf slaapk. sani„
60
HOUDERMERKEN
der
wereld.
Verkoop uitsluitend a contant
tair en badk., Tuin. Liefst
Steenbergen.
centr. verwarming. Br. on„
61
Groesbeek.
SERIEUZE en VAKKUNDIGE BE„ 62 Beek bij Nijmegen, Erlecom, Leuth, Ooijen,
der no. 5048 bur. dezer.
DIENING.
Persingen, Millingen, Übbergen.
REISBUREAU „VITESSE"
„
Balgoij, Heumen, Keent, Malden, Nederasselt,
63
Aan de zaak passen VOORPhilips Vingboonsstr. 20
Overasselt.
KOMT teleurstelling.
Noordstraat 56a 52.
„ 65 Bergharen, Hemen, Hemen-Leur.
Telefoon 4537.
steunzool en enkel versterking, leveren wtj ook op advies
„
67
Dreumel
VRAAGT EEN
A.s. Zondag: Heesch, Reek
van H.H. Doctoren. Komt bfl ons als U last v. Uw spieren hebt
69 Afferden, Druten, Puiflijk.
Grave, Nijmegen, enz.
„ 70 Ewijk, Winssen.
P. Kluijtmans-Becx,
Tuinstraat 43
5054
5030
71 Horssen

Bijzondere Aanbieding

Koffie en Thee

Cho-

GEVRAAGD !

Nette Verkoopsters „ .
„
Kantoor- en Expeditie „
Personeel
HEUVELSTRAAT

OPRUIMING MEUBILEERING

-

speciaalzaak
slaagt TJ beter!

Let wel: F. DE ROY-FRANKEN
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I Woninginrichting I
I A tot Z l I

In onze
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I Salon Huiskamer

Spadaal

- QohAsdhjudA

Slaapkamer I
f
f

A.C. Hoef nagefi

-

GARAGE
JAN GRIELEN ORTHOPAEOfSCH SCHOENWERK

HEUVELSTRAAT 49.

Kunst.
HET „TILBURGSCH STEDELIJK
„KONINKLIJKE
ORKEST" EN
LIEDERTAFEL" CONCERTEEREN
Solisten Mot. Ré Koster (sopraan)

Ed. Verschuuren

(Bariton)

Er bestona gisterenavond zeer groote belangstelling voor het concert, dat door het

„ïiiuurgscn Stedelijk Orkest"' en de Kon.
Liedertafel „Souvenir ues Montagnards" in
de zaal der Liedertafel werd gegeven en

laten we er direct aan toevoegen, dat het

concert dermate geslaagd is, dat niemand
der aanwezigen spijt zal hebben gehad het
te hebben bijgewoond.
Ook onze nieuwe
burgemeester, Mr. J. v. d. Mortel, behoorde
tot de belangstellenden. Voordat met het
programma een aanvang werd gemaakt,
speelde het orkest het „Wilhelmus" dat
door de aanwezigen staande werd angehoord. Zooals wij later vernamen, geschiedde zulks ter eere van den burgemeester.
Waar het publiek grootdeels laat de zaal
binnenkwam, ving eerst tegen half negen
het eigenlijke concert aan en er mag opgemerkt, dat het binnenschuifelen van vele
laatkomers zeker nog wel een kwartier aanhield, hetgeen begrijpelijkerwijze storing èn
voor dirigent n voor auditorium meebraoht.
Het Tilburgsch Stedelijk Orkest, dat optrad onder leiding van zijn dirigent, den
heer Stan Donders van Eijck, opende het
programma met de Ouverture van de opera
„Oberon'' van Carl Maria von Weber. De
bezetting van het orkest was vrij behoorlijk
te noemen en voor een goed evenwicht der
partijen was zorg gedragen, zoodat
de
ouverture een goede verklanking vond. Het

1

-

bleek, dat de dirigent de teugels strak gespannen hiela en in technisch opzicht kwam I
dan ook, afgezien van eenige detail-vlekjes, I
geen deraillement voor. Alleen kon hier en.
daar een zeker gemis aan souplesse worden
opgemerkt, die zoo zeer bevorderlijk zou
zijn geweest voor het aanbrengen van kleur
en leven. Toch viel gaandeweg een vérbetering waar te nemen en bij 'de vertolking
van de Balletsuite uit de opera „Céphale
et Procris'' "van A. E. M. Grétry, muziek
die als het ware tot gevoels-stimulans drijft,
kon genoten worden van een fijn harmonisch
geheel. Van de drie deelen, resp. Tambourin, Menuett en Gigue, kon ons het tweede
hot meest bekoren. De fijne, steeds terugkeerende speelsche motieven vonden een
gave verklanking. Richard Wagner's „Siegfried-Ydill" liep eenigszins stroef,
doch
word vrijwel in het rechte spoor gehouden.
Mevrouw Ré Koster uit Amsterdam verzorgde voon de pauze eenige soli. Allereerst „Le temps dcs Lilas" van Em. Chausson uit het gedicht „de I'Amour et de la
Mor'- van Maurice Bouchor.
Een warme, doch bovenal krachtige stem,
gepaard aan een frappante zuiverheid, waar
naar het een genot was te luisteren.
Op
uiterst verdienstelijke wijze zorgde het orkest voor begeleiding. Voorts zong zij de
Aria „Ach, wie fremd ist alles urnher" uit
„Die vorkaufte Braut" van Fr. 'Smetana.
Geëmotionneerd, mot vermijding van overdrijving, vond ook dit nummer een uiterst
gave vertolking. Timbre en coloriot van deze
begaafde zangeres konden onze oprechte
bewondering wegdragen.
Ook het publiek bracht de soliste een
warm applaus, terwijl haar na beëindiging
harer soli voor de pauze als verdiende hulde
bloemen werden aangeboden.
Met dit gedeelte voor de pauze was de
taak voor den dirigent, den heer Stan Don-

-

Leerling Monteur

TELEFOON 7786

ongetwijfeld 'hoog gegrepen, doch niet boven
de macht, hetgeen de uitvoering duidelijk
heeft bewezen. Het geheel werd feilloos verklankt en ook de onderscheidene soli werden
op voortreffelijke wijze gezongen. Mevr. Ré
Koster trad hierin weer op, terwijl de heer
Ed. Verschuuren de bariton-soli voor zijn
rekening nam en met eclatant succes. Laatst
genoemde was wel zeer bijzonder op dreef
en heeft zijn omvangrijk en genuanceerd
klankgeluid ten volle uitgebuit.
Het solo-kwartet bestond uit de heeren
Leo Verschuuren, eerste tenor
dien wij,
het zij hier opgemerkt, ooit beter hoorden
Jac. v. d. Brekel, tweede tenor, Ed. Verschuuren, bariton en Math. Lejeune, bas.
Laatstgenoemde vooral ook heeft zijn partij
uiterst verdienstelijk gezongen. Het kwartet
als geheel vermocht dan ook te voldoen.
De instrumentale uitvoering — het geheel

—

—

stond ori*Jer leiding van den directeur dor
Liedertafel, den heer Henri van Loon, die
met hart en ziel zich aan zijn taak wijdde
was eveneons good te noemen. Het koor
der Liedertafel, dat zooals bekend,
over

—

Mevr. Ré Koster, die gisteren tijdens het pracbt:g stemmen-materiaal beschikt, heeft
concert van het Tilburgsch Stedelijk Orkest mot deze uitvoering werkelijk een prachtige beurt gemaakt. Hot publiek gaf door
en de Koninkl. Liedertafel de Sopraan-soli een hartelijk applaus
zijn instemming met
verzorgde.
de geleverde prestatie te kennen, terwijl
de verdienste van mevr. Ré Koster, nog
eens extra mot een fraai bloembouquet, gesierd met linten in de Tilburgsche kleuren.
ders, afgeloopen, doch een woord Van lof werd onderstroept. Ook de heer Ed. Vervoor diens voortreffelijke leiding moge hier schuuren had bloemen en een krans in ontalleszins op zijn plaats zijn.
vangst te nomen. Het Tilhurgsch Stedelijk
Na do pauze werd ton gohoore gebracht Orkest en Kon. Liedertafel kunnen op een
de „Frithjof-sage'' van Max. Bruch, een welgeslaagden avond terugzien.
cantate in 6 scènes. De uitvoering geschiedde door de Koninkl. Liedertafel „Souvenir des Montagnards ' met begeleiding
N.
C. GARANDEER?
van het Tilb. Stedelijk Orkest, Met het
brengen dezer cantate, die èn aan orkest
en aan koor hooge eischen stelt, heeft men *«nOOENDE
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FAILLISSEMENTEN
Gedeponeerde uitdeelingslijsten:
10 Jan. Mevrouw de Weduwe G. L. M. OorBeerthuyzen, Hilversum. Geëndigd door het
verbindend worden der uitdeelingslijst, Uitk.
100 pet. pref. en 6,7 conc. crediteuren.
13 Jan. A. Monasch, reclame-vertegenwoordiger, Amsterdam. Geëindigd door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst.
Uitk. nihil aan pref. en conc. crediteuren.
13 Jan. B, Witkamp, restaurateur, Amsterdam. Idem Uitk. nihil aan pref. en conc. crediteuren.
16 Jan. N.V. Postzegelhandel en Veilingen
Firma W. Donath en Co., Amsterdam. Idem.
Uitk. 100 % pref. en 0.6 pet. conc. cred.
16 Jan. de Vennootschap o/d Firma Manufacturenhandel „V & G". Amsterdam. Idem.
Uitk. 100 %> pref. en 18,93 % cenc. cred.
18 Jan. J. D. Gerritsen-Plaggert, kantoorbediende, Amsterdam. Geëindigd door het
verbindend worden der uitdeelingslijst. Uitk.
100 °/o pref. en 6,863 % conc. crediteuren.
19 Jan. J. Th. Ph. van Hooff, heerenmode
artikelen, Hilversum. Idem Uitk. 100 °/o pref.
en 44.0237 % conc. crediteuren.
19 Jan. W. de Wilde, Amsterdam. Idem.
Uitk. 100 °/o pref. en 12,1778 °/o conc. crediteuren.
19 Jan. Weduwe W. Snoek-Buitenhuis, Wageningen.
Geëindigd door het verbindend
worden der eenige uitdeelingslijst.
Uitk.
nihil voor conc. crediteuren.
20 Jan. N.V. Comestibles Handelsver., Amsterdam. Geëindigd door het
verbindend
worden der uitdeelingpjijst. Uitk. 100 %> pref.
en 50.22 °/o conc. crediteuren.
20 Jan. L. M. Bolle-Deurloo, manufacturier
Oosterland.
22 Jan. Tjebbe Vleer, zetbcer, Dedemsvaart gemeente Avereest. Geëindigd door het
verbindend worden der eenige, tevens slotuitdeelingsltjst. Uitk. 8.8848 »/o.

