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Weermachtsbericht
Duitsch

Sovjet-aanvallen bij Welikije Loeki afgeslagen.
Succesrijke stoottroep acties

der verbonden

troepen.
HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 27 Juni (D.N.8.)
Het opperbevel
van de weermacht maakt bekend:
„Bij WeUkije Loeki werden verscheidene
door tanks gesteunde aanvallen van de bolsjewisten door het geconcentreerde vuur van
alle wapens uiteengedreven of in hevige gevechten van man tegen man afgeslagen. Aan
het overige deel van het Oostelijke front

—

verliep fde dag zonder bijzondere gebeurte-

nissen.

van den Koeban en
In het
aan de Moermanskust boorde de luchtmacht
een vrij groot aantal vijandelijke aanvoerbooten, twee kustvaartuigen en een mijnenveger in den grond. In den afgeloopen nacht
werden industrieele doelen in het mondingsgebied van de Wolga gebombardeerd.
In het westelijk deel van de Middellandsche Zee vielen formaties Duitsche en Italiaansche vliegtuigen een vijandelijk convooi
herhaalde malen aan. Volgens de totdusver
ontvangen rapporten werden 11 groote transportschepén zwaar getroffen. Een tankschip
vloot; ln brand.
Bij aanvallen overdag van formaties
Brit sch-Amrïikatnsche bommenwerpers en
Lagunengebied

jechtvliegtuigea op de bezette gebieden in
lwt westen verloor de vijand 14 vliegtuigen,
een Duitsch Jachtvliegtuig keerde niet terug.

Generalkommissar

—

Generalkommissar Schmidt Hep daarbij zoo
zware verwondingen op, dat hij weldra overleed.
De Fuehrer heeft bepaald, dat den verongelukten Hauptdienstleiter een partijbegt-fenis ten deel zal vallen.

Beschikking.
Van den Rijkscommtssaris voor het bezette Ne-erlandsche gebied (commissaris-generaal voor financiën en economie) over de
aanmelding van klokken, die geen kerkklok
zijn.
Op grond

lijk

UIT

HET

VAN

HOOFDKWARTIER

FUEHRER, 26 Juni (DNB)

DEN

aanmelden.

.

Weeshuis getroffen.
een DNB-berlcht werd in de stad
Bochum een weeshuls getroffen. Daarbij wertalrijke
den
kinderen bedolven, van wie men tot
Blijkens

dusver 50 dooden uit het puin geborgen heeft.
Voorts kregen 3 ziekenhuizen -ware schade.

Tot 28 Juni zijn er in Juni boven Duitschland
en de bezette gebieden bijna 500 vijandelijke
vliegtuigen vernietigd.
Alleen Vrijdag zijn er door het luchtdoelge-

schut va

de As boven West-Duitschland en

'*

gebied van de Middellandsche Zee 64 meermotorige Amerikaansche bommenwerpers neerge-

schoten.

Italiaansche

legerbericht

Vlicgtuigaanvallen op convooien.
ROME, 27 Juni, (D.N.8.)
In de Straat
van Sicilië ondernamen torpedovliegtuigen
en bommenwerpers der spil herhaalde aanvallen overdag en 's nachts op convooien.
Een schip wercj, getorpedeerd, een tankschip
in brand geworpen. Tien andere transportschepen werden beschadigd.
Een aanval van den vijand in dijn afgeloopen nacht op de voorsteden en omgeving
van Napels veroorzaakte beperkte schade en
weinig gewonden. Twee vliegtuigen stortten
door luchtdoelartillerie getroffen neer, en
wel een in Camaldoli bij Torre del Greco en
het andere in zee tusschen Torre Anmin-iata en Castellamare di Stabia.
Een verkenner werd door onze jagers in
Sardinië by Capo Comlno neergeschoten. In
de gevechten met onze jagers boven Sicilië
op 25 Juli verloor de vijandelijke luchtmacht behalve de reeds in het weermachtbericht van gisteren gemelde verliezen nog
3 viermotorige bommenwerpers, die in de
buurt van Stromboli in zee storten.

—

KORT NIEUWS:

—

Antistakingswet in Amerika aangenomen.
De zender van Boston meldt, dat de Amerikaansche senaat ondanks het veto van president
Roosevelt, de antistakingswet heeft aangenomen.
Ook het Amerikaansche huis van Afgevaardigden heeft zich niets aantrekkend van het veto
van Roosevelt, met 344 tegen 108 stemmen het
antistakingswetsontwerp aangenomen, zoo meldt
de Britsche berichtendienst uit Washington.
(D.N.8.)

Universitair nieuws.
Studenten, die niet voor het studiejaar 1942-1943 maar wel daarvoor aan een universiteit of
hoogeschool waren ingeschreven of die vroeger
reeds een academisch examen hadden afgelegd,
zullen thans ook in de gelegenheid worden gesteld om de bekende loyaliteitsverklaring af te
leggen teneinde vrijstelling te bekomen van den
arbeidsinzet in Duitschland.
Zij moeten zich dan evenwel verbinden, om
in dit of in het volgend studiejaar een academisch examen af te leggen.
Gegadigden dienen zich onder opgave van namen, adres en gegevens omtrent hun vroegere
universitaire studie te richten tot het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming,
afd.
hoogeschoolonderwijs, te
Apeldoorn.

Loyaliteitsverklaring voor studenten.

—

's-GRAVENHAGE, 26 Juni.
Om eventueele
misverstanden uit te sluiten, wordt erop geweien, dat de in het bericht van 25 Juni 1943 bekend gemaakte mogelijkheid voor de studenten
om de verklaring van loyaliteit te teekenen,
uiteraard niet open staat voor die vroegere
studeerenden, die geen gevolg hebben gegeven aan den aanmeldingsplicht voor de tewerkstelling overeenkomstig de beschikking van den
hoeheren SS- und Polizeifuehrer van S Mei 1943.

Opdrachten voor drukwerken.
Het komt nog geregeld voor, dat opdrachtge-

vers hun drukwerkorders bij verschillende druk-

kerijen tegelijkertijd plaatsen, hetzij met de bedoeling aldus grootere oplagen van het betreffende drukwerk te verkrijgen, dan die} welke
de districtscontrolebureaux van het rijksbureau
voor de grafische Industrie ieder afzonderlijk
goedkeuren, hetzij ten einde zich bij voorbaat
tegen een mogelijke afwijzende beslissing van

één der districtscontrolebureaux te vrijwaren,
door dezelfde aanvraag tevens in een ander dis-

trict ter goedkeuring te doen inzenden.
Aangezien de goedkeuringsregeling voor druk.werkorders in het leven moest worden geroepen,

—

Naar uit een LonMihailowits] gevlucht.
densch radiobericht blijkt, is generaal Mihailowits], nadat zijn troepen in de bergen van Mongetenegro waren omsingeld, naar de kust
vlucht, waar hij zich op een Engelsche duikboot in veiligheid heeft gebracht. (DNB)

De aaonxrielding moet bevatten;
1) Aantal en middellijn der klokken.
2) Nauwkeurige opgave van de plek, waar
de klokken zich bevinden.
Het staatsbedrijf der
3), Naam en adres van den aanmelder.
zal binnenkort
De aanmelding moet zoowel in gebruik als P.T.T.
vijf nieuwe postzegels
zijnde
klokken,
buiten gebruik
bruikbare in omloop brengen; yi
prijs varieerende van
zoowel als onbruikfare klokken omvatten.
3. Van de verplichting tot aanmelding 1 tot IS 1, cent.
overeenkomstig 1 zijn uitgezonderd:
1) Klokken, die in het bedrijf van verkeersondernemingen te land of te water ge-

Het opperbevel van de weermacht maakt
bekend: Aan het Oostelijke front ondernamen
Duitsche en Roemeensche troepen oo verschillende plaatsen succesvolle operaties met stoottroepen. Verscheidene aanvallen der Sovjets,
die door pantserwagens gesteund werden, werden in den sector van Orel bloedig afgeslagen
Gisterochtend probeerden sterke formaties
Amerikaansche bommenwerpers onder de beBcherming van een dicht wolkendek NoordDuitsch kustgebied aan te vallen. Zij werden
door Dult3che jachtvliegera tijdig tot den strijd bruikt worden.
genoopt,
uiteengedreven en gedwongen hun
2) Klokken, die bl) de brandweerdiensten
bommen lukraak op open zee en boven de kustgebieden ui' te werpen. Tijdens hevige lucht- gebruikt worden.
3) Klokken, die op het tijdstip der afkongevechten schoten onze jagers 25 zware vijandelijkt» bommenwerpers neer. Door bewakingsdiging van deze beschikking tot het bezit
nog
vaartuigen van een Duitsch convooi werd
van een museum behooren.
een ander vliegtuig vernietigd.
4) Klokken met een gewicht beneden de
Britsche gevechtsvliegers vielen in den afgeloopen nacht West-Duitsch gebied aan, vooral tien kilogram of met een formaat beneden
de stad Bochum. Door treffers van brisant- en een middellijn van 0.20 meter aan den benebrandbommen op de woonwijken leed de bevol- denrand.
king verliezen. Volgens de voorloopige berichDen Haag, 26 Juni 1943.
ten werden 20 vijandelijke bommenwerpers'neergeschoten.
De Kijkscommissaris voor het bezetTegenover de vernietiging van in totaal 56
te Ned, gebied.
vijandelijke bombardementsvliegtuigen bij de
commissaris-generaal voor finanDe
dag- en nachtaanvallen staat het verlies van
ciën en economie.
acht eigen machines.

De nieuwe textielpunten.
Wat er op verkrijgbaar is.
Met ingang van 28 Juni 1943 zijn de volgende distributiebescheiden geldig verklaard voor
de verschillende soorten textielproducten, waarvan tevens een opgave hieronder volgt:
A. Van de textielkaarten V 115 en
V 215 20 punten, nrs. 80 tot en met 61/81, van de
textielkaartei» V 315 en V 415 20 punten nrs. 100
tot en met 81/81, van de textielkaarten V 518 20
punten nrs. 100 tot en met 81/81, vervolgens alle
punten van textielkaart V 615, van de toeslagkaart V 815, en van de toeslagkaart V 715, 10
punten nrs. 30 tot en met 21/21.
Op bovengenoemde punten zijn verkrijgbaar :
kleedingstukken of stoffen, met dien verstande, dat voor den aankoop» van :
a. een z.g. „groot stuk", een onderdeel daarvan of stof daarvoor, bovendien een speciale
vergunning moet worden ingeleverd.
b. kousen of- sokken bovendien de vereischte
kousenbonnen of machtigingen moeten worden
ingeleverd.
c. luiers of luierstof, bovendien de vereischte
luierbonnen of machtigingen moeten worden
ingeleverd.
d. verpleegsterlinnen, bovendien de vereischte speciale vergunning moet worden Ingeleverd.
B. Op elk der speciale kousenbonnen
der textielkaarten t.w.:
J, K en L van de textielkaart V 215
J en K van de textielkaart V 115
J, K en L. van de textielkaart V SIS',
J, K, en L van de textielkaart V 415;
kan direct tegen gelijktijdige afgifte van geldige textielpunten (gewone puntenwaardeering)
een paar sokken of kousen worden gekocht. Op
de nieuwe textielkaarten voor babies tot 1 jaar
en voor kinderen van 1 tot 3 Jaar bevinden zich
geen kousenbonnen, aangezien de aankoopmogelijkheid van kousen of sokken voor deze kleine kinderen niet beperkt ls.
C. Op elk der met de cijfers I, 11, in, iv bedrukte extra-bonnen der ba b y-t exti e Ikaart (V 615) zijn 3 luiers of stof daarvoor
verkrijgbaar tegen gelijktijdige inlevering van
het voorgeschreven aantal speciale K of T punten of punten van "de textielkaart of toeslagkaart.

’

OFFICIEEL NIEUWS

Schmidt

op dienstreis verongelukt.
Haupt's GRAVENHAGE, 27 Juni.
dienstleiter en Generalkommissar z.b.v. Fritz
Schmidt, die zich op een dienstreis bevond,
is in Frankrijk Zaterdag 26 Juni het slachtoffer van een ongeval geworden.
Hij is aan de zware verwondingen overie-;
den.
De Hauptdienstleiter bevond zich op
een treinreis naar Parijs. Den avond voorafgaande aan den dag van het ongeval gevoelde hij zich ernstig onwel en legde zich
spoedig ter ruste. Reeds een jaar geleden had
Generalkommissar Schmidt onder soortgelijke ziekteverschijnselen buitengewoon ernstig
geleden. Gebleken is, dat de verongelukte in
den loop van den nacht van het ongeval
moest overgeven en toen hij trachtte zich
frissche lucht te verschaffen, uit den in volle
vaart zijnden trein viel, alvorens zijn reisgenoote». hem te hulp konden komen.

..

geheele oplage: i-tft mi m.. kolom 47 mm., 2.20. elke mm. meer tz c., «dv. van pt.wt.et.
aard -uit N.-Br. uitsl, Br. cd, resp. / 1.90 en 19 c; id. Zeeuwsche cd. resp. 90 c. en 9 c. Reet»
dubb. tnriel. Inzend, op adv., welke de uitgevers te hunner beoordeeling niet ver»
langen al te geven, worden noch teruggegeven, noch aan de inzenders van adv. uitgeleverd.

Brabantsche Editie

van par. 1 en 9. der verordening
no. 139/1942 over de Inbeslagneming en vorEnkele vijandelijke vliegtuigen maakten in dering van goederen beschik ik:
1. De houders van niet-kerkklokken (belden afgeloooen nacht stoiïngsvluchten boven
voor 10 Juli 1943
Het westelijke en noordwestelijke Duitsche len, klokjes) moeten deze gemeenten,
binnen
Rijksgebied. Totdusver is geen melding ge- bij den burgemeester der
welke deze klokken zich bevinden, schriftemaakt van neergeworpen bommen.

Bochum door bommen geteisterd.

Adv.

(foto

De belangrijkste

sport.

In het athletiekkamp vierde de sensatie hoogtij. Niet alleen verbeterde te Rot-

terdam mevr. Blankers-Koen .het Ned.
record 200 m., doch Osendarp, geplaatst
tegen Nederlands beste sprinters spurtte
er een sublieme 100 m. in 10.5 sec. uit!
Dek voetbal wordt nu definitief opgeborgen. Ajax-DFC om den beker is het
slot geweest. Het is een fraaie wedstrijd
geworden, die Ajax een verdiende kleine
overwinning van 3-2 bracht en daarmede
den beker. Kees Pellenaars heeft zijn
zegetocht niet kunnen voortzetten. Van
Amsterdam zette hem in Amersfoort den
voet dwars en won daar na een prachtigen sprint. De Pel werd
vijfde.
Schulte en van Vliet toonden in den
Bosch hun kunnen, 't kostte dezen matadors echter heel wat moeite voordat zij
hun eererondjes konden rijden voor een
uitverkocht huis.
om het hoofd te bieden aan de zeer ernstige
papiersituatie, welke zich nog steeds in ongunstigen zin ontwikkelt, kunnen deze en dergelijke pogingen tot ontduiking onder geen beding worden toegestaan. Aan het aanvraagformulier „goedkeuring drukwerkorder", formulier S.G.V. 288 van het rijksbureau voor de

grafische industrie, is dan ook een verklarlne
gehecht, welke door den opdrachtgever van het
drukwerk moet worden Ingevuld en onderteekend en waarop deze bevestigt, dat na aflevering van het bestelde drukwerk zijn totale voorraad een normaal verbruik van drie maanden
niet te boven gaat en dat evenmin hetzelfde
drukwerk reeds in bestelling is bij een anderen
leverancier.
Aangezien op grond van het vermelde in artikel 11 der dlstrlbutieregelingsbeschikking 1941
een ieder verplicht is de opgaven en mededeelingen, welke hem van overheidswege in, verband met de distributie worden gevraagd, nauwgezet en naar waarheid te verstrekken, moesten
door den economischen rechter reeds in verschillende gevallen straffen worden opgelegd,
waarvoor ingevolge art. 1 van. het economisch
sanctiebesluit 1941 een limiet van één jaar hechtenis of geldboete van f 25.000 is gesteld.
Het is daarom het belang van het publiek zelf
geen onjuiste inlichtingen te verstrekken. Ge
zien de ongunstige grondstoffenpositie kan men
er voorts van verzekerd zijn, dat aan de bepalingen scherp de hand zal worden gehouden.

C.N.F.-P.T.T.)

sluitend geldig voor kleeding teoowel naar maat
als confectie, echter geen stoffen aan het stuk),
inclusief bedrijfskleeding, luiers, luierstof, kousen of sokken, waarbij voor laatstgenoemde twee
artikelen geldt, dat bovendien nog een kousenbon of machtiging, terwijl voor luiers of luierstof bovendien nog een luierbon of machtiging
moet worden ingeleverd. Een uitzondering hierop vormen de z.g. „groote stukken", deze mogen
niet op speciale K-punten worden afgeleverd
2. Speciale G.S.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle z.g.
„groote stukken", onderdeelen daarvan of stoffen daarvoor, mits daarbij bovendien een speciale vergunning wordt ingeleverd. Zonder de
daarbij behoorende speciale vergunning hebben
de speciale G.S.-punten derhalve geen waarde.
3. Speciale H.G.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle g eeonfectionneerde huishoudelijke goederen (dus geen stof daarvoor), inclusief allesoorten garen, lakens en sloopen, alsmede dekens
(met uitzondering van donzen, gestikte en gewatteerde dekens, welke op leveringsvergun-

vergunningen. Op deze
Speciale
vergunningen zijn verkrijgbaar alle z.g. „groote
stukken", onderdeelen daarvan of stoffen daar-

voor, Indien daarbij tevens het vereischte aantal
punten der textiel- of toeslagkaart, speciale G.
S.- of T.-punten worden ingeleverd.
l.everingsvergunningen. Deze ver
gunningen zijn voor het publiek hoofdzakelijk
bestemd voor de inrichting van een woning, tol
aanschaffing van vloerbedekking, gordijnen e.d
Kousenmachtigtngen. Op deze machtigingen zijn verkrijgbaar het op de machtiging
aangegeven aantal paren kousen of sokken voor
personen boven 3 Jaar tegen gelijktijdige inlevering van het voorgeschreven aantal punten dei
textielkaart of toeslagkaart, speciale K.- of T.-

-

punten.

Diversen.

Bovendien kunnen nog uitgereikt worden leveringsvergunningen voor het inrichten van woningen in gevallen, waarin men
als oorlogsgetroffene wordt aangemerkt, machtigingen in gevallen van ramp en onder bepaalde voorwaarden speciale vergunningen voor
ning verkrijgbaar zijn).
4. Speciale S-punten. Deze punten zijn uit- mijnwerkers- en kellnerskleeding.
De aandacht van het publiek wordt er nog op
sluitend geldig voor den aankoop van stoffen aan het stuk (inclusief katoenen, graslin- gevestigd, dat in afwijking van de voorgaande
huishoudelijke goederen op de
nen, flanellen, wolhoudende, enz.) met uitzon- regeling geen
gedering van luierstof en stoffen ter vervaardi- textiel- of toeslagkaarten mogen worden
op spegoederen
zijn
uitsluitend
kocht.
Deze
z.g.
stukken"
voor
ver„groote
en
ging van
pleegsterslinnen, waarvoor bovendien een spe- ciale H.G.-punten verkrijgbaar.
Voorts wordt gewezen op de zich op de texciale vergunning moet worden ingeleverd.
punten, welke die5. Speciale T.-punten. Deze punten zijn uit- tielkaart bevindende halve op
halve punten geaankoop van
sluitend geldig voor den aankoop van alle op nen voor den
artikelen, zooals. b.v. band, tres en
de textielkaart verkrijgbare arUkelen. met dien waardeerde -e.d.
schoenveters
verstande, dat voor den aanköVp van :
a. een z.g. „groot stuk", een onderdeel daarAanvragen speciale punten en vervan of stof daarvoor, bovendien een speciale
gunningen ' vanaf Maandag 5 Juli.
vergunning moet worden ingeleverd.
b. kousen of sokken, bovendien de vereischDe secretaris-generaal van het departement
te kousenbonnen of machtigingen, moeten wor- 'van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt,
den ingeleverd.
in verband met de distributie van textielproduct
c. luiers, luierstof, bovendien de vereischte ten bekend, dat de termijn tot het indienen van
luierbonnen of machtigingen moeten worden in- aanvragen ter verkrijging van speciale p«nten
en vergunningen, behoudens in noodgevallen,
geleverd.
d. verpleegstersllnnen, bovendien de vereischniet op 28 Juni 1943 aanvangt, maar op Maaningeleverd.
moet
worden
vergunning
dag 5 Juli 1943.
te speciale
Van 28 Juni 1943. af zal, op nader door de
vergunningen.
distributiediensten te bepalen tijdstippen, de geMachtigingen of
om aanvragen
legenheid worden opengesteld
E. Tenslotte kunnen de hieronder volgende in te dienen tot het inwisselen van na 11 April
Speciale punten.
of
vergunningen
machtigingen
uitgereikte oude speciale textielpunten en verD. Speciale punten. Behalve bovenworden afgegeven, mits de datum van afgifte
tegen nieuwe.
genoemde bonnen der textiel- en toeslagkaarvan deze machtigingen of vergunningen n a 27 gunningen
ten zijn met ingang van denzelfden datum de Juni 1943 ligt, t.w. :
Bijzondere vergunningen. Hierop
hieronder genoemde speciale punten geldig verHeden moet verduisterd worden van 22.15
klaard, met daarachter een opgave van artike- zijn verkrijgbaar handbreigarens en babypaktot Dinsdae 5.15 uur. Maan onder 18.05,
len, welke op de verschillende soorten speciale ketten. Bij het aanschaffen van dergelijke artiop Dinsdag 3.43. Nieuwe maan Donderpunten mogen worden afgeleverd.
kelen dient tevens het vereischte aantal punten
dag 1 Juli.
,
K-punten.
ingeleverd.
1. Speciale
Deze punten zijn utt- te worden

.

GEWESTELIJK NIEUWS

Nederlandsche krijgsgevangenen
in Hakodate.

zwak?
Inderdaad, zóó zwak en hulpeloos kunnen
Uw naasten in het leven komen te staan
indien gij niet tijdig zorgt voor een passende levensverzekering bij „De Centrale".

I

»DE CENTRALE
Ve/vzeJoe/vt -we/vke^id Neds/Ucuü)
Rijnstraat 28, Den Haag

«'
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Het informatie-bureau van het Nederlandsche
Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsgevangenen in Hakodate.
Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden :
jft macglllavry 10203 hw verburgt 25815 dieky
lortscher 2121 ja Durvis 217611 bp vermeesch
111996 ce debont 7806 aris fleijbroek 156523 ag
flohr 66912 je vanderlinden 155318 jj leunissen
84409 fa mot 94213 st anderson 48720 fm dahm'en
228020 pem hagenbeek 9514 julius pechler 16917
Jo pechler 11811lmarins pechler 115213 lo pechler
134313 jlc moorrees 89209 Ja corbet 44804 ph verstappen 28518 willy bouhuys 113521 yma scheemuiter 58528 jao eschweiler 353«4 pc snellebrand
83827 leo vanderwaag 71617 dnap dias 13115 jan
philippo junior 17012 d wg gribnau 189709 ew
lindever 206608 hugo lens 50104 edmond merllng
28539 ga becker 11618 fn becker 20215 cj karp
59201 d pf speltie ..113518 Willem dugro 14313 nico
dienhuis 125313 df stavers 93222 ac bergmans 33718
fj kirkove 96556 ljf meyer 71213 la cramm 9518
vk pieterson 17017 cj bock 44620 herman schrijyer
38506 hubertus flokstra 19822 he coert 29321 emile
samuel 51822 david schrijn 38396 johannes ehrhardt 21303 jan schifferling 33400 wk lubach 63503
hmh devogel 166418 ff strengnaerts 80094 wyo
guttenberg 55696 he versigny 63102 hl riede 103619
jg holseher 193120 rt vanderveen 118818 berna
dus zadelberg 159321 hf meijer 68913 gp" slttrop
39597 Wilhelmus vandenberg 9802 hm andriese
48820 ht wonwincitelmann 116823 frans lentze
53723 clo rudolph 27408 jh ottenhoff 27124 hendrik
rijnders 83514 Jf vanroom 149719 ja giere cordromp 31918 fw israel 180321 dv spangenberg 69017
wa folrentinus 176623 haj hendriks 176923 rje
martens 72610 jt coutrier 231002 ac killiaan 55305
wh bakker 248005 ga vaneldik 36820 jn nierseth
28016 wobhe steinfort 104714 fm tit 88210 cornelis
bertsch 112618 nm dumas 106014 jan vandekok
149508 alc wannee 53511 johan vandronglen 46514
re devroede 98721 maurits wijsman 2607 ferdlnand
bruns 186124 johan thrner 78919 klass feenstra
66023 ajj Verbeek 97561 fe vanouwerkerk 96031 jw
ho gervorst 51621 aa muldez 125719 Ij knaud 81314
hca roestenlgurg 104218 wouter vanwaardenburg
94613 he verhoeven 8313 tin welcker 85914 f j de jong
92107 ja hagenaar 122437 dh smlth 33808 fl dister
78805 al vanswieten 155221 ar nappen 113710 jh
rozand 118014 ah aardening 16410 jk hoeke 82116
eugène Jansen 69615 piet ■ vanderhorst 120922 al
vanderendt 13819 tp grayenberch 176723 fa antonie 89111 cgea muller 33702 je hoop 26706 hw
engelen 27705 ve smith 118108 jal vijsma 118317 eg
wolf 86314 cag perret 88512 ve agerbeek 35318 ladewijk berger 55817 afj broekman 26312 fh hevr
24820 eddy rozet 12921P rene kruithof 47323 pp
vanschenck 110717 motordienst sergeant cornelis
remst korporaal nl kempff soldaten heuri,
meyers-ew koning luitenant oh huininga koninklijke marine stoker lg lemmens me roos johnannes veerman frits iseli feodor hall dp vankammen at duden artillerie' luitenant peve lievenschutz korporaal eg malakusea brigadier gvb
vandenkolk soldaten lc noelandeps hfh vandenbrand jjg vanamersfoort algemeen hoofdkwartier tweede luitenant wh kuiler genie sergeant
vh landegent soldaten cornelis bruinsma george
reuneker aj vanderbergh jules declercq militaire luchtvaart vaandrig jan jongsma soldaat
emile simon veldleger hoofdkwartier reserveofficier benjamin lutter stadswacht soldaat wil
rademaker stadswacht pekalongan acl vanbannisseht transport kapitein gj vanwieringhenborski herrtroepen tweededivisie luitenant Jel
gotevandervet sgtmaj tl hedrick vonwiederhold
sergeant isaac debruin soldaat af winter fuselier
johannes opsterveen infanterie" sergeant dh loth
soldaten henri schröder ag jeltes wilhelm anthonijsz teunis vandenburger bge broers vl davies cf beemer medseriv apothekers tweede klas
max vandervlerk gp klass fj leent martinus
rinks wh wiedeman marine soerabaia matroos
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En zóó klaar met een paar van
die voedzame Nutricia-biscuits
van Victoria, diè alles bevatten
wat de kleine noodig heeft.
(Op de Bescliuitbon)

HUISMOEDERS

de bereiding van'n

smakelijke, kiachtige jus is voor U
een vraagstuk. De y_^

oplossing ligt nïet^"#
in 'n mooien'naam, /^
maar in kwotiteit. j/
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Installatie van

pastoor Doens.
De nieuwbenoemde herder van de St.
Laurentiusparochie. te Breda, pastoor E. J.
Doens, zal op Vrijdag 2 Juli door Z. H. Exc.
mgr. ï\ Hopmans als zoodanig geïnstalleerd
worden.
Na de installatie zal een plechtig lof geworden. De plechtigheid neemt om
celebreerd aanvang.
7 uur een

Prijsbeheersching.

—

Een afdeeling van den
Itüks-Arbeidsdienst bezig aan de volvan een af weermuur tegen tanks.

AFLANTIK-WALL.

(R.A.D.

-

Grund

- We

C.N.F.)

GEMENGDE BERICHTEN

Macht.
parkette

Tot ï'tiksklerk le klasse ten
de arrondissementsrechtbank te Den

van

Bosch

werd benoemd P. Muiten, rilksklerk 2e klasse
ter griffie der arrondissementsrechtbank tei
Breda.

—

Schatrijk man ontmaskerd als vernielzuchtige dief.
Sedert twee jaren kwamen de
autoriteiten ln de .Portugeesche hoofdstad
Lissabon herhaaldelijk tot de onaangename
ontdekking
dat 'n vernielzuchtige dief de
openhare telefooncellen plunderde. Het merk
waardige was echter, dat hij niet de in de
toestellen geworpen geldstukken, doch deelen

van
den, enz. werden zorgvuldig los gesenroefen mee genomen. De dief ging met veel overleg te werk, want ondanks ijvevige nasporingen slaagde men er aanvankelijk niet in,
hem te ontmaskeren. Die nasponnaen werde toestellen zelf stal. Microfoons, dra-

den verdubbeld toen de zonderlinge onbekende ook telefoontoestellen in groote winkelmagazijnen, ja zelfs in woningen van particulieren begon te vernielen. Tenslotte slaagde-men er in den man op heeterdaad te betrappen. Hü heet Joseph Satana en is vijfen-zestig jaren oud. Het onderzoek bracht
tot ieders verrassing aan het licht, dat deze
plunderaar van telefoontoestellen schatrijk
is De man heeft zljn geld op volkomen eerlijke manier verdiend. Hy is ook geen dief
ih den eigenlijken zin van dat woord. Hij is
bezeten door een manie, om telefoontoestellen uit elkaar te halen en de onderdeelen
mee naar huis te nemen. Zelfs de toestellen
in de woningen van familieleden en bekenden waren voor hem niet veilig. Hoe hü'tot
zijn daden kwam, kon hij niet verklaren. De
zonderling is onder toezicht van enkele doktoren gesteld, die zullen moeten nagaan of
men hier met een geval van geestesstoornis
te maken heeft. In de woning van den rijken
dief werden kisten vol gestolen onderdeelen

van telefoontoestellen

Rechterlijke

Driéline te Wouw.
Zaterdag werd het gezin van den heer P,

Nieuwlaat, wonende aan de Hilsche straat
te Wouw, verblijd met de geboorte van een
drieling, 3 meisjes, waarvan een levenloos
ter wereld kwam. Twee babys hadden ieder

vaii 5 pond en een van 4 pond.
De twee in leven gebleven kinderen en de
moeder maken het uitstekend.
Door deze geboorte is het aantal in leven
zijnde kinderen van den heer N. gegroeid tot

een

vier.

gewicht

De sluikhandel.

—

FEUILLETON

—

——

TWEEDE
MOEDER

Roman van CHRISTEL BROEHL-DELHAES
Nadruk verboden

zitten, indien van hooger hand niet nog sterker ingrijpende regelingen worden getroffen»
De uitgevaardigde oproep aan het publiek
heeft een verrassend resultaat opgeleverd.

Duizenden brieven met aanklachten kwamen
binnen; zij zullen alle aan een nauwgezet
en vertrouwelijk onderzoek worden onderworpen. De politie zal ten strengste ingrijpen waar dit noodig is.
Ook het feit, dat sluikhandelaars veelal
ongehinderd kunnen werken, omdat zij zich
in dë overvolle tremen en bussen buiten de
controle kunnen houden, heeft de volledige
aandacht der politieautoriteiten.. In dit verheeft d.e gewestelijke politiepresident
band
maatregelen in voorbereiding, de desbetreffende
instanties voorstellen te doen het reizigersvervoer tot het strikt noodige te beperken.

Zij die slaagden.

aangetroffen.
Jachtig leven in de groote stad.
OfVoor het diploma van de Vereeniging tot
schoon het verschijnsel van de reusachtig uit- bevordering van de vakopleiding in het typogezette steden nauwelijks een eeuw oud ls, grafisch bedrijf slaagden de ïeerling-drukblijkt het biologisch karakter van de metrokers: G. Sprangers uit Breda, C. Brouwers
polis reeds zoo sterk naar voren te zijn geuit Roosendaal, P. de Kok en C. Kuipers uit
komen, dat op raciaal gebied hieruit reeds Tilburg en de leerling-zetters C. de Hoog, uit

De auto reed naar eiken trein doch keerde eenige malen leeg terug. Eerst tegen den
avond arriveerde Georg en Romana, die hem
tot in de hall tegemoet was gegaan, verwonderde er zich over, dat hij zijn geheele
bagage had meegebracht. Ze zei echter niets,
verwachtende, dat hij. zelf zou spreken, als
hij den tijd daartoe gekomen achte. Eenige
minuten later stonden vader en zoon in
Tiebruck's werkkamer tegenover elkaar, Tiebruck had zijn beide handen op Georg's
schouders gelegd.
Dat is nog juist aan je voorbij gegaan,
jongen. Hij vermocht zijn innerlijke ontroering nauwelijks te verbergen.
Zooiets kan
je eiken dag overkomen
Ja, vader dat kan het. Maar het is nu
eenmaal voor ons allen weggelegd eens te
moeten sterven. Of we nu uit een vliegtuig
vallen dan wel op den beganen grond door
een of anderen ongelukkigen samenloop van
omstandigheden den nek breken, daar kunnen wij niets aan veranderen vader. Maar
misschien is ons toch nog een laatste kans
gegeven, misschien is er in elk leven kort
voor __n einde en ondergang nog een soort

.

houden de hooge huizen den wind tegen, ver-

volgens

—
—

—

genade, waarvan we gebruik zouden kunnen niet toereikend en op mijn gruwelijk onvermaken, als we haar tijdig ontdekken. Ik ben mogen verging de laatste genade. Vader, ik
er bijna van overtuigd, dat mijn vriend Klaus ben vandaag naar huis gekomen, omdat ik
vliegenier meer wil worden. Niet, omDirrendahl in de laatste minuut nog te red- geen
den zou zijn geweest, als we
een dokter dat ik iemand, al was het dan een goede
bij de hand hadden gehad. En ik stond er vriend en trouwe kameraad, omlaag zag storbij en kon niets anders voor hem doen dan ten, nee, daarom niet, want ik zei zooeven
de gewone hulpmiddelen toepassen, die je in al, dat de dood ons overal kan bereiken,
eiken zakkalender kunt vinden
Omdat ik wanneer onze tijd gekomen is. Nee, ik geef
niets geleerd had, omdat ik niet wist, wat er dit beroep op, omdat ik mijn werkelijke roeeigenlijk met hem gebeurd was. Zoo stond ik ping heb ontdekt: Ik wil menschen kunnen
onmachtig aaast hem, ik zag hem sterven helpen, ik wil het heerlijke gevoel kennen 't
en al had fflr mijn eigen leven er voor wil- denkbare mogelijke te doen om een reeds half
verloren gewaande het leven terug te geven.
ik kon niets voor hem doen
len geven
Georg bedekte zijn oogen met zijn hand. Ik ben jouw zoon vader en ik vraag je nu
Het tragische ongeval had 'hem diep in het ln allen ernst mij te willen toestaan voor
arts te gaan studeeren.
hart gegrepen.
Tiebruck zat een oogenblik perplex. De
Ik zag voor het eerst een mensch ster-

—

—

—
—
—

ven

Wat zal

—

gelijke

voor hem heeft

gedaan,

als

hij

aan

het eind is van zijn kunnen en dan kan hij
er innerlijk vrede mee hebben, omdat hij
weet: meer dan ik deed, vermocht ik niet te
volbrengen. Hier spreekt God! God is oppermachtig. Jffij eischt den stervende uit jouw
handen en dan geef je hem over. Ik echter
stond naast God. Misschien ware hij nog te
helpen geweest, maar mijn krachten waren

_

onverwachte verklaring van zijn jongen, zoo
en bewust als ze klonk, maakte
geweldigen indruk op hem. Hij kon geen
woord uitbrengen. De vreugde over de
vervulling van zijn innigsten wensch scheen
hem van zijn spraak te hebben beroofd.
In de aangrenzende kamer stond de feestelijke tafel reeds lang gedekt. Romana wilde
het gesprek tusschen vader en zoon niet storen en ging daarom naar den muzieksalon.
Hier nam ze haar harp en greep in de snaren. Gedempt door den kleinen afstand drongen de aceoorden, sterk, rein en bezield tot
Tiebruck door. Het was als op dien avond in
het verleden, toen hij voor het eerst van Ro-

ik daarvan zeggen, jongen.... mannelijk

zei Tiebruck.
Een dokter is het gewend
menschen te zien sterven.
Ja, vader, dat is waar. Maar hij ziet
den mensch pas sterven, als hij al het mo-

te

ti,
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mana hoorde. Een warm gevoel van geluk,
dat hij thans in dubbele mate bezat, deed
hem tot de werkelijkheid terugkeeren. Zijn
arm om den schouder van zijn zoon geslagen,
liep hij met trage schreden doof de in schemer gehulde kamers, die hem van den muzieksalon scheidden en toen hy zijn vrouw
in het zachte schijnsel van de lamp, zoo
meisjesachtig en vrouwelijk tevens, zoo stralend van innerlijke tevredenheid voor haar
instrument zag zitten, zei hy met zeldzame
ontroering in zijn stem :
Romana ! Hü is teruggekomen, omdat
hij medicus wil worden. Uit eigen, vrijen wil !
Uit inneriyke overtuiging. Wat zeg je daarvan 1 Ben je niet even biy als ik ?
Ze stond langzaam van haar stoel op en
keek van den een naar den ander ; ze wist,
ze wist wat deze onverwachte ■ wending in
het leven van zyn zoon voor Tiebruck beteekende. En op hetzelfde oogenblik besefte
ze weer de waarheid van hetgeen ze zich
reeds zoo vaak had voorgehouden : Slechts
wat wy zelf het leven schenken, geeft het
ons weerom !
Om haar mond lag een zoo gelukzalige
glimlach, dat Tiebruck geen verdere ■uitlegging behoefde. Hy iet zün zoon los, trad op
Romana toe en nam haar in zün armen, van
innige dankbaarheid vervuld jegens* deze
vrouw, die zoon heerUjke moeder voor zyn
.*_
kinderen was geworden.
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verscheidene Desluiten kunnen worden ge- Oosterhout, L. van Besouw,- M. v. d. Ven uit
Tilburg en J. v. d. Borst uit Langeweg.
trokken.
Men heeft uitgemaakt, dat er reeds zoo lets
bestaat als een groote stadsklimaat, hetgeen
p.
in theorie niet mogelijk^s, -maar wat door de
STAD BREDA
praktijk toch aangetoonß wordt. Vooreerst

Breda
geven duizenden vuurhaarden zulk
De Burgemeester der gemeente Breda brengt
groote
af,
warmte
dat
groote
een
in
steden ter kennis van belanghebbenden, dat in deze
als Parijs en Berlijn deze warmte een derde gemeente op S Juli,' 2 Augustus en 6 September
de
kan
bereiken.
van die van
zon
Tenslotte 1943 op het terrein van de Veemarkt door het
heeft men becijferd, dat de gestadig bezwalk- Bedrijfschap voor vee en vleesch Taxatie-paarte stadslucht aan de zonnestralen 20 t.h. van deiunarkten zullen worden gehouden.
hunne kracht ontneemt.
Breda, 25 Juni 1943.
De voornaamste reden voor de karakterisDe Burgemeester voornoemd,
ja Jansen.
groote-stadsontwikkeling
van
den
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tieke
Familieleden enz. gelieven zich onder opgave mensch tegenover den landman dient gezocht
van zoo volledig mogelijke gegevens der betrefH.
MIS
IN
DE
tempo
te worden in het
van het leven alEERSTE
H. GERARDUS
fende personen, zooals rang, onderdeel of wade metropolis schommelt
MAJELLA-KERK.
pen, geboortedatum en laatst bekende stand- daar. De mensch ingrootste
het
In
de
kerk
steeds tusschen de
intensiteit en
van den H. Gerardus Majella
plaats in Indië enz. tot bovengenoemd informavonden Zondag
kerkelijke plechtigheden
brutaalste remmen. Weliswaar bevrijdt de plaats
tiebureau te'wenden.
bij gelegenheid van de eerste H. Mis,
machine hem van een groot gedeelte van den
zwaren arbeid, maar zh' dwingt aan den an- die aldaar werd opgedragen door den welderen kant de Adamszonen zich naar haar eerw. heer Adr. Bakx, die op 19 Juni de priesCopy en liefde.
terwijding ontving.
rythme te voegen, waardoor zij hun zenuwDe parochie leefde ten zeerste mee met
stelsel sloopt. Hieraan mag het worden toeOns boeiend feuilleton „Tweede moeder"
geschreven, dat de jonge menschen in de deze voor den neomist, diens familie en beis teneinde. Morgen beginnen wij dus met
groote stad sneller groeien en vroeger rijp kenden zoo bizondere gebeurtenis. De paroeen nieuw en in tegenstelling tot den inhoud
van het eerstgenoemde, zal het thans een zijn, maar ook dat ze sneller verouderen.
chieele geestelijkheid had er zorg voor gedragen, dat de eerste H. Mis"van een der zoavonturenroman zijn, waarvoor wij de bevliering
politie
De
Amop
Boven
de
te
langstelling onzer lezers vragen. In dit vernen
der parochie nog extra wijding kreeg
op
Heerengr.
'n
de
perceel
sterdam heeft in
haal treedt eèn jongeman op, die als jourdaaraan op dezen dag in het raam der
door
bleek
geheime
distiileerderij
'n
ontdekt. Deze
nalist er op uit is nieuwti voor zijn krant te
kerkelijke plechtigheden bizonderen luister
zijn
ingericht
vliering,
'n
binop
te
die van
zoeken.* Niet zóó maar
om de prozaïsche
te zetten. Om half tien vond de solemnen uit alleen te bereiken was door een luik- bij
reden, dat de krant nu eenmaal eiken dag
plaats, nadat de neomist door
van
je
plafond
in een
een kast was aan- neele Hoogmis
dat
nieuws moet kunnen brengen, maar omdat
gebracht en dat bovendien gecamoufleerd bruidjes naar het altaar geleid was. Hij werd
hij als beginneling, als Jongste ter 'redactie,
werd door een kapstok met kleeren.
Het geassisteerd door pastoor Hoogstraten als
zijn kans op verovering van een goede toeluikje werd door menschen, die zich op de presbyter-assistens, kapelaan Scnellekens als
komst wil maken. Bij welke overweging op
vliering bevonden, gesloten gehouden. Het diaken, moderator Plasschaert als subdiaken
den achtergrond het beeld van een lief meisgelukte den ambtenaren via hpt dak en een en kapelaan Beuken als ceremoniarius.
je hem tot grooter voortvarendheid aanDe feestpredicatie werd gehouden door passpoort.
venster op'de vliering te komen. Het distilTot welke ingewikkelde avonturen zijn acleertoestel
werkte bil hun binnenkomen nog toor AssclbcrETS
vond om half drie een
tiviteit leidt, willen wij niet verklappen.
In' den namiddag
op volle toeren. Ongeveer 40 liter gedistilLof plaats met processie, waaraan
Slechts zij d»(n) lezer(es) ter inleiding verleerd en een hoeveelheid gistende stof voor solemneel
deelgenomen
werd door de geestelijkheid, afteld, dat de spanning yan het verhaal evende bereiding van alcohol kon in beslag worredig is aan de mysterieuse sfeer, waarin de
den genomen De politie arresteerde 3 man- gevaardigden van godsdienstige vereenigingebeurtenissen zich afspelen. Wij zijn er van
nen. Het bleek dat zij hét gas buiten den gen en van de K.A., armmeesters en collecovertuigd, dat men ons nieuwe verhaal wemeter om betrokken zoodat zij zich ook nog tanten.
genoegen
groot
derom met
zal lezen.
Zeer vele geloovigen vulden tijdens de
voor diefstal te verantwoorden zullen heb- plechtigheden
het kerkgebouw.
ben.
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Tijdens een persconferentie, die Zaterdagmiddag te Eindhoven plaats vond, deelde de
politiepresident Kooymans o.a. mede dat de
sluikhandel, ondanks alle scherpe tegenmaatregelen zoodanig is ingevreten, dat het publiek weldra met de noodlottigste gevolgen zal
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Wnd. hoofdredacteur: J. A. H. M. v. Schijndel.
Plv. hoofdredacteur binnen- en buiGewestelijk en plaatsetenland: P. Alberts.
lijk nieuws: W. v. d. Velden.
Kultureel
Sport: W. v
nieuws: E. Schul, H. Jonkers.
Beek
Verantwoordelijk voor de advertenties: E. H. B. Brader. allen te Breda
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sfeerverbetering. Het is alles best gegaan ; men
Het jubileumconcert van het R. Ph. O.
Vanavond zal het jubileumconcert plaats dronk broederschap en alles leek weer koek
vinden van het ïtotterdamsch Philharmoen>éi.
Nadien had de pers nog een aangenaam koutnisch Orkest bij gelegenheid van het zilveJe
met de heeren Lotsy, Staal en Spaan. Men
van
ensemprachtige
ren bestaansfeest
dit
scheidde met de allerbeste voornemens.
ble, dat onze stad zoovele middagen van muzikaal genot geschonken heeft. By uitzondering wordt des avonds geconcerteerd, hetgeen mogelijk werd door speciale maatregeOsendarp loopt 10-5 sec.
len, die voor de terugreis van het orkest gePrachtige
sprong van Wellerdleck.
werden.'
Per
zal
troffen
BBA-bussen
het orkest na afloop naar Lage Zwaluwe worden
Tijdens de athletiekwedstrijden te Amsterdam
vervoerd, waar het nog aansluiting heeft op handhaafde Osendarp volledig zijn reputatie als
den laatsten trein naar Boterdam. In veronzen besten sprinter. In een driekamp kwam
band daarmee zal het concert precies om hij o.a. uit tegen Zwaan, Berger, de Pagter en
60, 100 als
kwart over zeven uur een aanvang' moeten enkele andere athleten. Zoowel op de
m. toonde hij door uitstekende overwinninnemen. Er zal onder geen beding toegang tot 200
de zaal verleend kunen worden nadat het gen de beste te zijn. Zwaan gaf hem de winst niet
cadeau. Hij maakte een uitstekenden indruk en
concert begonnen is.
eischte steeds het volle pond van den nationaMarktconeerten.
Twee marktconcerten len kampioen, die echter in puike conditie bleek.
Vooral de 100 meter van Osendarp was prima.
vroegen Zondagavond de aandacht van <ien
muziekliefhebber en den wandelaar. Op de HU maakte een tijd van 10.5 sec., rji. slechts
voorbeeldig
kan worden genoemd. Doch ook zün
Groote Markt was het „De Unie", die er op
prettige wijze musiceerde en wier muzikale 21.6 op de 200 m. mag gezien worden.
De invitatienummers brachten een opmerkeprestaties door een groote schare belangstellijk succes van Wellerdleck, die 7.22 m. ver
lenden werden beluisterd.'
De politiemannen waren naar het „Haagje" sprong.
Hier volgt de sprintdriekamp in cijfers : M m. :
getrokken. Op de Haagsche Markt trokken
1 Osendarp, Trekvogels, 6.7 sec, 2 ZWaan, AAC,
de muzikale Hermandads uiteraard veel be- 6.7
sec. 3 Berger, AAC, 6.7 sec. 4 Klein, Treklangstelling.
vogels, 7 sec. 100 m. : 1 Osendarp, Trekvogels,
In de zaal 10.5 sec. 2 Zwaan, AAC, 10.7 sec. 3 Berger, AAC,
Gezelschap Aug. dé _aat.
10.8 sec. 4 Klein, Trekvogels, 11.1 sec. 200 m. : 1
van de Kinderen van Gastel in den Belcrumpoldèr trad Zondagavond Aug. de Laat met Osendarp, Trekvogels, 21.6. 2 Zwaan, 21.8 sec.
3 de Pagter, AV '23, 4 Klein, Trekvogels.
zyn gezelschap op. Er werd een onderhougegeven, waarmee
dend cabaret-programma
Record 200 M. verbeterd.
de zoo goed als geheel gevulde zaal zich best
vermaakte. De vele liedjes, komische tafeMevr.
Blankers doet er 24.5 sec. over.
reeltjes, goocheltoeren enz. wisten de aanweIn Rotterdam werden eenige athletiekrecords
zigen op hun waarde te schatten.
om zeep gebracht. Fanny Blankers-Koen ver22 en 23 Juni: Geboren: beterde op de 200 meter het Nederlandsche reB«_t stand.
Eijk-van
Aalst;
HermaHendrikus zv A. van
cord, dat op 24.6 stond en bracht het op 24.5 sec.
d. Oudenhoven: Wilnus zv J. van Lint-v.Graaf-Meeuwis;
Bij verspringen was zij minder fortuinlijk en
Petrohelmina dv W. de
zij bleef met 5.73 meter nog ver onder het NeJohanna
dv
A.
Heeren-Langen;
nella dv J.
derlandsch record, dat met 6 meter op haar
Buise-Huurmans; Henricus zv A. Hekker- naam
staat. Mej. Dammers (Zeeburgia) bereikte
zv
M.
Akkermans-van
Bouwens: Martinus
bij het speerwerpen een afstand van 41.43 meter,
Loon; Wilhelmus zv P. Vriends-Söder; Lamwaarmede zij het op haar naam staande record
bertus zv L. van Ham-Hekker; Anna dv P. van 39.62% meter had verbeterd, doch achteraf
Ermen-de Koning; Adrianus zv J. van Ginbleek, dat haar speer eenige centimeters te kort
neken-Aben; Maria dv W. Kimmel-v. Lith; was, zoodat
het record niet kon worden erkend.
Adriana dv J. Adriaansen-ïiehmkuhl; Hen- Voorts*vestigde de Rotterdamsche Politieverdrikus zv A. Brosens-van Hal.
eeniging Hermandad I een nieuw Nederlandsch
Overleden: J. Luüten 83 jaar; A. van Dijk politierecord
in de Zweedsche estafette met een
4 mnd.: J. Dekkers 85 jaar; G. van Gerven tijd van. 25.8.
73 iaar: A. Luijten 61 .iaar.
Huwelijksaangiften: H. van der Heijden 29
Van Vliet slaat Derksen.
iaar en A. van IJII 26 jaar; A. Nelemans 25
jaar en A. Bosters 20 jaar; A. van Liempd
In den Bosch was er vooral groote belangstel21 jaar en L. Verhoeven 20 jaar: M. Dubbelling voor den sprint, waarin Arie van Vliet,
man 26 laar en G. Lesschen 23 jaar; A. Derksen, van de Vijver en Remkes tegen elkaar
Aben 23 jaar en W. HJuybregts 22 jaar; J. Bos uitkwamen. Van Vliet en Derksen zegevierden,
23 jaar en A. Dikkes 22 jaar: S. van der Kor zij het na heftigeji strijd zoowel van Remkes
23 jaar en M. van Wieren 23 jaar; D. Morre als van van de Vijver. In den laatsten wedstrijd
23 aar en A. Defilet 20 jaar: P. van Ogtrop tusschen de beide rivalen nam van Vliet aan30 jaar en T. Ingen-Housz 23 jaar; A. Lou- vankelijk de leiding, doch dwong na ongeveer
23 jaar. 150 meter Derksen den kop te nemen. Hij won
wer 25 jaar en M. van de Klundert
Gehuwd: P. Grimminck 26 jaar en M. J. met kleinen voorsprong. De koppel-omnium HolPeeters 21 jaar; J. Kools 29 iaar en M. Bui- land-Brabant tusschen Schulte,Boeijen en Eversdels 26 jaar.
Bakker, bestaande uit een sprint, tijdrit en acheen overwininng voor de BraBevolking.
24 Juni: Ingekomen: C. van tervolging,diewerd
zich over de heele linie sterker
banters,
Dun van Tilburg naar Werfstraat 10.
handicapsprint
toonden. In de
achterhaalde van
Vliet weldra van de Vijver en Remkes, die resp.
30 en 40 meter voorgift hadden, doch hij slaagde
er niet meer in Derksen, die een voorglft van
15 meter had, te passeeren. De koppelwedstrijd
Diploma-uitreiking.
over 50 kilometer zette onmiddelijk in een zeer
In de Poort van Kleef te Breda vond Zater- hoog tempo ln met een uitlooppoging van Groedagmiddag de uitreiking plaats van diploma's newegen-Remkes, achtervolgd door Evers-Bakvan de Vereeniging tot bevordering van de vak- ker. Daarna volgde er een periode van inzinopleiding ln het typografisch bedrijf. De heer king, waarin Evers-Bakker kans zagen vrijwel
P. van Fessem, voorzitter der examencommiszonder strijd een ronde uit te loopen. Even later
sie, deelde mede, dat aan acht van de negen slaagden ook van Vliet-steenbakers en Peetersexaminandi, nl. 4 drukkersleerllngen en 4 van__>ooy erin een ronde te nemen. Toen in de
zettersleerlingen het diploma kon worden uittweede helft na een geweldig jacht ook Derkgereikt. Onder het aanbieden van gelukwensen-van der Voort en Schulte-Boeijen een ronuitreiking
de op het peleton uitliepen, gingen Evers-Bakschen ging hij vervolgens over tot de
der diploma's, waarna de heer Blauw, contro- ker, die hun kansen Zeer tactisch verdedigden,
hield
leur van het leerlingenstelsel, een causerie
mee en behaalden dus hun voorsprong.
over de drukkerij Plantijn. De heer Hootsman,
De uitslagen luiden:
directeur der ambachtsschool, bood vervolgens
Sprint: 1 van Vliet, 3 punten. 2 Derksen, t
zijn
Vereeniging
leerlingen
zoowel aan
als aan
punten. 3 van de Vijver, 5 p., 4 Remaes, S p.
gelukwenschen aan, waarna nog een dezer laatOmnium : 1 Schulte-Boeijen, 3 p. 2 Evers-Baksten dank-bracht voor het genoten onderricht. ker, 6 p.
Handicapsprint over twee ronden: 1 Derksen
34.8 sec. 2 Van Vliet, 3 Remkes, 4 van de Vijver.
Koppelwedstrijd over 50 kilometer: 1 EversBakker 8 p., tijd 1 uru 8 min. 47.4 sec. op 1 ronde 2 A. van Vliet-Steenbakkers, 12 p., 3 PeetersAjax wint den voetbalbeker. van
Rooy, 8 p. 4 Derksen-van de Voort, lp. I

SPORTNIEUWS.

Ajax heeft in het Olympisch Stadion te
Amsterdam beslag weten te leggen op den
voetbalbeker door een kleine doch volkomen
verdiende overwinning (3-2) te behalen op DFC.
Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de Amsterdammers evenals verleden week in Utrecht
een groote overwinning zouden behalen. Alles
klopte als een bus. De aanval was snel, terwijl
de middenlinie uitstekend steunde en de achterhoede iederen tegenaanval van de DordteVooral
naren reeds in den kiem wist te smoren.gevaarde Amsterdamsche vleugels waren zeer
lijk en vergden alle aandacht van de DFC-verdediging. Toch wist reeds na 3 min. Drager aan
de bewaking te ontsnappen en door de verdediging heen te komen, waarna hij Brockmann
in de gelegenheid stelde den bal jn het DFCdoel te schieten. Daar stond evenwel Schleicher
op de doellijn, die met zijn handen den bal uit
het doel sloeg. Stoffelen nam de toegekende
strafschop onberispelijk en gaf daarmede Ajax
de leiding (1-0). Na 'zes min. brak Fischer alleen
door de DFC-verdediging heen en gaf met een
hard schot keeper Liefaard geen schijn van
kans. (2-0).
Een onverwachte doorbraak van Zwaan, op de
rechtsbuitenplaats, werd gevolgd door een voorzet over het geheele veld, waarbij Mijnders de
kans kreeg met een hard schot keeper Keizer
te passeeren. (2-1). Hiermede was het enthousiasme van DFC los gebroken. Goed samenspelend werden verschillende snelle aanvallen op
het Ajax-doel ondernomen, doch de Ajax-achterhoede wist van geen wijken.
Na de rust was het veldwerk van DFC beter.
Het.Ajaxdoel werd»herhaaldelijk bedreigd. Ondanks het kleine overwicht van DFC slaagde
van Dijk erin den voorsprong voor Ajax te vergrooten.

Nxfr Dübbelsterk!

M^<.

Na een kleine onvrijwillige onderbreking van
den wedstrijd scoorde in 't Veld op verrassende
wijze van den rand van het strafschopgebied het
tweede Dordtsche doelpunt. (3-2).
Tot aan het einde bleef deze wedstrijd aantrekkelijk en fair, zoodat de vele belangstellenden volkomen hebben genoten van een mooie
finale, om den voetbalbeker, welke na afloop
van den wedstrijd officieel door den voorzitter
van den N.V.8., den heer K. J. J. Lotsy, aan
den aanvoerder van het Ajax-elftal, doelverdediger Keizer, met een toepasselijk woord werd
uitgereikt.

VOETBALBESTUUKDEREN BIJEEN.
De onaangenaamheden ontstaan na den wedstrijd Willem lI—NAC zijn Zaterdag in Tilburg
nog even opgerakeld geworden. Be voorzitter
van den NVB, de heer Lotsy, met zijn adjudanten Staal en Spaan, kwamen daar bijeen met
bestuursleden van de Brabantsche eerste klas«ers -om eens te praten over verbroedering en

Schulte-Boeyen, 0 p. Op 2 ronden: f Remkes-

Groenewegen, 4 p.

Van Amsterdam wint dc ronde..
van Amersfoort.
Peilenaars 5e en

Braspenninx

le.

Op het 520 M. lange Amersfoortsche parcours
kwam de spanning er pas na de tweede helft
in. Voor dien tijd werd beurtelings den kop genomen en een enkele uitlooppoging werd spoedig teniet gedaan. Na het uitloven van een pre-

mie van t 100 voor den renner, die het eerst
een- ronde uitliep, kwam de spanning er eerst
recht in. Vier renners namen den kop, bij wie
zich later van Amsterdam voegde. Met hun vij-

De Avonturen van den Dierentuin
kun
denken.
120) Nou, dat

je

Dat is net wat

voor brilslangen om zich zoo iets te laten wel-

gevallen, zich in slaap te laten ->lazen. Ze scha-

men zich gewoon dat het gebeurd is.
Maar goed, gebeurd is gebeurd, en nakaarten heeft geen zin. Het is nu zaak goed uit te
kijken en de beide vijanden niet w°ei te laten
ontsnappen. Want dat zou toch al te gek zijn.
Ze hebben hun plannen, dan ook al gauw ge-

maakt. Ze zullen probeeren hun" spoor te volgen en hen zoo gauw ze v hen gevonden hebben
naar de andere wereld te helpen.
Want, zoo zegt de roover met de hooge hoed.

ven slaagden ze erin, de bovengenoemde premie
te winnen. Wijdenes won een premie van f 50,
uitgeloofd door het publiek, voor zijn moedig
rijden. Hij kwam n.l. te vallen en wist ondanks

den achterstand, toch de kopgroep .weder in te
halen. Na een prachtigen eindsprint wist van
Amsterdam met een wiellengte voor de Korver
de ronde te winnen. De uitslagen luiden :
Nieuwelingen: 30 km. 1 W. Grift, Soest, 48
min. 20 sec.
Amateurs : afgelegd 52.5 k.m. 1 Middelink, Amsterdam, 1 uur 22 min. 48 sec.
Profs en onafhankelijken : 100 km, 1 van Amsterdam, 2 uur 32 min. 5 sec. 2 A. de Korver,
Roterdam. 3 C. van Gent, Roterdam. 4 van der
Star, Den Haag. 5 Pellenaars, Breda. 6 Braspenninx, Princenhage. 7 Joossen, Made. Op 1
ronde: 8 Schweitzér, Maastricht. 9 Lakeman,
.Amsterdam. 10 van de Zande, Halstere/i.

OFF. MEDEDEELINGEN
VERGOEDING DOORBETALING VAN LOONEN
OVER DE VERPLICHTE BEDRIJFSSLUITINGSPERIODE 24 DECEMBER 1942 TOT EN MET
3 JANUARI 1943.
Het departement van Sociale Zaken maakt bekend:
Voor werkgevers die op grond van het desbetreffende uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het departement van Sociale
Zaken d.d. 22 December 1942, gepubliceerd in de
staatscourant van 30 December 1942, no. 254, aanspraak maken op vergoeding inzake doorbetaling van loonen over de verplichte bedrijfssluitingsperiode 24 December 1942 t.m. 3 Januari 1943,
bestaat tot 1 September 1943 gelegenheid deze
vergoeding aan het rijk te declareeren. Deze declaratie dient gesteld te worden op een formulier, hetwelk kan worden aangevraagd aan de
afdeeling Steunverleening van het departement
van Sociale Zaken, Spuistraat 198, Amsterdam
(C). Aanvoagen voor een dergelijk formulier
dienen zoo spoedig mogelijk s-chriftelijk bij voornoemde afdeeling te worden ingediend, onder

bijvoeging van een middel-groote, ongefrankeerde enveloppe, welke geadresseerd is aarf aan-

vrager.
Opgemerkt wordt, dat over het algemeen 80
pet. van het gederfde niet Ingehaalde loon over
de slultingsperiode zal worden vergoed. 352-oo
SOEP- EN SAUSBEREIDINGSPRODUCTEN.
Detaillisten dienen de voor soep- en sausbereidingsmiddelen aangewezen bonnen, evenals de
bonnen voor de overige zg. vierwekelijksche artikelen, bij de plaatselijke distributiediensten
in te leveren gedurejj_oe de derde week van den
geldigheidsduur en gedurende de week na afloop van den geldigheidsduur ter verkrijgen
van toewijzingen voor vervangingsmiddelen. Zij
moeten deze bonnen inleveren met een ontvangstbewijs MD 202-02, waarop het woord „vervangingsmiddelen" moet worden bijgeschreven
ln veelvouden van 10 bonnen en met een minimum van 30 bonnen. Restantbonnen kunnen, met
een maximum van 9 stuks, in de week na afloop van de distributieperiode, welke volgt op
de periode van geldigheid, ingeleverd worden In
verband hiermede moet bon „Algemeen 589"
welke thans geldig is, ingeleverd worden in de
periode van 28 Juni tot en met 2 Juli a.s. en
ln de periode van 12 tot en met 16 Juli a.s.
372-0O
BERICHT NO. 201.

Contributies der onder de hoofdgroep industrie ressortedrende bedrijfsorganisaties.
Ten vervolge op de ln de Nederlandsche staats
courant van 10 Mei 1943, no. 89, gepubliceerde
richtlijn maakt de gemachtigde voor de prijzen
bekend, dat onder de in deze richtlijn bedoelde contributies, welke voor incalculeering in de
prijzen in aanmerking komen, met ingang van
heden verstaan dienen te worden de verschuldigde contributies over het Jaar 1943.
373-oo
VERKOOP EN AFLEVERING VAN GLOEILAMPEN.
Het verbod tot het verkoopen en afleveren
van bepaalde electrische lampen, waarvan de
vervaardiging, blijkens publicatie in de Ned.
staatscourant van 29 Jan. 1943 no. 20 is verboden, wordt met Ingang van 30 Juni a.s. van

kracht.

387-óo

In verband hiermede maakt de directeur van
het bureau voor de metalen verwerkende industrie bekend, dat de aan bij dit bureau ingeschreven fabrikanten en grossiers verleende
algemeene vergunning tot het verkoopen en afleveren van. electrjsche gloeilampen wordt ingetrokken, met ingang van 30 Juni 1943, voorzoover het die lampen betreft, welke onder
evengenoemd vervaardigingsverbod vallen.
HOOFDAKTE-EXAMENS.
Het schriftelijke gedeelte wordt afgenomen
op 1 Juli '1943. Aanmelding van candidaten uit:
de inspecties Apeldoorn, Arnhem, Boxrnjjer,
Doetinchem, 's Hertogenbosch, Nijmegen, Tiel,
Venlo en Zutphe: bij den hoofdinspecteur van
het L.0., G. F. Vlekke, Groesbeekscheweg 290,
Nijmegen, Breda, Eindhoven, Heerlen, Helmond,
Maastricht, Roermond, Roosendaal en Tilburg
bij den inspecteur van het L.0., D. J. peters,
Rembrandtlaan 37, Velp (Gld.).
De provincie Utrecht en de inspecties Gouda
en Hilversum, bij den inspecteur van het L.0.,
P. Tazelaar, Oosterpark 53, Amsterdam-O.
De provincie Noord-Holland, met uitzondering van de inspectie Hilversum en de gemeenten Terschelling en Vlieland, bij den 'hoofdinspecteur van het L.0., P. van Nes Czn., Prins
Hendrikstraat 17, Den Haag.
De inspecties Delft, Den Haag, en Leiden bij
den inspecteur van het 8.L.0., dr. ir. C. vari
Houte, Ramstraat 33, Utrecht.
De inspecties Brielle, Dordrecht, Goes, Gorinchem, Middelburg en Rotterdam bij den inspecteur van het L.0., C. Kuiper, Stationsweg
29, Goes.
De provincies Groningen en Drente bij den
wnd. hoofdinspecteur van het L.0., C. Stolk,
Kraneweg 54, Groningen.
De provincie Friesland en de gemeenten Terschelling en Vlieland bij den inspecteur van 't
L.0., L. van der Zweep,. Alma Tademastraat 28,
Leeuwarden.
De provincie Overijssel bij den inspecteur van
het L.0., Mr. B. Jorna, Bornschestraat 79, Hengelo.
Dient te geschieden vóór 1 Juli 1943 en onder
overlegging van geboorteakte, onderwijzersakte,
llteratuurlijstje voor opvoedkunde en Nederlandsche taal en opgaven van speciaal bestudeerde onderwerpen uit de aardrijkskunde en
388-0O
de geschiedenis.
HET OOIEN EN AFLEVEREN VAN
GOEDGEKEURD POOTGOED.
Tic voedselcommissaris
voor
Noordbrabant
maakt het volgende bekend:
a. Het rooien van te velde goedgekeurd pootgoed, is, zoolang het roolverbod van kracht is,
alleen toegestaan, indien de teler ln het bezit
is van een rooivergunning, welke door den keuringsdienst is verstrekt;
b. Het rooien van niet te velde goedgekeurd
pootgoed is, zoolang het rooiverbod van kracht
is, alleen toegestaan, indien de teler in het bezit is van een rooivergunning, welke hem door
den plaatselijk bureauhouder is verstrekt. Deze
rooivergunning wordt alleen verstrekt, Indien t
pootgoed dient om in 1944 op eigen bedrijf te
-worden uitgepoot;
e. Het onder a en b vernielde geldt echter met

"

_

4
voor pootaardappeien, welke krachtens een tuirt ficaat of verklaring ls voorzien, is met ingang
bouwteeltvergunning zijn geteeld, omdat hier- van 26 Juli a.s. toegestaan, onder yoorwaarde,
voor het roolverbod met ingang van 25 Juni is dat hierbij de binnenkort bekend te maken voorschriften in acht worden genomen.
386
opgeheven;
s
van te velde goedgekeurd
De wnd. voedselcommissaris voor Noordd. Het afleveren
en
certiBrabant.
pootgoed, dat tevens van een plombe

OPENLIJK DANK
aan de H. Maagd voor verkre-

Benige en algemeene
kennisgeving.
4. Met diepe droefheid
f
geven wij. TJ kennis
van het plotseling overlijden, nog voorzien van

gen gunst na 't bidden der
krachtdadige noveen van de
drie Weesgegroeten.
W. v. D.
Breda.

BOEKHANDEL

de H.H. Sacramenten der
van onzen
geliefden
en zorgzamen
man. vader, behuwd- en
grootvader, den Heer
PETRUS HUBERT
MARIE VAN DEN

1

Mevr.

SCHEIK. ONDERZOEK

—

—
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bij de Lange Stallen Breda

.

(thans tijdelijk overgeplaatst naar Boekei)
jaar die de lagere school
afgemaakt, kunnen hier

JONGENS van plm 14

hebben

OPLEIDING ONTVANGEN OM LATER ALS BROEDER
OPGENOMEN TE WORDEN
en zich te wijden aan het liefdewerk der verpleging en
het jeugdwerk.
Inhchüag verschaft gaarne Broeder
Overste, tijdelijk adres: A 1 te Boekei.
350—00

ïnkoop^nJL-n

ZOO PARTEL ALf
De houder van polis van levensverzekering No. 351.524
EEN VE(/LEN,„. »
der NATIONALE levensverze- > if»a/uur/ifA onmoqeafK'
MAAR....
kering-Bank N. V. te Rotteroeiafe A/hrtji/tnarSt/hp
dam, wordt opgeroepen, zich ' c/afü'Uw
AIS M£i/w femq/rrij/gr a/s wq
bij de directie der NATIO/iaarhei>t>ert qerewfeercl/ /
NALE kenbaar te maker» vóór
PAT ff ZEKER
1943,
10 Juli
zullende anders MODERNE

Genderschedijk B 11.

JUVENAAT MARIAHOF"
TE TILBURG

J. JORIS

Oproeping

—

Enschotschestraat 170
TILBURG
Telefoon 8295
De allereerste en van ouds bekende AMERICAN STOPPAGE. Opgericht 1907. Voor het stoppen het beste en vertrouwdste adres Spoedorders kunnen direct behandeld worden
DEPOTS in BREDA :
Tel. 3403; Van Voorst tot Voorststr. 28:
Eindsfcraat 15
Menno van Coehoornstraat 16a, bij station
329—oo
oude mahonie Terneuzen: Noordstraat 45; Bergen op Zoom, Boschstr. 15;.
Roosendaal, Aohterstraat 33;
Gilze, Raadhuisstraat
441;

v. Coothplein 2

GESLOTEN.

—

//

conform art. 12 een duplicaat
worden afgegeven, waardoor
de oorspronkelijke polis waardeloos wordt.

f

ÈÊWm

Le-il
STENO

I"^

TYPEN
TALEN
BOEKHOUDEN

die 34 jaren de grootste
werkkracht ontploeide, in
°roote zorg en nauwge-j
'ïtheid voor onzp veree'

aan de

Vinken

| Veemarkt 23 -

G. J. van Poppel,

voorzitter
P. Timmermans,

Tel. 3077

j

Kinderwagens 65, prima haard
75, pathefoon 40. spiegels 15

met clubs en
met armstoelen 85, wieg 10
dressoir 75, theekast 15, wasch
tafel 30, buffetkasten 35, kap
stok 17.50, koelkastje 35, parapluiebaik 4, modern eiken
stellen stoelen

wmammmnmÊmmmmmmmmmmmtm

FAMILIEBERICHTEN
UIT ANDERE BLADEN
schrijfbureau met centraal
Geboren: H. Knapen-Horsten d., Tilburg; H. v. Herk- sluiting 150 en al wat verder
Huvgens z., Tilburg: W. V.
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d. aanwezig is.
Ven-v. d. Hout z., Tilburg; J.
Krvsmit-'Noot d., Tilburg.
verloofd! W. Stael en L.
Nuverheidssingel 74,
Breda
Brouwers, Tilburg.
Ondertrouwd: W. v. d.
Hoek en J. v. d. Boudt, MtddeK
burg; J. v. Oers en J. Paymaris.
ZOON PÜN DOEN
VOETEN DIE vr»g*n
MA
Tilburg; M. v. d. Pol en P. den
Brok. Eindhoven: R. Vrins en F.
Mar*é, Tilburg-Mierlo-Hout; 3.
Luteiji. en I. de Lint, Goes.
Getrouwd: G. de Looff en
Maliaars, Middelburg; J. Wondergem en J. Faase, Middelburg;
K. v. Empel en R. v. Dongen.
Tilburg: P. v. lerland en R.
Hexspoor, Tilburg; I. Gtlule en
E. v. Nieuwenhuilzen, Kamperland.
Overleden: M. VerhageLeenhouts, v., 64 j., Groede; J.
Stroo. m., 15 j„ Vlissingen; A.
Pfene m.-, 20 j., Middelburg; L.
H. Daane m., 19 j., Vlissingen;
Ginnekenstraat 28, Tet 5977
C. F Wiessner m., 41 J., Middelburg; F. Verbeek m„ 50 j., MidGEVRAAGD VOOR DIRECT
delburg; J. M. v. Schagen m..
45 j.. Vlissingen; M. C. A. Keus
v., Eindhoven; T. F. Roxs, m..
68 j., Helmond; P. H. Hillen,
arts, 79 j., Vught; F. Schunse16 a 17 jaar voor boodschaplaar m., 15 j.. Souburg; L. A.
Bcuns tn., 23 j., Vlissingen; B. pen en magazijnwerk. Firma
M. J. Kriek, m., 20 j.. Vlissingen; B, W. SCHUTE, Nieuwe Prin
A. Willeboordse m., 27 J., Midsenkade 12, Breda
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delburg; L. Daane m., 19 j., Vlissingen: J. A. Wisse m., 39 J.,
Vlissingen; M. Bayens Czn., Kape'le: C. de Korte m. ( 20- j.. Meliskerke; P. v. d. Doel m., 30 jr..
Middelburg; G. P. Vellekoop m.,
Handelsonderiijeming
heeft
42 j.. Middelburg: 3. Bosschaart,
artikel af te geven voor Drom.. 54 i.. Vlissingen

JOH, v. DONGEN
■■---»>

—
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KAR R E STRAAT 25-BBEDA
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verzorgd© vrouw
Waardee/t de moderne
Camelia-hygiènel
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B6TKOUWBAK
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veel

SUphoscalin behandeld. Want

f
I

SUphoscalin is door geneesheeren en
patiënten getoetst en probaat bevonden. Let op den
naam „SUphoscalin" op de groene verpakking
MD, verkrijgb. ln alle Apotheken.
M Tabletten

BRINKMAN

’

202.000 uitgekeerd!

_ ,

_
—■ft

BOUWKAS „HYPOTHEEKFONOS"

- KLEINE

BERC I.

-

TE- 5139

:

U393-OQ.

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

Wijkverpleegsier

Tijdelijke beperking

.

het

De afgifte van rijwielkaarten van
fl. 1.30 wordt van 30 Juni t/m
6 September 1943 gestaaki.

DIENSTBODE

voor dag en nacht, in gezin
met 1 kind. Schriftelijk of
persoonlilk aan te melden :
mevr. v. d.H,Pant,
BerkdUkschestraat 123 Tilburg.

van

RIJWIELVERVOER

.

KED. TALEN INSTITUUT, R'DAM
BON: Gratia proafla» van,

Kleine

—
Advertentiën.

i .niii.i

______

v

;

—J

op Zoom,
349-00

—

| 11 i-p-j-g—j—i
r—r*
staat zijnde klikkarrrn.
fa. wed. Th. Kessels en Zn.
vooruHhet. BrouweriJ.tr. 3S. Breda.
610*

In g.

Zwarte mantel, op weg Hazflaan de H. Maagd donk naar Pootweg. Teg. goede
Maria v. verkr. gunst na het 3x bel. ter.bez. S. O-men, Ha^elbidden dei krachtd. noveen der do.nk C 64, Langeweg.
flto9

Openl. dank

6184
3 weesgegr. A.B.
Meldamespolshorloge, gem.
dank -an OX.Vr. en bourne, teg.
Openl.
bel. ter.bez. C.
Eerw. Zuster M. Adolphina voor Mmtem. lümerwejï 75. Breda ;
verkr. gun ' door het bidden der
»T*4
3 W"=-~

.

__ü^im;--isiyijrTn_i

R.K zakenm., 42 j. in bez. van
eigen woning z. k. m. R. K.
meisje. 30-40 J. Br. 9009 bijk. te
Roosendaal.
R. K. weduwn., 2 k. vast werk. i
28 j. z. k. m. R.K. meisje of
wed. v. buiten. 30 j. Br
met
foto no. 8717
"R.K. wedn. 45 j., landb. niet onbem. z. kerm. met wed. of jonge ,
dochter, om gelukk. huw aan te
gaan. Br. no. 6180
Net R.K. meisje, 29 j. z. ser. k
met net R.K. jongeman, ongev.
zelfden leeft. Br. m. foto op eere
woord ret. no. 9108 bijk. R'daal

.

FUNK HUISORGEL te
koop gevraagd. Brieven m.
opgaaf " van merk, registers en prijs, KONINGS gevraagd te Zundert, tandkerkdorp Achtmaal. In
Dubbel damscheweg Ne. 4 plaats
diensttreding zoo spoedig moDordrecht.
333-oo gelijk.
Brieven vóór 4 Juli a.s. aan
den secretaris v. h. Wit Gele
DUITSCH of ENGELSCH Kruis
te Zundert.
(1. 2.— p.m. Nieuwe tchriHel. meGEVRAAGD per 15 Juli of
thode. MIDDENSTANDSDIPLOMA. Ned. Taal en Correip. Boek>
lat»>r
houden : fl. 1. p.m. Vut o. t. BON
Plaats Uw naam op achter* onv.

ii. ■■■mi

"

—

_

Bergen

Levensmiddelengroothandel met plattelan'dsafnemers in
West-Brabant en de Zu.d-HoUand_che. Eilanden zoekt
enkele VERKOOPS-ADVISEURS, leeftijd tot 35 jaar,
die tic winkeliers, adviseren bij het verhogen van hun
omzet. Vereist: wiakelervaring van het kruideniersvak.
goede verkoopskwaliteiten, kennis van de verkoopstechniek. Candidaten moeten bereid zijn eventueel deel te
nemen aan een psychologisch onderzoek bij de Nederland
sche Stichting voor Psychotechniek te Utrecht. Brieven
met uitvoerige inlichtingen, eigenhandig geschreven en
ver^ezeW van twee nieuwe scheroe foto's v" voren en
oozil'. vóór 10 Juli a~. te richten aan ADVERTENTIEBUREAU vh. ALTA te UTRECHT, onder vermekün<r op
B
het couvert no. 1711

Plaatsim» nitsl. Wl

Bouwkat „Hypotheektondt" kaarde waderom grcola badragen uit aan 59 deelnemen, waardoor lij nu 'n rentelooze, onopvorderbara hypotheek kunnen namen, 'n eigen
hult kunnen koopen ol hun rente-vorderende, sleedt
opzegbare hypotheek Ineem kunnen aflosten. Vraag vrijblijvende gegeven» omtrent deelname!

EINDHOVEN

Arbeidsbureau

afd. Vrouwen,, kamer 12.

Wéér 39 deelnemers een eigen huis!

*

Gewestelijk

in de
Zoom

terstond

geplaatst worden.

biedt U nog een zeer aardige collectie Aanmelden

Grote Instellingen
enz op provlsiebas's. (Geen
surrogaat). Brieven onder no

ORGEL

omgeving van Bergen op

MEISJES

TOLBRUGSTRAAT 18 to. Bank v. Mierlo, Tel. 4105, BREDA.
BIJ BRINKMAN IS DE. KLANT NOG STEEDS KONING.

GEVRAAGD.

Bij de Deutsche Dienststelle

I
f
I
1

Brïnkmans Verliriitingsmagazijn

'_[

KROMHOUT 139-141, Telef. 5132,
Filiaal : REE W E G 5, Telef. 4585,.
rdicht bij de schooi; te DORDRECHT. 345-00

kunnen

Verlichtingsartikelen

IjlT

DORDT

»

aan, 3_. staande Leeslampen, 3-, 4-, 5- en 6-lichtkronen,
Huiskamer- en Salonkappen, Schemerlampjes, Wandlampjes.
Komt U even een kijkje nemen in
onze gesorteerde etal ag e.

ÉfÈh

-

Technische Boekhandel
G. van Herwijnen en Zonen

11

(vachten.

—-.____.-■

'

Het van ouds bekende adres voor Uw
boeken en verdere benoodigdheden is

\

met

'

M.T.S.

■

het beproefde
SUphoscalin werkt
vergemakkelijkt
het opgeven, beslijmoplossend,
strijdt de ontsteking, vermindert de prikkeling en
maakt het gevoelige slijmvlies meer bestand tegen
schadelijke invloeden. Daarom mag men van
SUphoscalin werkelijk blijvende resultaten verworden

—

■■

Hoost, Koolaandoonïngon on Hoost
I
bij Asthma
I

JONGE MAN

gisten.

—

Adverteert ln dit blad

__t-aR-_E y?*!"-^1 **.

AGENTEN

Ipeger^onlcei

■rmmii „..■■■

TEC. 1791.

/

WIJ ZIJN ER NOG

Onder-voorzitter

J. Klaassen, secr.
J. Sehellekens
J. B. Wouters
C. Broeders.
S. de Groot
W. de Vet
A. Vwernislns
390

KAMTOORMACHINEHANDEI.

J&Ï§J7
V y^^y/y^
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PONTSGHOOL

niging.
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DE AMERICAN STOPPAGE

Genderen,
LINNENKAST
GENEESMIDDELEN en
MINERALE WATEREN > Tevens alle soorten meubelen te koop gevraagd

BREDA

recteur, den Weled. Heer
P. H. M, VAN DEN
WILDENBERG,
Echtgenoot van Mevr.
H. P. v, d, Wildenberg-

_.

Dere advertentie s-v.p, UITKNIPPEN EN BEWAREN !

50-100 gulden
Uw

GINNEKENWEG 1
ontbieden.

2904
Aan huis

Dir. A. E. VAN DEN TOL.
Damrak 68 Amsterdam, C.
Tel. 41878
410-00

R.H.Strater
—
Dinsdag: 29 Juni

WIJNHANDEL

51

voor Mentale Training.

-

1

P.F, SMEETS Jr
— TEL. -te —

BREDA

PELMAN INSTITUUT

inventarisatie

—

Stoomzuivelfabriek „De
Goede Verwachting" deelt
hierbij
tot haar groot
'.eedwe_en het overlijden
mede van zijn zeer geichten en beminden Di-

43

i
f

Apotheek HEIDEMA

_______________-_l_i
Het Bestuur der Coöp.

-

—

I

BETAAL

ONGELOOFLIJK HOOGE PRIJZEN VOOR PERZISCHE TAPIJTEN, ANTIEKE DOEKEN, kasten, kisten
kabinetten, hanig- en staande klokken, koperen kannen
en ketels, tinnen bobden en karnien, porcelèin, aardewerk, schilderijen en verdere antiquiteiten
HET OUDSTE EN VERTROUWDSTE ADRES

—

MENTALE TRAINING

Gelegenheid tot het afhalen van het door U bestelde bestaat echter op Nw Ginnekenstr. 43 bd, brug
Donderdag 1 Juli van half BREDA
TELEFOON 3112
10 tot 11 uur.
342
LABORATORIUM voor voor

aan

,

die U vrij maakt van minderh.gevoelens, bloos- en
en Uw
andere angsten
Moed, Zelfvertrouwen,
Concentratie, Tact en Geheugen versterkt. Tevens
Cursussen ln Alg. Ontwikk.
laaf
Nederlandsch I
en
Interess. jejll. brochures op
aanvraag onder vermelding
van dit blad en bijsl. v. 15
ct. v. port en adm.kosten.

van 28 Juni tot 5 Juli 1 u.

Uit aller haam;
N. P. v, d, WildenbergVinken
Gilze, 26 Juni 1943.
De plechtige Uitvaartdienst, als weldoener der
kerk zal plaats hebben
op Woensdag 30 Juni in
de Parochiekerk St. Pe=
trus Banden te Gilze om
10 uur. waarbü U beleefd Svordt uitgenoodigd
Geen bezoek. Geen bloemen. Gaarne H.H, Missen. Weaens omstandigheden geen koffiemaaltüd. Rozenkrans op Dins
dag 29 Juni om 5 uur
ïramiddag in de parochiekerk te Gilze.
389

in

Voor de
fijne wasch...
niets beter
dan:

-

GESLOTEN

Hendrika Petronella Vinken in den ouderdom van
61 jaar. Overtuigd van
Uwe deelneming bevelen
wij de ziel van den dierbaren Overledene in Uw
gebeden

wegens

is

WILDENBERG,

van

%

W. BERGMANS

Stervenden,

echtgenoot

I

ER BOVEN U-T,_ IK

komen doet ü met onze
"beproefde individ. geleide,
door vele autoriteiten aanbevolen

iii.^M?]i_!____tePi

Sealyham

terriër, oud 16

mnd.,

reu, met off. stamboom, prima
Eng. afstamming. H. Maas,
Hoowplnde

17

Waalwijk

-

7325 i

Pedicure-installatie, geheel of t
ged. Br. m. priisopg. F. de Visser, Bavelschel.

86,

Breda.

met generator te
Luxe auto
huur. C. Verkooyen. H 55, Bosschenhoofd, tel. 217, Zegge.
Zeer nette jonpem. zoekt nët
kosthuis of vrije zit-slaapk. te
Bvpda. Br. no. 6183.
Gez. In Rreda teg. l.Juli a.s. d.
heer gem. zit-slaapk. m. voll.
«oed pension op goeden stand
Br. no. 6)85.
Oosterhoutsche
Jongelui die
gaan trouwen z. 2 kamers of gedeelt. woonh. ongem. liefst Oos
terhout o* om-. Br. M7B.

Van oud nieuw. Laat nu uw
costuum of overjas keeren en
bij
moderniseeren
Moderne
kleermakerij. Chassésingel
20a
Breda.
6113
*
Dames, denkt aan uw oude vilthoeden. Wij maken het nieuwste
model ervan. A. W. v. Olmen,
Tramsingel 93a, Breda.
6175
Lichte heerenregenjas of derolsalson te koop gevr. Aanb. Damen, Tet .str. 18a, Breda, tuss. 8
—7 uur nm.

