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Talrijke Engelsche vliegvelden

HET LAGERHUIS ZWAAR
BESCHADIGD.
Milos door Duitsche troepen bezet.
BERLIJN, 12 Mei. (D. N. B.).

Het opperbevel van de weermacht maakt

bekend:

_
-

Het luchtwapen viel in den afgeloopen
Wacht talrijke vliegvelden in Zuid- en Midden-Engeland met goede uitwerking aan.
In hangars, kwartierruimten, technische
installaties en benzineopslagplaatsen ontstonden zware branden.
Op verscheidene vliegvelden werden
bomtreffers geplaatst tusschen geparkeerde
zware gevechtsvliegtuigen. Bij andere
luchtaanvallen op industrieele doelen in de
kustgebieden van Zuid- en Midden-Engeland ontstonden in een voor den oorlog belangrijke fabriek van Middelsbrough,
alsmede in de dockinstallaties van Pembroke

vaak op cerernonieele wijze dichtgedaan, als
iemand een boodschap Van het Hoogerhuis
bracht. D e stoel van den speaker en het katheder der sprekers zijn door hetzelfde lot getroffen. Opmerkelijk is, dat'de schuilplaats voor de
afgevaardigden weerstand heeft geboden, terwijl de schuilplaats voor de leden der regeering
zeer zwaar beschadigd is.

BERLIJN, 12 Mei. (D. N. B.).
Naar Reuter uit Cairo meldt, heeft het Egyptische ministerie van Binnenlandsche Zaken in
een communiqué bekend gemaakt, dat vijandelijke vliegtuigen in den nacht van Zaterdag op
Zondag voor de derde maal bommen geworpen
hebben op de streek van het Suezkanaal, en
schade veroorzaakt hebben.

ROME, 12 Mei. (O. N. B.).
In den afgeloopen nacht hebben formaties
Duitsche bommenwerpers, naar een specialen
correspondent van Stefani meldt, de gebouwen
en de startbanen van het vliegveld Miccaba op
Malta, ondanks het hevige afweervuur met
bommen van zwaar en het zwaarste kaliber bestookt.
Er werd aanzienlijke schade aangericht en er
ontstonden .branden, die zich snel uitbreidden
en nog op vele kilometers afstand zichtbaar
waren. De aanval werd begunstigd door helder
weer.

Ham^B

Andere schade ontstond vooral in woonwijken.
Dnder de burgerbevolking vielen dooden en
gewonden. Nachtjagers en
luchtdoelartillerie
schoten zeven van de aanvallende Britsche
vliegtuigen neer.
In de periode van 9 tot 11 Mei verloor de
vijand in totaal 36 vliegtuigen. Hiervan werden er 19 door nachtjagers, zes in luchtgevechten overdag en drie door de luchtdoelartillerie
vernietigd. Een vliegtuig werd op den grond
vernield. Lichte zeestrijdkrachten schoten drie,
de manneartillerie vier Britsche vliegtuigen
neer. In dezelfde periode gingen 18 eigen vliegtuigen verloren.
Bij den grooten aanval op
Londen in den
0
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-ch de bemangevfhtsvliegtuigen bijzonder
eerste luitenant Ihrig,
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r" onder°fficier Wolf en 2
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K°rnblum,
Lichtinger,
onderofficier Sprenger,onderofficier
Getreiter Schaefer.

Duitsche

pantserwagens in de Grieksche stad Lamia. welke door de Engelsche
strijdkrachten na de overhaaste vlucht zwaar gebombardeerd werd
(Weltbild-Pax Holland)

OVERSTROOMINGEN

IN RUSLAND. ARGENTIJNSCHE PERSSTEM TEGEN
DE POLITIEK VAN WASHINGTON.
Mei. (D.N.8.)
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BERLIJN,

12 Mei. (t>. N. b.).
Door een moedige manoeuvre
hebben Duitsche troepen het eiland Milde bezet. Het- garnizoen werd volkomen overrompeld, waarbij 110
Engelschen en 200 Cretenzers gevangen
zijn genomen. Milos ligt aan den zuidrand der Cycladen en ligt op slechts 120
kilometer van de
Noordwestelijke puilt van Kreta.
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12 Mei. (D. N. B.).
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„Duitsche bomtreffers op het Engelsche
Parlementsgebouw". „124.000 brandweerlieden in actie", „de rookwolken
verduisterden de volle maan boven de
Britsche hoofdstad", „het Lagerhuis moet van den grond
af worden opgebouwd", „geheel
Londen
door een ring vanvuurhaarden omgeven."

Rudolf Hess verongelukt.

BERLIJN, 12 Mei. (D. N. B.)
Officieel wordt door de N.SJXA.P. mede-

gedeeld:

Partijgenoot Hess, wien op grond van een
sinds jaren zich ontwikkelende ziekte door
den
Führer ten strengste was verboden om een
vliegtuig te besturen, heeft zich in strijd
met
dit bevel den laatsten tijd weer in het bezit van
een vliegtuig gesteld.
Zaterdag 10 Mei, tegen 18 uur, is partijgenoot
Hess in Augsburg weer opgestegen voor een
vlucht, waarvan hy tot op heden niet is teruggekeerd.
Uit een achtergelaten schrijven blijkt een geschoktheid van geest, welke doet vreezen, dat
partijgenoot Hess het slachtoffer van waandenkbeelden is geworden.
De Führer heeft ter stond bevel gegeven, dat
de adjudanten van partijgenoot Hess, die alleen
kennis droegen van deze vliegtochten en die
deze in strijd met het hun bekende verbod van
de,n Führer niet verhinderd, resp. ter stond gerapporteerd hebben, moeten worden gearresteerd.
Onder deze omstandigheden moet dus helaas
de N.S.D.A.P. verwachten, dat partijgenoot Hess
op zijn vlucht ergens neergestort, resp. verongelukt is.

Militaire voorbereidingen
in den Stillen Oceaan.
VLOOTEENHEDEN TE SOERABAJA.

Amerikaansch marine transport
in Manilla.
TOKIO, 12 Mei. (D. N. B.).
Het Japansche blad Jomioeri Sjimboen"
maakt in een bericht, dat volgens dit blad
op betrouwbare inlichtingen berust, melding van miliaire voorbereidingen in het
zuidelijke deel van den Stillen Oceaan. Bijzondere voorbereidingen, zoo schrijft het
blad, worden getroffen in Singapore, Manilla en Soerabaja. Voortdurend worden
nieuwe strijdkrachten uit Nieuw-Zeeland,
Australië en Indië aangevoerd.

Op 9 Mei zijn in Manilla een Amerikaansch
marinetransport van ongeveer 2000 man en
eemge bommenwerpers aangekomen. In de haven Cavite bij Manilla liggen het vlaggeschip
SOFIA, 12 Mei. (D. N. B.).
van de
vloot in de Aziatische
De Russische gezant, Lawrisjtsjev, is naar wateren Amerikaansche
„Houston",
het vliegtuigmoeMoskou vertrokken om rapport uit te brengen. derschip „Ranger". alsmede
Verder liggen daar verRUSSISCHE GEZANT TE SOFIA NAAR
MOSKOU VERTROKKEN.

Vele uren lang donderden dé Duitsche vliegmeedoogenloos en zonder onderbreking
Londen. Vele uren lang zat men tusschen
ware muren van vuur onder een regen van glas

JAMES ROOSEVELT BIJ EGYPTISCHEN

MINISTER-PRESIDENT.

NEW VORK, 12 Mei. (D. N. B.>.
Naar de United Press uit Cairo meldt, is
James Roosevelt door den Egyptischen minister-president ontvangen.

scheidene torpedojagers en bijna twintig duikbooten. Het mijnenveld voor Hongkong'is uitgebreid. In Singapore, zoo schrijft het blad.
verder, zijn ongeveer 40.000 man Australische
troepen aangekomen en naar het noordelijke
front gegaan. Algemeen wordt de totale sterkte
in het gebied van Malakka op ongeveer 100.000
man geschat.
Aan vlooteenheden liggen daar ongeveer zes
kruisers, verscheidene torpedojagers en een
vliegtuigmaederschip.
Ook
sterkt:
maakt.
merkt:

Nederlandsch-Indië is aanzienlijk verSoerabaja is tot een vlootbasis geAan vlooteenheden zijn daar opgevier kruisers, twaalf torpedojagers,
achttien duikbooten en ongeveer honderd
kleine vaartuigen. In verscheidene andere havens, zoo meent dit blad, zijn marinevliegtuigen van Amerikaansch type geconcentreerd.
De Jomioeri Sjimboen besluit zijn artikel
met de verklaring, dat door het samengaan
met Tsjoengking de Japansche strijdkrachten
in China vastgehouden moeten worden, terwijl gelijktijdig de ravitailleeringslinie naar
Engeland moet worden gewaarborgd.

NEW VORK, 12 Mei (D.N.8.)
Aan een maaltijd ter eere van de in de Ver.
Staten vertoevende vlootvoogden der ZuidAmerikaansche landen heeft de vlce-minister
van buitenlandsche zaken der Ver. Staten Snnner Welles, een rede gehouden, waarin hij o.a.
verklaarde, dat de Amerikaansche volkeren
het hoofd moesten bieden aan alle machten,
die op wereldverovering uit zijn en die de
vrijheden aan den kant willen schuiven welke
de Amerikanen zoo hoog waardeeren. De Ver.
Staten zijn bereid, hun rol in de verdediging
van het westelijke halfrond volledig te spelen.
Namens de Latijnsch-Amerikaansche vertegenwoordigers antwoordde de Argentijnsche viceadmiraal, Guisasola, die o.a. zeide, dat de politiek der landen van het westelijk halfrond
geleid wordt door gemeenschappelijke doelen
en idealen.

NEW-YORK, 12 Mei (D.N.8.)
De democratische senator Wheeler heeft in
een persgesprek gezegd, dat de Amerikaansche
regeering thans met lerland tracht te doen
wat zij met Zuid-Slavië gedaan heeft: door
beloften van wapenleveranties wil zij 't land
in den oorlog drijven. Het schijnt, aldus Whee-

en asch, terwijl de ontploffingen steenen en
granaatscherven op d e straten en daken van
muzen slingerden, zoo meldt de Londensche
correspondent van Stockholm Tidningen. Binnen korten tijd leek de maan nog steeds een nabootsing, die den roorlen gloed van de branden
geen concurrentie meer kon aandoen. D Lone
densche brandweer streed 'n kansloozen strijd.
Een regen van duizenden brandbommen daalde
neer. Brisantbommen bliezen met geweldige
kracht de menschen letterlijk omver. Londen
maakte' zijn totdusver vreeselijkste belevenis
door. Het waren ontploffingen, die tot in den
hemel schenen te weerklinken. Een beeld van
"wanhoop, het was geen werkelijkheid meer, het
"Waren droombeelden.

ler, dat de Amerikaansche regeering probeert
door middel .van pressie lerland er toe te brengen, dat het bepaalde streken aan Engeland
afstaat.
lerland tracht sedert eenigen tijd levensmiddelen en wapens uit de- Vereenigde Staten te
krijgen. Hoewel de Vereenigde Staten voortdurend spreken over hulp aan de democratische tanden, worden de lersche vertegenwoordigers van het.kastje naar den muur gestuurd.

BERLIJN, 12 Mei. (D. N. B.).
Over de schade, aan het Lagerhuis toegebracht bij den laatsten Düitschen luchtaanval
Londen, meldt Reuter: „Ergens midden in
een groote hoop puin liggen de groote eiken
deuren van het Lagerhuis. Zij vormden een bijzonder onderdeel van het huis en werden zeer

BUENOS AIRES, 12 Mei (D.N.8.).
De Noticias Graficas trekt heftig van leer
tegen het dreigement van Washington, dat de
Vereenigde Staten in Zuid Amerika en vooral
in Argentinië een „dollarslag" tegen de Duitsche en Italiaansche ondernemingen zullen beginnen. Het blad legt er den nadruk op, dat ook
de Latijnsch-Amerikaansche staten een woord
hebben mede te spreken, wanneer Washington
er naar streeft, Zuid Amerika tot een economisch
oorlogstooneel te maken. Waarschijnlijk zou
Amerika ook nog verlangen, dat Argentinië zou
deelnemen aan een reehtstreekschen oorlog tegen de spil. Men vergist zich echter zeer, wanneer men meent, dat de groote republiek aan de
La Plata werkloos zou toezien, wanneer op
haar eigen grond maatregelen zouden worden
genomen, die de belangen van het land onmiddellijk raken.

Nieuwe strijdkrachten naar
Singapore, Manilla en Soerabaja.
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In ons land heeft de industrieele uitbouw
niet geleid tot het ontstaan van zoo onafzienbare fabriekcomplexen en uitgebreide arbeiderssteden als elders in Europa het geval is geweest; een belangrijk centrum, in de laatste
veertig jaren snel opgekomen, als onze Brabatntsche industriestad Eindhoven, gaat de honderdduizend inwoners nauwhjks te boven.
Ook is het platteland, ondanks de ook hier
belangrijke trek naar de stad, niet ontvolkt; ons
zeer gunstig geboorte- en sterftecijfer liet de
verschuiving van talrijke arbeidskrachten van
den buiten naar de fabriekcentra toe, zonder
dat een tekort aan arbeiders in de agrarische
bedrijven ontstond.
Uitersten als de grootsteden in sterk geïndustrialiseerde gebieden te midden van door de
landelijke bevolking verlaten velden te zien geven, kennen wij daarom niet,
maar dit alles
neemt niet weg, dat ook hier de uitbouw van de
nijverheid problemen schept, die ujdig moeten
worden onderkend, om tot een bevredigende
oplossing te worden gebracht.
Harmonische opbouw van het economisch
leven, ten deele gelegen in een passende verdeeling van de werkgelegenheid tusschen stad en
platteland, van grooten invloed op de verhouding tusschen beide en op de sociale positievan
de verschillende groepen van arbeiders, is een
zaak, die onze belangstelling moet hebben.
Dat wij daarbij ons nut kunnen doen met wat
in andere landen op grond van ervaring en goed
inzicht aan maatregelen wordt getroffen, behoeft nauwlijks uiteen te worden gezet.
Een der belangrijkste factoren, die van invloed zijn geweest op de opeenhooping van fabrieken en arbeiderswoonwijken in sommige
landstreken is zeer zeker de drang naar concentratie in het bedrijfsleven.
Deze hangt op zh'n beurt nauw samen met
het kapitaal-intensief karakter van het technisch sterk ontwikkeld grootbedrijf, dat bovendien in het streven naar stabiele rendabiliteit
niet alleen in de breedte, maar niet minder in
de diepte groeide.
In de-breedte, omdat de noodzaak van massale productie bij een technisch steeds verder
geïntensifieerd proces er toe leidde, kleinere
zelfstandige ondernemingen in één grootere t*
doen opgaan;
in de diepte, omdat de wensch
naar zekerheid, zoowel in de beschikking over
grond- en werksktoffen, voor het productieproces noodig, als in den'afzet van het product
zelf, er' evenzeer toe noopte in verticale rich*
ting ondernemingen te vereenigen, die onder*
ling van elkander afhankelijk waren.
Deze tendenz naar opbouw van groot-industrieën, die soms hun vertakkingen hebben over
de geheele wereld, is ook nu nog niet tot stand
gekomen; zelfs wordt ze door de bijzondere
omstandigheden, waaronder we in oorlogstijden leven, in sommige opzichten versterkt.
Maar daartegenover staat, dat de ervaring ook
de oogen geopend heeft voor de bezwaren, die
aan het massale grootbedrijf
niet enkel uit
een oogpunt van economische machtsvorming,
maar zuiver reeds uit een oogpunt van efficiënt
beheer, verbonden zijn.
Ook deelt de steeds verder gaande technische
ontwikkeling een toenemende beteekenis me6
aan de bijzondere deskundigheid van den ondernemer in een bepaald onderdeel van het productieproces; daardoor krijgt de zelfstandige
klein-ondernemer een nieuwen kans, al bluft hij
uileraard op de-een of andere wijze in eea
grooter verband opgenomen.
Het is dit, wat voor de spreiding van de ondernemingen en daarmee van de arbeidsgelegenheid van bijzonder belang kan worden; de mogelijkheid immers ontstaat zoo, dat bepaald*
onderdeden van het productieproces aan kleinere en middelgroote ondernemingen wordeil
toevertrouwd, die in een krans van dorpen,
rond het stedelijk hoofdcentrum van nijverheid»
gevestigd, ook een uit sociaal opzicht gewenscnte verdeeling der bevolking meebrengen.
Voorwaarde is uiteraard, dat een behoorlijke
regeling van het vervoer tusschen 'centrum e*
peripherie tot stand komt, een voorwaarde,
waaraan het niet moeilijk kan zijn met de be»
staande vervoermiddelen te voldoen.
Wil men dan uit sociale overwegingen deft
arbeider aan het land gebonden houden, daa
zal het zeker overweging verdienen op de fabrieken in de dorpen bij een tweeploegenstelsel
beperkte werktijden in te stellen, zoodat de
verzorging van het eigen kleine landbouwbedrijf verzekerd is.
De mogelijkheid daartoe ligt dan *in de omstandigheid, dat voor deze groep van arbeiders, die over nog andere bronnen van inkomen beschikt, het weekloon lager kan liggen
dan voor hen, die daaruit geheel moeten bestaan.
Ten slotte brengt een spreiding der onderneifiingen, als hier bedoeld is, ten platteland*
werkgelegenheid mee niel voor een enkele be»
paalde groep uit de bevolking, maar voor meerdere, zoo niet alle; en dat schept dan de gelei
genheid tot een harmonischen maatschappelijk
ken opbouw, die de zekere grondslag is voor de
volkswelvaart.

—

MOSKOU, 12
Tengevolge van het kruien van het ijs op de
BERLIJN, 12 Mei. (D. N. B.).
rivier
de Ob, zoo meldt de Prawda uit liet gebied
groote branden.
Vanochtend heeft een Duitsche jager bij
Portsmouth een Blenheimtoestel, dat juist was van Novosibirsk in midden-Siberië, zijn groote
overstroomingen veroorzaakt. De Ob heeft geGevechtsvliegtuigen vernietigden in het zee- opgestegen, neergeschoten.
deeltelijk een tot dusver nog nooit gereikt peil
gebied, van het St. Goorgekanaal
uit twee door
van dertien meter bereikt. Een dorp staat geoorlogsschepen vergezelde convooien twee
heel onder water. In een ander dorp werden
Koopvaardijschepen met tezamen 16.000 brt. en
door de watermassa's 35 woonhuizen weggeeen tankschip van 8.000 brt., bovendien werden
spoeld. Een aantal andere dorpen staat op het
ITALJAANSCH
LEGERBERICHT. punt te overstroomen. Ongeveer honderd kiloanc groote koopvaardijschepen door bommen
zwaar beschadigd.
meter van de stad Novosibirsk heeft het ijs aan
Bij een aanval op de Britsche Zuidkust schoROME, 12 Mei (Stefani).
de oevers van de Ob bergen van 30 a 40 meter
Het Italiaansche opperbevel meldt:
ten Duitsche jagers vijf Britsche jachtvliegtuigevormd. In het overstroomingsgebied is een
In Noord-Afrika activiteit van de artillerie in schip
gen van het type Spitfire neer.
met pioniers aangekomen, die met behulp
In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit van het gebied van Tobroek. In den nacht van 10 op van springstoffen de ijsmassa's zullen verwijde artillerie. Duitsche duikbommenwerpers 11 Mei hebben vijandelijke viooteenheden een deren.
poging gedaan om Benghazi te bombardeeren.
plaatsten in den nacht van 10 op 11 Mei
bom- Onze kustbalterijcn
grepen terstond in en dwonvoltreffers van het zwaarste kaliber op drie
eenheden van een Britsche vlootformatie ter gen tezamen met qnze bommenwerpers den
vijand tot.den aftocht. Drie eenheden
noogte van Benghazi en dwongen
werden
dit terug te
Keeren. Op het eiland Malta plaatsten in den door bommen van zwaar kaliber midscheeps
DR. WOHLTATIT DOOR
afgeloopen nacht Duitsche formaties gevechtsIn
Oost-Afnka heeft de vijand in den sector JAPANSCHEN KEIZER ONTVANGEN
viiegers homtreffers op de
installaties van het van Amba-Alagi met
Vliegveld van Luca,
op
alsmede
een torpedo- vallen gedaan, welke sterke strijdkrachten aanopslagplaats en op de staatswerf
TOKIO, 12 Mei. (D.N.8.)
van de haven werden afgeslagen. echter overal gemakkelijk
Naar officieel door de hofhouding is medeVadetta.
Er
ontstonden groote branden en
if. ontploffingen.
toevige
gedeeld, is vandaag de leider van de Duitsche
De yüand wierp in den afgeloopen nacht met
economische missie, staatsraad Wohltath, door
vrij -terke strijdkrachten
den keizer in het keizerlijk paleis in audiëntie
bommen voornameontvangen.
Wohltath werd vergezeld door den
Bremen.
De materieele
sch,dP
fn
schade aaan industrieele.
Duitschen ambassadeur Ott.
installaties is gerins.
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NEW-YORK, 12 Mei (D.N.8.)
Het comité America First heeft gedurende
het weekeinde in het geheele land massavergaderingen tegen Amerikaansche deelneming
aan den oorlog gehouden. De sprekers verklaarden eenstemmig, dat het overgroote deel
van het Amerikaansche volk van den oorlog
verschoond wenscht te blijven.

—

—

Eerste Blad 2

Dinsdag 13 Mei

NOORDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN

Oproep tot heiligen oorlog
tegen Engeland.

Rheumatische pijnen.

+

Door hun pijnuildrijvende werking helpen
hierbij aliijd veilig en vlug als geen ander
een poeder of cachet van Mijnhardt te Zeist.
BERLIJN, 12 Mei. (A.N.P.)
Mijnhardt's Poeders per stuk 8 cent. Doos 45 cent.
Ket feit, dat de Sovjet-Unie zich bereid heeft Cachets, genaamd „Mljnhardtjes" Doos 10 en 50 et.
verklaard diplomatieke betrekkingen niet Irak
aan te knoopen, heeft, naar van welingelichte
zijde vernomen wordt, in politieke kringen te
Berlijn natuurlijk de aandacht getrokken. Men
constateert, dat de Iraksche regeering. door de
Sovjet Unie althans niet wordt beschouwd als
een dissidente regeering, zooals de Engelsehen
steeds trachten te suggereeren.
BERLIJN, 12 Mei. (D. N. B.)
BEIROET, 12 Mei. (D.N.8.)
De Britsche berichtendienst meldt, dat, weDe Groot-Moefti van Jeruzalem heeft in een gens de vernieling van het parlementsgebouw,
openbaren oproep verklaard, dat 220 millioen moest worden omgezien naar een nieuwe verMohammedanen door de imperialistische tyran- gaderzaal voor het Lagerhuis. Churchill, met
nie van Engeland onderdrukt worden. De vrouw en dochter, en lord Beavefbrook hebben
Groot-Moefti riep vervolgens alle Mohamme- de ruïnes van het gebouw in oogenschouw gedanen op tot den heiligen oorlog terjen Enge- ïomen. De wandelgang bestaat niet meer, de
land.
vergaderzaal ligt in puin, de plaatsen voor de
afgevaardigden, de diplomatenloges, de publieBEIROET, 12 Mei. (D.N.8.)
ke tribunes zijn geheel vernield. Op de plaats
Nu de Groot-Moefti van Jeruzalem opnieuw van het zoo beroemde gebouw vindt men thans,
alle Mohammedaansche volken tot den heiligen aldus besluit de Britsche berichtendienst, een
oorlog heeft opgeroepen, hebben talrijke voor- puinhoop van meer dan 50 voet hoogte.
aanstaande Oelema's in de pers tr Bagdad een
herderlijk schrijven gepubliceerd, zij roepen
■daarin op tot den „dzjidad" tegen Engeland en
sporen de Mohammedanen in alle landen aan,
Jrak naar beste krachten te steunen.
In de Moskeeën te Bagdad zijn diensten gehouden, waaraan door duizenden geloovigen
werd deelgenomen. Ook hier riepen de Oelema's
in hun predicaties de bevolking tot den heili- TWEE ZIEKENHUIZEN GETROFFEN
gen ooi log op. Na de diensten werden groote
optochten gevormd. De betoogers droegen vaBERLIJN, 12 Mei (D.N.8.).
nen en borden, waarop de dzjidad geproclaEngelsche
luchtstrijdkrachten hebben in den
meerd werd.
afgeloopen nacht Hamburg en Bremen aangevallen. Evenals bij de twee vorige aanvallen
ISTANBOEL, 12 Mei. (D. N. B.)
werden te Bremen vooral de woonwijken in de
De aanwezigheid van den Irakschen minister binnenstad
bestookt. Het groote stedelijke zievan oorlog te Ankara is het onderwerp van een kenhuis, welks
levendige gedachtenwisseling in diplomatieke val getroffen operatiezaal bij den vorigen aan.
was, is opnieuw door bommen
kringen. De minister heeft gesproken met een beschadigd,
evenals het St. Joseph ziekenhuis.
groot aantal hoogeplaatste Turken, voor wie lüj Op
het havengebied werden slechts weinig briden toestand in zijn land uiteenzette. Hij heeft santbommen
. geworpen, hier geraakten eenige
echter geen samenkomst gehad met den Brit- loodsen in brand.
Dank zij de voorbeeldige disdeze, cipline zijn de verliezen ondei\
schen ambassadeur Hugessen, hoewel
de burgerbevolnaar men zegt, meermalen moeite daar voor king gering.
heeft gedaan.
Een sterke afdeeiing Engcixche vliegtuigen
wierp brand- en brisantbommen op het HamBEIROET, 12 Mei. (A. N. P.)
burgsche, die in de woonwijken van Altona
Onder de gevangen genomen Engelsche vlieg- groote schade aan huizen aanrichtte. In een
tuigbemanningen heeft men van Iraksche zijde brouwerij brak een felle brand uit, die echter
een enquête gehouden en daarbij vastgesteld, spoedig gebluscht kon worden.
dat deze manschappen met hun vliegtuigen zonder uitzondering de Britsche eilanden werden HAMBURG, 12 Mei (D.N.8.).
onttrokken en in allerijl naar Irak werden geDe laatste Engelsche aanval op Hamburg
zonden. Toen hun de desbetreffende bevelen stuitte op een afweer, die de vliegtuigen reeds
gegeven werden, werd hun gezegd, dat zij in aan den rand van het stadsgebied verstrooide.
de kolonie Irak de rebellie van een kleine kliek De toestellen veranderden van koers, vijf werden
moesten onderdrukken. Zy waren allen verrast er neergeschoten. De enkele vliegtuigen, die de
in Irak den aaneengesloten tegenstand van een stad konden bereiken, brachten door brisantgeheel volk te ontmoeten en een goed georga- en brandbommen schade toe aan een aantal
niseerd leger.
woonhuizen en een naast een ziekenhuis staande
kerk, die geheel utibrandde. Op een begraafWTASHINGTON, 12 Mei. (D. N. B.)
plaats werden graven door brisantbommen verOmtrent het standpunt van de Amerikaansche nield. Schade aan voor den oorlog belangrijke
regeering ten aanzien van de nieuwe regeering objecten is niet veroorzaakt. Drie kinderen en
in Irak heeft Huil op desbetreffende vragen ge- drie volwassenen zijn om het leven gekomen.
zegd, dat een beslissing nog niet gevallen is. Verscheidene personen zijn gewond.
Voorloopig houdt de regeering der Ver. Staten
in Bagdad „niet formeele betrekkkingen" voor
de behartiging van de nationale belangen in
stand.

De vernielingen in het
Engelsche Lagerhuis.

Engelsche bomaanval
op Hamburg en Bremen.

.

VERKLARINGEN
VAN TSJANG KAI SJEK

AMERIKAANSCHE VRACHTSCHEPEN MET OORLOGSMATERIAAL NAAR DE
ROODE ZEE-

TSJOENKING, 12 Mei (D.N.8.).
Tijdens een maaltijd ter eere van den scheidenden Amerikaansehen ambassadeur, Johnson,

ROME, 12 Mei (D.N.8.)
Stefani meldt uit New Vork, dat volgens beheeft generaal Tsjang Kai Sjek de „bevriende richten van Amerikaansche agentschappen
mogendheden in dit levensgebied" uitgenoodigd, twintig vrachtschepen bevel hebben gekregen
tegen Japan op te treden. Men mag, aldus Tsjang, met oorlogsmateriaal voor de Britsche strijd■van deze bevriende staten verwachten, dat zü krachten in het midden-oosten naar de Boode
China steunen door levering van oorlogstuig en Zee uit te loopen. Twintig andere vrachtscheeconomische hulp. China verlangt geen^ expedi- pen hebben bevel gekregen zich gereed te houtietroepen en geen vlootacties. De generaal gaf den voor vertrek. De Amerikaansche marinetenslotte uiting aan zijn overtuiging, dat het autoriteiten hebben, naar in de Amerikaansche
lAmerikaansche volk de regeering der Vereenigde berichten verder wordt gezegd, de kwestie van
Staten zal steunen bij haar pogingen „Japan te de bescherming dezer schepen en van hun bemanning behoorlijk bestudeerd.

overwinnen".

TURKIJE
kan een belangrijke rol spelen
Omstreeks 1820 genoot Mehemed Ali de
reputatie als de machtigste vazal van den
Turkschen sultan. Voor Mahmoud 11, wiens
geheele politiek gericht was op de versterking van zijn centrale gezag, was die reputatie reeds voldoende, om den pasja hevig
te wantrouwen en diens omverwerping te
zoeken. Tegen wil en dank was het dan
ook, dat de sultan zich gedwongen zag,
tengevolge van den tegenslag van zijn
eigen wapenen in den strijd tegen de opstandige Grieken in 1822, een beroep te
doen op Mehemed Ali om hulp.
De onmiddellijk te betalen prijs voor die hulp
was het gouverneurschap van Kreta en in geval van de overwinning bovendien nog de gouverneurschappen van Syrië en Damaskus voor
hem zelf en dot van Morea voor zijn zoon Ibrahim. Toen onder aanvoering van Ibrahhn het
fellahin-leger tegen hen in het veld gebracht
"was (1824—1827), zag het er voor de om hun
bevrijding van de Turkenheerschappij strijdende
firieken, leelijk uit. Aan de tusschenkomst van
de vereenigde vlooteskaders van Rusland, Engeland en Frankrijk, die de vereenigde TurkschEgyptische vloot bij Navarine vernietigden,
hebben zij het te danken gehad, dat hun zaak
toch nog gered werd. De sultan weigerde nu
vanwege den voor hem ongunstigen afloop
Mehemed te bekleeden met de gouverneurschappen van Syrië en Damaskus. Voor den
pasja een hevige teleurstelling, maar die toch
niet voldoende zou zijn geweest om hem tot
opstand te prikkelen, indien die weigering niet
de dreigende voorbode had geschenen van op
handen zijnde gevaren, die hij vóór wilde zijn.
In de lente van 1831 hadden in Europa twee
pasja's. Hussein van Bosnië en Moestafa van
Seoeteri, " het tegen de wapens van den sultan
mceten afleggen. In plaats van af te wachten,
tot de sultan zich sterk genoeg zou voelen om
ook met hem op dezelfde wijze af te rekenen,
besloot Mehemed zelf den strijd te openen.
Den 1 November 1831 drongen zijn troepen
Syrië binnen. Wilde geruchten ten aanzien van
Mehemed's bedoelingen deden in het buitenland de ronde. Hij was meester van de heilige
steden, en de officieele „Moniteur Ottoman"
schreef hem het plan toe te streven naar het
Kalifaat. De pasja zelf ontkende, dat hij zulke
trouwelooze plannen koesterde. Hij wilde tenslotte niets anders dan zelf voor de vervulling
morgen der hem door den sultan gedane beloften betreffende Syrië en Damascus. De sultan weifelde tusschen zijn haat tegen Mehemed
rn zijn haat tegen de christelijke mogendheden,
die hem gedwongen hadden den Griekschen

concessies te doen. Stemmen in zijn omgeving
drongen er op aan, dat hij met Mehemed Ali tot
een compromis zou komen, aldus den vrede
van Islam verzekerend, die dan eensgezind
Europa zou kunnen tarten. Des sultans trots
won het echter van zijn wijsheid. In April '32
vertrok de Turksche opperbevelhebber naar
het front, in Mei volgde de vogelvrij verklaring
van Mehemed.
Begin 1833 stond Ibrahhn aan het hoofd
van zijn fellahin-leger echter reeds midden in KleinAzië. Konstantinopel leek bedreigd en het bestaan zelf van het Ottomaansche rijk stond op het spel. De tusschenkomst van de Europeesche mogendheden bewerkten toen de conventie van
Konia (8 April 1833), die den sultan en de
Porte redde en Mehemed Ali in het bezit
liet van een rijk, dat zich uitstrekte van de
grens van Anatolië tot voorbij Khartoem,
en waar hij nog slechts in naam als vertegenwoordiger van den sultan regeerde.
Toen de Hooge Porte in 1839 nogmaals een
ondernam om Mehemed, die inmiddels
zijn macht ook over Zuid-West Arabië had uitgebreid, te onderwerpen, kwam ten tweede
male het Egyptische fellahin-leger onder aanvoering van Ibrahin tegen de Turken in het
veld, die welhaast vernietigend verslagen werden bh" Nizib ten Westen van de Euphraat.
Nog ernstiger dan in 1833 was de Turksche
macht door de Egyptische bedreigd, vooral
toen in Juli na sultan Mahmout's overlijden de
groot-admircal Ahmed pasja met de geheele
Turksche vloot naar Mehemed overging. Zooveel te energieker was nu echter ook de interventie van de Europeesche mogendheden. Een
Engelsch-Oostenrijksch expeditieleger versloeg
Ibrahim in den Libanon. Voor Alexandric verscheen weer een Engelsche vloot, die nu Mehemed dwong zich te onderwerpen. Deze Europeesche interventie beroofde Mehemed van den
buit van niet slechts zijn pas gemaakte veroveringen maar ook van die van 1833. Slechts
Nubië en de Soedan werden hem gelaten.
poging

Dank zij Fransche diplomatieke bemoeinissen bij de Porte verkreeg Mehemed echter den
.1 Juli 1841 de „investituur-firman", waarbij de
erfelijkheid der heerschappij over Egypte aan
zijn familie werd toegekend. Tevens verkreeg
de Egyptische pasja het recht niet vreemde
mogendheden niet-politieke verdragen af te
sluiten, beambten te benoemen en ook officieren tot den rang van kolonel. Op 80.000 buidels
werd het tribuut vastgesteld, dat Egypte jaarlijks aan de Porte moest betalen.

Nog geen antwoord op
Duitsch protest te
Washington.
BERLIJN, 12 Mei (A.X.P.).

Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat
te Berlijn officieel noch officieus iets bekend
is van een antwoord der Amerikaansche regeering op hét Duitsche protest te Washington
tegen de beslaglegging op Duitsche schepen in
Amerikaansche havens.

Von Papen in Turkije
terug.
ISTANBOÊL, 12 Mei (D.N.8.)

De Duitsche ambassadeur, von Papen, is van-daag,
komende uit Duitschland, om 17 uur 15

met een speciaal Duitseri vliegtuig op het vliegveld van Istanboel, Yesjilkoei, aangekomen. Na
een kort oponthoud is de ambassadeur met dezelfde machine naar Ankara doorgereisd.

ONDERDRUKKING DOOR DE

ENGELSCHEN IN ENGELSCH-INDIE
■KABOEL, 12 Mei (D.N.&).
In de Indische pers heeft Gandhi in een
artikel de jongste rede van den Britschen
staatssecretaris voor Indië, Amery, weerlegd.
Amery, zoo schrijft Gandhi, verheimelijkt niet
alleen den waren toestand van Indië, doch
verdraait ook de feiten, wanneer hij beweert,
dat Engeland aan Indië den vrede en welstand

MAANDELIJKS TWEE SCHEEPS-

LADINGEN TARWE VAN AMERIKA
NAAR ONBEZET FRANKRIJK.
BERLIJN, 12 Mei. (D.N.8.)
Peuter meldt d.d. 9 Mei uit Washington, dat
de Fransch'e ambassadeur Haye heeft medegedeeld, dat de regeering der Ver. Staten zich
voorloopig bereid verklaard heeft, den verkoop
aan Frankrijk van maandelijks twee scheepsladingen tarwe voor het onbezette gebied toe
te. st;tan. Ter betaling zouden de in de Ver.
Staten bevroren Fransche saldi gebruikt worden. De Amerikaansche vice-minister van Buitenlandsche Zaken, Surriner Welles, heeft aan
den ambassadeur verklaard, dat deze overeenkomst bestaan blijft, mits er geen veranderingen zouden ontstaan in een algemeenen toestand
dit wordt aldus geïnterpreteerd, dat de geldigheid van deze overeenkomst voortaan grootendeels zal afhangen van de politieke ontwikkeling in Frankrijk en vooral van de mrf.e der
FranFch-Duitsche samenwerking.
Naar uit vorenstaande Reuterbericht blijkt,
zou. de levering van graan dat met Fransche
saldi in Amerika betaald wordt, niet geschieden uit overwegingen van mensehlievendheid,
doch een zuiver politieke transactie zijn.

BEBLIJN, 12 Mei (D.N.8.).
In den loop van 12 Mei hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen voor de Britsche oostkust een
zwaar beladen Britseben koopvaarder van rond

SOFIA, 12 Mei. (A. N. P.)
Onder het opschrift „Turkije en wij" publiceert de vroegere Bulgaarsche premier Andrej
Tosjeff een artikel in de „Utro", waarin hij
zegt: de laatste gebeurtenissen op den Balkan
hebben de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Bulgarije en Turkije niet verstoord. Ondanks alle Engelsche intriges heeft de Bulgaarsch-TurkscJie vriendschap de proef doorstaan aangezien zij berust op een gezonde en
natuurlijke basis. De Bulgaren en Turken leven
in dezelfde aardrijkskundige zone en in eèn
sfeer van gelijk internationaal streven. Daardoor is een begrijpelijke solidariteit ontstaan en
geen der beide volken kan geïnteresseerd zijn
bij een verstoren daarvan. De goede vriendschappelijke belrekkingen tusschen Bulgaren
en Turken moeten thans meer dan ooit een
versterking ondergaan. Voor beide landen is
bet belangrijk, dat zij elkander wederzijds de
noodzakelijke rust waarborgen om voor zich
een duurzamen vrede en een goede verstandhouding voor de" gemeenschappelijke toekomst
van overte verzekeren. Bulgarije is er
tuigd, dat du ook de wensch vast^
van alle ware
Turksche patriotten is.

8000 brt. tot zinken gebracht.
BEBLIJN, 12 Mei (D.N.8.).
Bij de dekking van den Engelschen terugtocht
heeft de Grieksche oorlogsvloot die de inscheping der Engelschen moest beschermen en daarin het brandpunt der Duitsche luchtaandoor
vallen stond, een pantserkruiser, drie torpedobootjagers en zeven torpedobooten verloren. De
geheele Grieksche vloot bestond uit twee pantserkruisers, tien jagers en 13 torpedobooten.

/

KODZIAS NAAR AMERIKA

ISTANBOEL, 12 Mei (D.N.8.)
De vroegere burgemeester van Athene, Kodziüs, die eenigen tijd in Ankara verblijf heeft
gehouden, is met zijn gezin in Arsina aangekomen. Hij zoekt een gelegenheid om scheep
te gaan naar Amerika.

SCHAAKRUBRIEK
DINSDAG

heeft gegeven. Hij, is waarschijnlijk alle ernstige

incidenten reeds weer vergeten. De z.g. onafhankelijke provinciale negeeringen zijn daar,
waar er dan eenige te vinden zijn, slechts een
schijnbeeld. Het Engelsche regime heeft Indië
vernietigd. Amery beleedigt en beschimpt de
Indische intelligentie, zoo meent Gandhi, wanneer hij verklaart, dat de afzonderlijke Indische
partijen liet met elkaar moeten eens worden.
Want de on de overlevering gebaseerde Engelsche politiek heeft ten doel deze eenwording te verhinderen. De kloof tusschen de partijen zal zoolang büiven bestaan als de Britsche
heerschappij in Indië, want wanneer deze heerschappij eens ophoudt, zullen de partijen het
met elkaar eens worden. Amery liegt, wanneer
hij beweert, dat het congres alles of niets wil.
ITct tegendeel is bewezen door het aanbod van
Poone, wa;!-in een beperkte vrijheid van spreken werd verlangd. Even belachelijk zijn, zoo
verklaart Gandhi tenslotte, de beweringen van
Amery met betrekking tot den z.g. welstand
van Indië. De groote massa van het Indische
volk valt steeds meer aan de ellende ten prooi
omdat Indië door de Engelschen wordt onderdrukt.

OORLOG TER ZEE.

BULGAARSCH—TURKSCHE
VRIENDSCHAP NIET VERSTOORD

13 Mei 1941
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c'en Brabanfschen Schaakbond

HOOFDREDACTEUR:

PROBLEEMREDACTEUR:

E.A JM.MULDER,arts F.W.NANNING
O. L Vr. Gasthuis

—

Amsterdam

BONDSNIEUWS.

In klasse l A. werd Philips len in klasse 18.
werd Den Bosch I eerste. Beide ploegen speelden nu samen om de beslissing.
De eerste wedstrijd eindigde in " een gelijk
spel, 5—5, de tweede wedstrijd won Philips I
met 7—3, zoodat Philips promotiewedstrijden
voor toelating in de Ie klasse van den K.N.S.B.
moet spelen.
Hier volgen de gedetailleerde uitslagen:
Den Bosch I—Philips I 5—5.

1. Mr. Phaff—J. Wijn o—l. 2. P. de Lange—
Dr. Meüering o—l. 3 Ir. Besuijen—A. Oostrijck
I—o. 4. J. Lugte—lr. Veegens % —%. 5. E.
Baart—C. Kortleever I—o. 6. W. Wil—E. Boes
%—%. 7. H. Ertel—A. Huijskes o—l. 8. J. Homoet—H. v. Tol I—4). 9. J. Glacer—Schilperoord Jr. o—l. 10. H. v. d. Ven—L Visser I—o.
Philips,I—Den Bosch 7—3.

1. J. Wijn—Mr. Phaff o—l. 2. Dr. Menerïng—
P. de Lange I—o. 3. A. Oostrijck—J. van Hoof
I—o. 4. Ir. Veegers—lr. Besuijen ¥2—%. 5. C.
Kortleever—J. Lug'te o—l. 6. E. Boes—Boelaan>
I—o. 7. A. Huijskes—W. Uhl-%—%. 8. H. van
Tol—"H. Ertel I—o. 9. Schilperoord Jr.—J. Homoet I—o. 10. S. Visser—N. v. d. Ven. I—o.
Ook klasse II A. is thans uitgespeeld en ook
hier werd Philips kampioen.
De eindstand luidt:
gew. rem. verk pt.
bordpt.
Philips II
3
6
15%— 2%
Tivoli I
11
13
B—lo
De Pion II
2
12
7—ll
Eindhoven II
2
5Y3 12%
1
1
Hier volgt nog het eerehjstje der kampioenen
van dit jaar.
Klasse I A: Philips L.
Klasse I B: Den Bosch I.
Klasse II A: Philips 11.
Klasse II B: Oisterwjjk.
Klasse III: Philips 111 B.

——

— .—

EINDHOVEN

...-.
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PROBLEEM No. 895.
Naam en Bron bij de-oplossing.

—

Uit den compeitiewedstrijd Den Bosch I
Philips I, gespeeld te 's-Hertogenbosch, April
Mehemed verdween nu haar den achter grond 1941.
van het internationaal politieke tooneeL De
GEWEIGERD DAMBGAMBIET.
laatste jaren van zijn leven leed hij aan verstandsverbijstering.
Wit: P. de Lange, Den Bosch.
Mehemed's imperialistische ondernemingen,
Zwart: Dr. L. Meijering, Philips.
zijn oorlogen, het scheppen en in stand houden
1. d2—d4
d7—ds
van een moderne vloot en een modern leger,
2. c2—c4
e7—c6
hadden uiteraard schatten gekost. Met de be3. Pbl—«3
PgB—f6
doeling het financieele prestatievermogen te
4. Pgl—f3
PbB—d7
verhoogen, had hij zich gezet tot het aanbren5. I>cl—gó
c7—c6
gen van tal van hervormingen en vernieuwin6. c4Xd5
gen in het economisch leven des lands. Hij
Een tamme, maar toch sterke voortzetting.
accepteerde de plannen van den Franscheri
6
e6Xd5
ingenieur JumaJ, om tot de aanplanting in
7. e2—e3
Dd«—as
Egypte over te gaan van de katoen, welke spoeDit is een slag in de lucht en slechts goed in
dig prachtige resultaten opleverden. Het heeft
de geheele verdere economische toekomst van de Cambridge-Springsvariant, waarin wit echEgypte tot op onze dagen, bepaald. Teneinde ter geen c4Xd5 heeft gespeeld.
den landbouw en in het bijzonder den katoen- Wits' volgende zet is de beste.
8. Pf3—d2
«Pf6—«4
verbouw nog meer te bevorderen, deed hij in
d5Xe4
9. Pc3Xe4
de Delta groote bevloeiingswerken tenuitvoer10. Lgö—f4
Pd7—f6
leggen of aanvangen (invoering van de „perMet LfB—b4 kan zwart de dames ruilen; wit
manente irrigatie"), zoo den aanleg van het
Mahmoudiehkanaal, welke aan duizenden ar- heeft daarna echter met zijn twee loopers, de
beiders het leven kostte. In 1835 liet hij een be- half open e-lijn en een hechte pionnenstelling,
gin maken met den aanleg van de „barrage du een superieure positie.
11. Lfl—«4
NU", nog altijd een der grootste sluisstuwdamLM—e7
12. o—o
men ter wereld. Het moet eenige moeite hebo—o
ben gekost Mehemed er van terug te houden,
13. h2—h3
LcB—fs
14. Lc4—4>3
TaB—dB
dat hij daarvoor de steenblokken van de groote
Beter TfdB.
pyramiden van Gizeh liet wegsleepen.
Voor de fellahin, de Egyptische boerenbe15. Pd2—c4
Das—a 6
volking, waren de toestanden onder Mehemed
16. Pf3—eó
Pf6—ds
Ali echter minder paradijselijk dan ooit. Van
17. Lf4—h2
f7—f6
alle belangrijke voortbrengselen van het land
, '
18. Pes—c4
KgB—hB
had Mehemed voor zichzelf een monopolie van
19. a2—a3
TdB—d7
koop en verkoop in het leven geroepen,- zoo
20. Tal—cl
Tf«—cB
laag mogelijk koopend en zoo hoog mogelijk
21. f2—f3
,
verkoopend, Mchemed's Turksche belastingTot hiertoe heeft wit uitstekend gespeeld.
ambtenaren, die bij wijze van „aanmaning" erg
gauw waren met het toedienen van de baston- Met den tekstzet echter steekt hij zich in een
nade (zweepslagen op de bloote voetzolen), wespennest waaruit hij niet meer heelhuids te
droegen er zorg voor, dat vervolgens ook nog voorschijn komt. Pion e3wordt namelijk zwak
van het schamele profijt van den boer het leeu- en is slechts door het makkelijk verdrijfbare Pc4
wendeel in de schatkist terecht kwam. Voor de vehdedigd.
verwerkelijking van zijn eerzuchtige plannen
Er volgen nu interessante verwikkelingen.
werd de bevolking genadeloos uitgezogen.
...
Als zegeningen van zijn bewind stond daar
tegenover, dat de openbare orde in het land
volmaakt was; de Nijl en de groote wegen waren veilig voor alle reizigers, christenen zoo
goed nis moslims. Voor het onderwijs werd
veel gedaan,- in het bijzonder de studie van de
geneeskunde sterk bevorderd. Buitenlandsche
kooplieden, van wie Mehemed afhankelijk was
voor den afzet in Europa van zijn producten,
genoten zijn groote gunst. Ook deed Mehemed
veel ter bevordering van het overland transitoverkeer van goederen van Europa naar Indië, hetgeen er echter toe bijdroeg, dat alreeds
zijn land voorwerp van de bijzondere aandacht
der Britsche staatslieden werd.
Aldus was Mehemed Ali's voortvarend, despotisch bestuur over Egypte, dat den grondslag
heeft gelegd voor Egypte's moderne ontwikkeling en voor zijn zelfstangdigl^eid. Het droeg
echter evenzeer het karakter van een heerschappij van Vreemden als van alle voorgaande
besturen; niets, dat op een volksbeweging leek,
beantwoordde er aan; eerst onder zijn opvol21
fiers, te beginnen met Tawfik, vertoonde zich
b7—bs!
de eerste symptonen van ,een ontwakend natio*
22. f3Xe4
LfsXe4
naai gevoel.
J. TH, , Na bc4: volgt eerst Lc4: en dan efsi.

.

—

23. Ddl—g4
.'
Na een paardzet zou natuurlijk Pe3: volgen.
23
f6—f 5
24. TflXfö
»
Van het ecu komt het ander; wit moet nu
doortasten daar hij anders Pc 4- verliest.
24
Le4Xfs
25. Dg4Xfs
b5Xc4
26. DfsXd7
c4xb3
27. e3—e4
Nog lijkt het alsof alles in orde komt, maar
zwart heeft telkens een ressource.
27.
Le7—■gs
28. Tel—el
Lgs—e3t
29. Kgl—hl
Pds—f6
30. Dd7—T7
Le3—f2
Dit is sterker dan Ld4: waarop e4—es volgt.
31. e4—es
Een laatste wanhoopspoging. Inderdaad was
31. Tdl kansloos wegens De2enz.
31
Lf2xel
32. e5Xf6
Da6—flf
Slaat alle hoop den bodem in; de rest had
wit zich kunnen besparen.
Er volgde nog:
33. Lh2—gl
DflXf6
_.
34. Df7xb3
TcB—fB
35. d4—d.s
c6Xd5
36. Lglxa7
Df6—flf
37. Kgl—h.2
Dfl—f4t
38. Kh2—hl
Lel—g 3
39. La7—gl*
ds—d 4
40. Lb3—d.3
Lg3—f2
Df4Xf2
41. Lglxf2
"
42. Dd3—c4
Df2—fit
en wit gaf het op.

—

PARTIJ No. 703.

CERARDUSLAAN II

Wit: Kas. Tb3en d7. La 2 en hB. Pf6. pi b5
en f 4(8).
Zwart: Kc4. Tel en d4. Lf7. PaB en f5. pi a 4
en dö (8).
Wit geeft mat in vier (4) zetten.
PROBLEEM No. 896.
J. A. W. Swane, Boekei.
Eerste plaatsing.

Wit: Ka 3. Dg 6. Ta 4en dl. LeS en f2. Pb7en

e7. pi

g.3 (9).
Zwart: Kes. DfB. TdB en f7. Las en c 2. Pb4en
d7. pi c5. c7.' e 4. eG. f3 en b.7, (14).
Wit geeft mat in twee (2) zetten.
No. 895 is voor den K. O.wedstrijd.
No. 896 is voor beide wedstrijden.
Oplossingen binnen drie weken na verschijnen.

OPLOSSING PROBLEEM No. 887

(v. Sluiters).

1. Te3. Onvolledig tempoprobleem. Na zetten
van den zwarten looper naar cl of d 2liggen
geen matzetten in den voorstand klaar. De sleutel-zet maakt deze zetten onmogelijk.

OPLOSSING PROBLEEM No. 888

(Swane).

1. Ph6. Wederom een voorbeeld van een dubbele omschakelaar. Er dreigt 2. Pt's. Speelt
zwart 1
Pe6 onv. dan volgt 2. Tc4. Dit is
onmogelijk na 1.
Pcs. Nu volgt 2. Td(> (afsluiting). Na 1
Pf. onv. geschiedt er 2. Le3.
Dit kan weer niet na 1
Pd 2. Dan is het
mat 2. c 3. Op te merken valt dat in de omschakelingsvarianten afsluitingen van wit èn van
zwart voorkomen. Een goed geslaagd probleem.

....
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De Vrouw en Haar Huis
GOEDE VOORNEMENS
Bijna

ieder menschenkind neemt zich bij den
aanvang van het jaar voor met slechte gewoonte te breken of veranderingen ten goede aan

te brengen.
Doch niet alleen moet men zulks op nieuwjaarsdag doen, ieder oogenblik leent zich tot
een terugblik op den tijd, die achter ons ligt.
Stille oogenblikken van bezinning kunnen er
ons toe brengen allerlei goede voornemens op
te vatten. Zoon terugblik doet ons dan inzien,
dat we vele fouten en gebreken hebben, die
ons menigmaal onaangenaam deden zijn tegenover onze omgeving.
We nemen ons voor hierin verandering te
brengen, willen onze levenshouding wijzigen
voor zoover noodig, doch
alle goede voornemens ten spijt falen we telkens weer.
We weten echter, dat we onze gebreken niet
ineens afleeren, we vervallen telkenmale weer
in de oude fouten, maar dit mag toch geen
reden zijn er dan maar mede voort te gaan.
Op deze manier bereiken- we nimmer iets en
het goede wordt ons niet zonder meer in den
schoot geworpen, we moeten er meniiginaal
voor strijden, opdat de overwinning eenmaal
ons deel zij!
Oefening baart kunst!
Waarom moet een man, als hij «moe
van zjjn
dagtaak huiswaarts keert, wellicht nog
vervuld is van zijn werk, dadelijk overvallen worden met een reel^ van klachten over de kinderen, over leveranciers en over wat al niet?
Is het niét veel verstandiger om al die kleine
(als men er goed over nadenkt onbeduidende)
grieven zelf te
verwerken? Wat beteekent al
deze kleine dingen in vergelijking met het
groote wereldgebeuren, dat
ieder met zorgen
vervult.
Het is nooit te laat om goede voornemens te
koesteren en niemand is er te oud voor, doch
men moet ze tevens ten uitvoer willen bren-

—

gen.

Het laatste gaat lang niet altijd even gemakkelijk, doch als men voor
iets strijden moet,
verhoogt het de waarde van het
bezit. Laten
■we hieraan denken en den moed
niet verliezen,
als een of ander voornemen
niet slaagt en tevens denken aan het oude spreekwoord, dat
zegt, „waar een wil is, is een weg".

OVER KARNEMELK EN TAPTEMELK.
De publieke opinie over taptemelk
is onjuist.
Het is dikwijls een raadsel, hoe bepaalde
ideeën postvatten.
Waarom bijvoorbeeld vindt men het eene
tooneelstuk zóó mooi, dat het avond aan avond
volle zalen trekt en laat men het andere misschien betere „als een baksteen vallen?"
Daarom ook draagt men den een of anderen
sportheld onder luid gejuich op de
sch iders
m het rond en gevoelt men niet de minste behoefte om een ander, die op wetenschappelijk
of artistiek terrein iets presteert en oneindig
veel meer voor de wereld beteekent, ooit te
zien of te leeren kennen, laat staan te bejubelen?
Ook op voedingsgebied heeft „men" zöo
zijn eigen meeningen, die soms door intuïtie
raak zijn, maar dikwijls ook in het geheel niet
gebaseerd op zelfs de geringste kennis van de
voedingsleer.
Dit Vindt men goed en dat vindt men slecht
en oneindig veel moeite moeten de deskundigen
op dit 'terrein zich getroosten in het belang
van een juist oordeel over bepaalde producten.
Om zeer actueel te zijn, nu de melk gedistribueerd werd: van karnemelk zullen zeer velen
direct volmondig beamen, dat ze gezond voor
ons is, doch taptemelk beschouwt men vaak als
een drank „waar niets in zit".
En toch
bevatten beide vrijwel precies dezelfde voedingsstoffen!
' Ziedaar een dier onverklaarbare grilligheden
van de publieke opinie.
Aan karnemelk zoowel als aan
taptemelk
is het vet weliswaar onttrokken, doch ons lichaam heeft nog zoovele andere stoffen noodden eiwit, koolhydraten, kalk fosfor en ijzer
bleven in karnemelk en taptemelk achter, in
vrijwel gelijke hoeveelheden als in volle
melk.
Daarom_Js het onjuist, om taptemelk niet,
evenals karnemelk, als een uitstekend voedingsmiddel te waafdeeren. Door haar neutralen smaak zal taptemelk zich zelfs beter dan
karnemelk leenen voor de bereiding van allerlei gerechten.
Met taptemelk kan men allerlei pappen klaarmaken, op vrijwel dezelfde wijze als met volle
melk. Ook soepen, stamppotten, sausen, vla's
en puddingen,e die men vaak zonder melk bereidt, kunnen aan smaak en voedingswaarde
winnen door het gebruik van taptemelk.
Een voorbeeld van een met taptemelk bereiden stamppot voor dezen tijd van het jaar volge
hier. Hij is voor twee personen een volledige
voor vier personen een volledige
maaltijd
maaltijd, indien er een soep aan vooraf gaat
of een nagerecht op volgt.

—

FAVORIET

KNIPPATROON
Dit FAVORIET-KNIPPATROON is te

Wijze raadgevingen
voor de keuken

verkrij-

gen tegen den prijs van 37y2 et. bij de redactie
„Het Huisgezin", Emmaplein 2, Den Bosch.
DAMES: Denkt bij eigengemaakte kleeding aan
een FAVORIET-KNIPPATROON. Ze voldoen
uitstekend en zijn goedkoop.
Hebt ge reeds succes bereikt, zegt het uw
vriendinnen en kennissen. Koopt de noodige
stof bij onze adverteerders.

STAMPPOT VAN VERSCHE RLADGROENTE.
, (raapstelen, andijvie, spinazie, postelein,
stoofsla, enz.)
(Recept van Martine Wittop Koning).
1% kg. aardappelen; ongeveer 3/ kg.
bladgroente; 4 dl. (4 kleine theekopjes) taptemelk; 50 g. (2% afgestreken
eetlepel) boter of vet; wat zout.
Leg onder in de pan de schoongeborstelde, in
parten gesneden aardappelen met slechts een
klein bodempje kokend water; leg er de zorgvuldig gewasschen, maar daarna goed droog
uitgeknepen groente op
al of niet fijngesneden
en laat op een zacht vuur alles samen
gaar en droog koken. Voeg er de taptemelk bij,
laat die aan de kook komen en stamp dan de
groente met de aardappelen door elkaar, onder
toevoeging van het vet en van zooveel zout, als
voor den smaak noodig blijkt.
Huisvrouwen, wanneer u taptemelk door de
maaltijden verwerkt en uw echtgenoot en kinderen proeven, dat het góéd smaakt, dan draagt
gij er in belangrijke mate toe bij, om de publieke opinie over dit voedingsmiddel ten
goede te veranderen.
Ge helpt de deskundigen op voedingsgebied,
die er nu, meer dan ooit, voor ijveren om onze
volksgezondheid in deze moeilijke tijden op
peil te houden. Dat is een schoone
taak!
MARIA BEEKMAN.

—

—

NIEUWE UITGAVEN
Bij de uitgeversmaatschappij Van Holkema
en Warendorf N. V. te Amsterdam is verschenen het eerste nummer van de 30e jaargang van
„De Vrouw en haar huis".
De nieuwe jaargang, welke in een frisch,
nieuw jasje is gestoken, geeft de vrouwen gelegenheid kennis te maken met hetgeen een
eigen. Nederlandsen dames-tijdschrift
biedt.
En dat is wel de moeite waard. In deze
jaargang wijdt M. G. Schenk een artikel over

Huisinrichting.

Sportieve japonnetjes zijn zomers altijd zeer
«ewild. Onze illustratie toont u een derge'Jk japonnetje van een eenvoudig doch uiterst
sportief
maaksel. Het jurkje wordt als het ware
gegarneerd door stiksels. Vooral de stiksels

angs de zakjes
op de rók die verder gaan langs
e plooi geven het jurkje een apart
aanzien.
i japon is
verder zeer eenvoudig, en wordt,
verder gegarneerd met een smal ceintuurtje
en eenige knoopen.
Dit patroon is verkrijgbaar in :

Maat 40: bovenw.
heupw.

.

90 cm., .taillew. 74 era.,

08 cm.
Maat 42: bovenw. 93 cm., taillew. 82 cm.,
heUPw. 104 cm.
Door h et af of njet aa nknippen van naden
n men het
patroon passend maken voor het
eiBe« figuur.
v, noodigd materiaal: 300 cm. van 90 cm.
»i

eedte.

Voorts treffen we er een interessant artikel
aan van Kate de Ridder over Dierenpark, terwijl J. M. Hovenkamp behandelt de Folders
van W .Frowein.
Daarop volgt een beschrijving over Wijkverpleging met duidelijke foto's.
M. v. d. Laan beschrijft de Huizen in Argentinië. Een zeer mooi artikel is dat van J. van
Staven: We gaan er op uit.
De vrouwen die aan floret-schermen doen,
zullen zeker het artikel van .1. Arnoldsz met
belangstelling lezen.
H. C. Proost behandelt het moeilijke onderwerp „Karaktervorming", terwijl Anni Kok 'n
zeer lezenswaardig- artikel schrijft over Jan
Sluyters waarbij men het zelf-portret van den
schilder aantreft.
Naast andere artikelen, wordt ook de noodige aandacht besteed aan de mode waardoor
de
vrouwen zich natuurlijk bijzonder interesseeren.
Verder treft men nog in deze met talrijke
foto's geïllustreerde jaargang een handwerkbijlage aan, waardoor zeker de noodige interesse zal bestaan.
'Ook heeft Dra. M. G. Schenk niet vergeten
hoe wij onze tuin in het voorjaar kunnen verbéteren en verfraaien, dat ons voorgegeven
wordt door P. J. van Bommel.
N. van I. geeft eenige retepten voor dezen
tijd, wat vele huisvrouwen met groote belangstelling zullen lezen. Op het einde van
dit
fraaie boek lezen wij een artikel over electriciteit, wat 'n vrouw ook weten moet, door
C. Bellaar Sprayt.
Vele vrouwen zullen met graagte naar dit
speciale vrouwenhoek grijpen.

Zonnebaden goed, mifs
verstandig toegepast

In het voorjaar wordt het verlangen der stedelingen om naar buiten te trekken steeds
grooter. De vrije natuur roept hen, hetzij aan
zeo of meer, in bosch of hei, aan strand of in
CITROEN-PUDDING.
de-duinen. Vooral op zonnedagen en me' het
V 21. melk; 5 blaadjes witte gelatine; weekeinde is de uittocht groot, want ieder
schil en sap met citroen; 2 eieren en wil nieuwe krachten garen en 1 1 vele zoulooze winterdagen. De zon is het best wer3 lepels suiker.
kende geneesmiddel,
men het verstand
De gelatine wordt 10 minuten in koud water van deze krachtbronwanneer
wreet te profiteeren.
geweckt, daarna in een klein zeefje gedaan om De gevolgen van een overmatige zonnebestrauit te lekken. Melk aan de kook brengen met .lin.g treden meestal eerst na eenige dagen op.
de dun afgesneden citroenschil, die er later Er vormen zich blaren, de huid van het geuitgenomen wordt, suiker er in strooien en laat of van het lichaam wordt vuurrood, ziel
wanneer deze is opgelost, wordt de gelatine er ontstoken uit,, waarna het verveilingsprodoor de kokende, doch van het vuur genomen ces begint. Vooral in het hooggebergte is de
melk geroerd. 2 Dooiers kloppen met het ge- kans groot en ieder, die op de Gletschervlakzeefde citroensap en hierbij voorzichtig met ten geweest is, weet, wat „Gletscherbrand". beeen dun straaltje de warme melk gieten. Doen teekent! Men laat zich zoo heel gauw verleiwe dit te vlug, dan zullen de eieren schiften en den om te veel van de zon te genieten.
het geheel er veel minder smakelijk uitzien. De gevaren gaan meestal niet zoo zeer uit van
Af en toe roeren om te voorkomen, dat de ?ela- de zonnebestraling,
doch van de te sterke vertine zakt. De laten de pudding afkoelen en be- warming van het lichaam. Vooral voor zuigegint hij drillerig te worden, dan wordt het z»ér lingen en jonge kinderen
is het hoogst verstijf geklopte eiwit er door geroerd en de mas- keerd om te lang aan den zonnegloed blootgesa in een met koud water omgespoelden vorm steld te worden. Natuurlijk beteekent dit niet
overgebracht om volkomen stijf te worden.
dat, men kinderen niet in de zon mag laten
liggen of spelen, doch het lichaam moet er
SPINAZIE
aan gewennen. Men kan b.v. beginIV2 k.g. spinazie; 30 gr. boter; 2 lepels langzaam
met de kleintjes om eerst de beentjes te
nen
bloem; zout: 1 ui; 2 dessert-lepels to- laten
„zonnen", waarna men de bestraling
matenpuree.
langzamerhand uitbreidt, over den rug en het
Spinazie uitzoeken, wasschen en vlug gaar geheele lichaam. In den aanvang zal het
koken zonder water (jonge groenten plm. 10 slechts een kwestie van minuten
mogen zijn,
minuten). Het uitgekookte groentennat opvan- terwijl
een gevoelige huid vooraf ingevet dient
gen, de spinazie hakken, nadat er eerst een te worden. Het hoofdje
zal steeds bedekt moedeel van de bloem- overgestrooid is.
ten zijn, terwijl zieke kinderen niet anders
Ei zeer fijn snipperen en in de boter gaar smo- dan na ingewonnen medisch advies aan de zon
ren, doch niet bruin laten worden, spinazie blootgesteld mogen worden, tenminste wantoevoegen, 1 d.l. van het nat, de puree en alles neer het zonnebaden betreft.
bestrooien met de rest van de bloem, om en
Ook de kleeding speelt een rol en naar gelang
om roeren en 5 min. laten stoven.
van de buitentemperatuur zal men min of
meer lichte of zwaardere weefsels als dekking
SPINAZIESOEP.
Het water, dat uit de spinazie is gekookt be- moeten aanwenden. Men werkt de warmtevat vel o waardevolle stoffen en wordt daarom afgifte van het lichaam hierdoor meer in de
tot soep verwerkt; eventueel aanvullen met hand of houdt deze tegen. Ook de huidkleur
water of met taptemelk en binden met bloem. komt voor de reguleering der warmte in aanOp 1 liter rekent men plm. 40 gram, stukje merking. Blonde typen met een blanke huid
boter toevoegen of een sneetje oud brood aan zijn gevoeliger dan donkere menschen. Het
dobbelsteentjes snijden en in het stukje boter
in den koekepan licht bruin bakken.
JUS OP VLEESCHLOOZE DAGEN.
1 stukje ui wordt in 30 gr. botev
vet gefruit,
daarna een afgestreken eetlepel bloem mee
laten bruinen en plm. Vt 1. water toevoegen,
alsmede een weinig aroma; alles even door
laten koken. Everitueed kan men aan deze jus
ook een weinig kerry toevoegen, wat paprika
of tomatenpnree. Indien men groentewater
heeft, wordt dit in plaats van water gebruikt.

**

EET WORTELTJES
Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft te 's-GravenhageNu de aardappelen zyn gerantsoeneerd, verdienf het aanbeveling om bij de samenstelling
van het menu vooral de wortelen niet te vergeten. Peen immers, bevat
onder meer vitamine c, dat ook in aardappelen voorkomt. Daar
aardappelen slechts in beperkte mate zijn te
verkrijgen, leveren zij thans niet de gebruikelijke hoeveelheid van dit vitamine aan het
middagmaal. Het is volkomen waar, dat ook
andere groenten vitamine e bevatten, maar
wortelen zijn op het oogenblik overvloedig
en goedkoop te krijgen.
Peen bevat een sterk gele plantenkleurstof, naar den latijnschen naam van den wortel Carotine geheeten. In de donkere peensoorten komt zij het meeste voor. Carotine nu
wordt in 's menschen lichaam omgezet in vitamine a. Ook dit vitamine is voor de voeding
heel belangrijk. Melk, boter en eieren leveren
eveneens vitamine a op. Maar aangezien ook
deze voedingsmiddelen gerantsoeneerd rijn,
komt ook dit vitamine allicht niet meer in
dezelfde mate in de voeding voor, als vroeger
het geval was.
Bovendien bevat tevens de peterselie, die men
meestal over de worteltjes strooit, in ruime
mate vitamine a. een beetje peterselie kort
voordat men de peen opdient, fijngehakt, verhoogt voor de meeste menschen sterk de smakelijkheid van het gerecht.
De wortelen, die aan koolhydraten (zetmeel en
suiker) zijn, hebben nog een voordeel, dat moeder de vrouw naar waarde weet te schatten.
Het is namelijk een groente, die weinig slinkt.
De hoeveelheid ervan, welke men per persoon
voor het middagmaal noodig heeft, bedraagt
rauw gewogen, tweehonderdvijftig gram (een
half pond), hierin treft men ruim twintig gram
koolhydraten aan, een behoorlijke portie van
deze kostelijke voedingsstof.
Het schillen of schrappen van de peen kan
men bi? de bereiding ervan beter achterwege
laten. Want het hooge vitaminegehalte bevindt
zich in den regel aan den buitenkant van de
wortelen en vooral tegenwoordig mogen geen
uitstekende voedingsbestanddeelen te loor
gaan. Het is alleszins voldoende, de peen met
ecu ruw borsteltje terdege te boenen, waardoor tevens de haartjes van de worteltjes worden verwijderd, en te wassehen.
Velen meenen, dat worteltjes zeer lang moeten koken, maar dit is onjuist. Men kan ze in
een half uur gaar en droog koken. Op deze
wijze behouden zij hun voedingswaarde en het
is dus verstandig ze niet langer op het vuur
te laten staan.
Niet alleen gekookt, maar ook rauw smaakt
peen goed. Veel kinderen houden ervan, een
wortel rauw te „knauwen". Men stelle hen
hiertoe volop in de gelegcnheida Het is gezonde kost. Volwassenen geven vermoedelijk de
voorkeur aan „een rauw hapje" bij de boterham of middagmaal. Zulk een rauw hapje van
neen te maken, is heel aanbevelenswaardig.
Zeer fijn geraspt, in een mengsel van citroensap
of rabarbersap en een beetje gecondenseerde
melk. vormt de rauwe groente een smakelijk
gerecht.

Het bereiden van rabarbersap.
Om rabarbersap te bereiden, strijke men vingerlange. ongeschilde stukjes rabarber
over
een rauwkostrasp. Als deze stukjes tot de helft
zijn afgeschaafd, moet men ze omkecren.
neemt men dus de uitgeraspte vezels in de
hand, waarna men de rest kan raspen. Wanneer men het moes en de vezels in een doekje
wringt en het uitgeperste laat bezinken, heeft
men een helderen frisch-zure vloeistof, die
dagen lang goed blijft.

CORRESPONDENTIE
Alleen de hierin geplaatste Favorietknippaironen kannen geleverd worden, andere patronen zijn niet verkrijgbaar.
■

is een wijze instelling van moeder natuur, dat
zij de menschen, die onder de tropische zon

leven een gekleurde, soms zelfs zeer donkere
huid heeft gegeven. Naarmate het lichaam
rijker is aan donker pigment, zal het meer
weerstand bieden tegen zon en warmte, doch
het bruin worden der huid mag slechts in een
langzaam tempo plaats vinden, daar alle overdrijving in dit opzicht ernstige gevolgen kan
hebben.
De zon heeft het beste met ons voor, doch wij
moeten haar vriendschap niet te zeer op de
proef stellen, want daartegen is zij niet bestand.

SLA ZONDER OLIE
een zuin
bi'uik van slaolie noodzakelijk maken. Men kar»
sla zeer goed aanmaken met een sausje van
een goed fijn gewreven warmen aardappel, die
vermengd wordt met enkele eetlepels karnemelk, een tikje zout, gehakte uit en peterselie;
citroen of azijn naar verkiezing.
Aan te bevelen is om de slasaus een uurtjje
van tevoren gereed te maken en afgedekt te
laten staan. De smaak wordt verhoogd indien
men met 't snijvlak van een pitje knoflook
langs de wanden van de slabak wrijft.
De distributie van vetten zal

Oude boter krijgt weer haar aangename smaak,
indien men ze met water en dan niet melk goed
uitkneedt. Vervolgens strooit men in deze hotte
wat poedersuiker, een beetje zout en de boter
smaakt als versch.
Teer-vlekken kan men verwijderen met euealyptusólie, waarvan men een weinig op een
lapje druppelt. Zachtjes over de plek wrijven
en zoo noodig herhalen.

Het kapsel, het taschie
en de handschoenen

De voorjaars- en zomerniode biedt vele mogelijkheden, doch deze mogelijkheden zijn nog
niet voldoende tot hun recht te brengen, indien
datgene, hetwelk tot de bijkomstigheden behoort, doch in wezen even belangrijk Is als
de mode zelve, niet zou harmonieeren. Wij bedoelen het kapsel van de moderne vrouw, het
taschje, hetwelk het mantelpakje, het japonnetje, enz, moet completeeren, of de handschoenen, welke eveneens tot het geheel dienen te
behooren, wil er van harmonie in de mode
sprake zijn. Nog maar al teveel ziet men dames
met overigens zeer keurige, aardige, vlotte,
manteltjes of jukjes,.doch met een kapsel, met
een taschje of met handschoenen, welke in elk
opzicht met het groote geheel overhoop liggen.
Hoe de nieuwe mode-richtlijnen dit seizoen
ten opzichte van kapsel, taschjes en handschoenen zijn, toonen bijgaande foto's.

Een drietal moderne handtaschjes, respeo
tievelijk vervaardigd uit saffiaanleder, geruit©
wollenstof en varkensieder. Het zijn moderne
taschjes, welke voor de reis en voor den nar»
middag buitengewoon geschikt zijn.
Bij de onderste tasch is opmerkelijk, dat eert
aparte ruimte is gereserveerd voor persoonsbewijs, levensmiddelenkaarten enz. Een teekea
des tijds'

(Foto Continental)

Het nieuwe voorjaarkapsel. Dit kapsel wordt
door een Berlijnsche kappen bijzonder voor
den avond aanbevolen. Deze creatie werd op
de laatstgehouden kapperstentoonstelling bekroond.

ZONNIGE DAGEN
ZONNIGE KLEEDING
Zoo juist verscheen een nieuwe Hollandsche
Bever-uitgave: H. 405 „Eligante Pullovers en
Vesten van allerlei garens en resten", die inderdaad zonnige jumpers, blouses, vesten en
pullovers voor de warme zomerdagen laat zien.
Voor de koelere avonden vinden we ook enkele
gezellige modellen, gemaakt van allerlei wolresten. Het maken van deze modellen vereischt
weinig materiaal, dus.... Weinig punten.
Daar de maten in cM. worden aangegeven, kan
ieder materiaal, het«ü dik,- hetzij dun, gebruikt
worden, want een cM. blijft steeds een cM.
Een vroolijk taschje, dat het bij een voorHet boekje is bij iedere boekhandel en handjaarcomplet
van lichte, stol' zeer goed doel.
werkzaak verkrijgbaar.
driekleurig
leder bewerkt. De bontHet is in
Uitgave: N. V. Wereldmode
Prins Hendrik- zijden handschoenen, van binnen met leder
geveerd, doen het daarbij uitstekend.
kade 173
Amsterdam-C.

—
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Eerste Blad 4
T"\en lOden Mei werd onzen
kJ Zoon

||
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KEES
geboren.

Se TREKKING HAIGHTON & Co.
Wettige Premïeleening 1912
4e Klasse, Ie Lijst
TREKKING VAN MAANDAG. 12 MEI 1941
HOOGE PREMIEN

Heden overleed plotseling, voorzien van het
H. Oliesel, tot onze diepe droefheid, onze lieve Man,
Vader, Behuwd- en Grootvader,

KEES SPIERINGS.
GRETHE SPIERINGS-

VERSTEIJNEN.

's-Rosch, Koninginnenlaan 26

t 25.000.— 1090

t 2.000.— 7844
ï
t
t
I

ANTOON MARIE HUBÈRT TONNAER,

CHRIST HENDRIKS
en

BEP VLOEMANS.

5
206
507
723
843
1167
1496
1798
1979
2412
2U28
3128
3403
3885
4217
4456
4677
4980
5249
5528
5905
6310
645*
6705
6896
7219
7441
7808
8052
8244
8567
8791
9162
fii'(R

ANNA RUTTEN,

De Heer en Mevrouw CHR.
HENDRIKS-VLOEMANS zeggen, mede namens wederzydsche familie,
hartelijk
dank voor de vele blijken van
belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.

ADOLPHINA VAN EECKHOUD,
op den leeftijd van 75 jaar.
Vught, 10 Mei 1941
Van Voorst tot Voorststraat 28.
Vught:
A. TONNAER-RUTTEN.
W. DRISSEN-TONNAER.
G. DRISSEN en ERNST.
Venlo:
'Mr. A. A. M. TONNAER.
M. L. TONNAER-DUMOLEIJN
en Kinderen.
Den Bosch: D. OP DE COUL-TONNAER.
Dr. J. OP DE COUL en Kinderen.
Plechtige
De
Uitvaart zal worden gehouden in de
Parochiekerk van het Eucharistisch Hart van Jezus
te Vught op Dinsdag 13 Mei a.s. om 10
uur v.m.,
waarna de bijzetting in het familiegraf te .Gemert.
Bidden Maandagavond 8 uur in de Parochiekerk.

13.1.

Zaterdag 10 Mei
overleed plotseling onze geachte Voorzitter,
de Heer

A. M. H. TONNAER
HET RESTUUR
Noord-Brabant (Oost)
v. d. Alg. Ned. Bond
van Gepensionneerden.
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PERSGASSTATION

r\e door den Heer Rechter-

Commissaris goedgekeur**"
de uitdeelingslijst in het fail-

2409 15495 17663
9928
435
1287 1851 7130 13484 16076

Ï54C

57
233
557
765
950
1182
1565
1854
2061
2524
2883
3189
3448

3987

4238
4484
4706
5031
5259
5673
6009
6346
6465
6753
6955
7283
7527
7870
8084
8322
8595
8814
9258
9576
9811
10118
10410

de nalatenschap van J. NIEMANN, in leven Notaris te Boxtel, is heTE 's-HERTOGENBOSCH
den ter Griffie van de Arrondissemeiits-Rechtb. te 's-Hertogenbosch gedeponeerd en
ligt aldaar gedurende tien daDe DIRECTEUR van het GEMEENTELIJK LICHT- EN
gen ter kostelooze inzage der
WATERBEDRIJF fe 's-HERTOGENBOSCH, maakt hierschuldeischers.
mede bekend, dat hef persgasslafion nabij den gasDe Curator,
Mr. CH. M. J. WÏTLOX, houder op alle werkdagen geopend is, voorloopig van
Stationsplein 15,
8—12.30 uur en 13.30—17.30 uur; des Zaterdags van
's-Hertogenbosch.
7.30—13.— uur
13 Mei 1941.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat aan de Ge-

IBRIL

in bezit van einddiploma H. B. S/5-j. of Mulo, Stenografie en machineschrijven; schrijven oude spelling verplicht. Leeftijd 19 jaar of ouder.
Brieven onder overlegging van afschriften, diploma's
en puntenlijsfen in te zenden onder No. 1725 Bureau,
dezer Courant

lENHUIS.DEN BOSCH

M.VAN DER VEN

KERK
STRAAT 30

scharen Uw oud goud en oud zilver

van Eiken en Beuken
TE KOOP.

Landgoed „De Princepeel"

kunnen meehelpen om velen AAN HET WERK te houden.
Verkoop hef nu bi) een der onderstaande adressen:
A. BREKELMANS, Vughterstraat.
H. VAN GRINSVEN, Vughterstraat 136.
F. KLAASSEN, Kerkstraat 35.
F. DE LEEUW, Kerkstraat 39.
H. TEULINGS, Kerkstraat 57.
L. VERBRUGGEN, Hinthamerstraat 37.

te Mil! (N.-Br.).

Adverteeren Is
bekend blijven
'

I
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MGR. P. POTTERS

!

VERKLARING VAN

!

| DEN CATECHISMUS |
m

;..■-■■

.

"

VIERDE DRUK

.

f4.10

1

AFZONDERLIJKE DEELEN
ZIJN
NIET VERKRIJGBAAR

|

*

„Potters' Kafeehismw-verMarrng h ongetwijfeld een standaardwerk in onze vaderlandsche religieuze literatuur, dat terecht een eereplaals inneemt in onze
J- P- Verhaar, in „Hef Schild".
bibliotheken."

§j

'

„Vaak verzoek! men ons om opgave van degelijke preék-tiferaluur: sermonen,
instructies, conferenties, studieplannen. Men beproeve hel eens alle preekbundels
en maandschriften voor gewijde welsprekendheid op zij te schuiven en te vervanHooger Leven.

gen door Potters.

„Het werk van Pasfoor Poffers mag eigentijk in geen enkele bibliofheek van 'n
priester of ontwikkelden katholieken leek meer ontbreken: 't is een standaardwerk
geworden dat door iedereen met waardeering en tevredenheid geraadpleegd zal
worden en dat door zijn meesterlijke, duidelijke, volledige uiteenzetting der katholieke geloofs- en zedeleer op vele andersdenkenden een grooten invloed uitoefent,
A. v. I_, pr.
om hun terugkeer tot de oude Moederkerk Ie vergemakkelijken."

I

*

UITGAVE VAN

( TEULINGS' UITG. MIJ.

-

's-HERTOGENBOSCH

OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE N
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P R IJS PER DEELt
INGENAAID
GEBONDEN

f3.05

120
424
689
794
1087
1282
1781
1966
2296
2781
3051
3315
3762
4166
4377
4639
4831
5159
5427
5942
6219
6442
6586 6634
6865 6875
7C46 7143

188
473
721
809
1154
1435
1792
1372
2313
2798
3052
3381
3837
4190
4400
4659
4964
5247
5438
5961
6251
6447
6641
6890
7202

7604
7943
8178
8521
8761
9047
9403
9740
9973
10218
10563

7785
8040
8234
8032
8778
9132
C415
9755
10039
10339

7367 7408

7695
7976
8214
8530
8775
9068
9410
9742
9399
10310
10607

10649
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DE ZON DE WIND - DE AARDE
ZIJ WERKEN MET HERO SAMEN!
Niets is veranderd aan de hooge kwaliteit van
/^^\ Hero's Natuurdranken. Vol vitaminen versterkend voor jong en oud en
ZONDER BON l
riCSsv Sj
Hero vruchtendranken vormen een bron van geI cr,;r^J|Ék zondheid van kracht en van weerstand. Nog
nooit had ons lichaam zoon groote behoefte aan
*^-\^'*éh)
'
deze dingen als nu» Verslaat Uw dorst verdrijf die
(*^l^^^
loomheid verfrischt en versterkt Uw lichaam
t "^ÉL^
met de heerlijke natuurdranken, van Hero. De,
kwaliteit is precies als vroeger dus de allerbeste l
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CREOIINE
NAPHTALINE SCHSLVERS
NAPHTALUfE KOGELS
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DE VOLKSDROGISTERIJ VAN

VAN BEEK

■Ssbs«&

& SCHELLEKENS

HOOGE STEENWEG.

.
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ZOMER ARTIKELEN

Vraagt uw bon deze geeft U 3°/
korfing.

bij éénmaal plaatsing I 0.80
bij driemaal plaatsing I 1.60
(eventueel verhoogd met
15 cent voor porlo bij opzending van nummerbrieveh
buifen Den Bosch).

GEVRAAGD
direct flinke- R. K.
Dienstbode of Noodhulp.
Adres: Mevr. Wijffels, Baselaarsstraat 10, Den Bosch.

voor

o

—

ABONNé'S betalen éénmaal per
maand bij afgifte van REDUCTIEBON I 0.30 (eventueel verhoogd
mei 15 cent voor porto bij
opzending van nummerbrieven
buiten Den Bosch).

WIE HELPT
mjj aan een Hand- o.f Trapnaaimachine, voor goeden
prijs? lets defect geen bezwaar. Brieven onder No.
1594 Bur. dezer Courant.

NAAIMACHINE
R. K. WERKSTER.
koop
te
in pracht salonkast,
voor direct flinke
Gevraagd
inzinkbaar, voor lagen prijs. Werkster, voor 2 of 3 dagen
4,
te
Adres: v. Gerwenstraat
per week. Slagerij Cooijmans,
's-Bosch.
Hintham.

TE KOOP
$en 2-persoons geel gebloemd
Ledikant, nog goed in orde,
met matras, een 1-persoons
losse Matras, 2 groote Spiegels, 'enkele Schilderijen, Pathefoon, 2 Waschtafeltjes en
Vloerzeil. Adres te bevragen
Bureau dezer Courant.

ELECTR. WASCHMACHINE
te koop gevraagd, met " of
zónder Wringer, in goeden
staat, tegen billijken prijs.
Brieven onder No. 1724 Bur.
dezer Courant.

—

fegSSS

"SKP»*

SINAS ♦ FRAMBOZEN

I Kleine Advertenf sën I

—

tH. AtPK MULDERS
Dr. W. M. J. KOENRAADT
A. A. VAN RAAMSDONK

ZEVEW D Eft EN

561
769
1038
1214
1665
1893
2122
2562
2887
3260
3493
4020
4247
4522
4771
5030
5332
5835
6105
6330
6552
6794
6970
7313
7593
7882
8121
8423
8648
8919
9342
9600
9921
10156
10497 10503 10532

104
384
651
78ü
1082
1261
1752
1933
2217
2749
3018
3288
3538
4079
4330
4637
4926
5128
5386
5931
6207
6411

ANTIEK KRISTAL.
Ter overname een collectie
fijn geslepen Kristal, Schalen,
I
GEVRAAGD
Compótes, Glaswerk enz.
flinke degelijke Huisknecht Brieven onder No. 1639 Bur.
(ongehuwd) en Dienstbode. dezer Courant.
Beiden voor dag en nacht,
niet beneden 18 jaar en v.g.
PENSION GEZOCHT.
g.v. Adres: Oranje Hotel, VerTwee Jongedames zoeken
verstraat 27, Den Bosch.
voor zoo spoedig mogelijk een
Pension voor 10 dagen, liefst
NAAIMACHINES. '
op boerderij in rustig dorp in
I
Te koop pracht Singer, in Brabant. Brieven: Mej. J.
inleg salonkast f 88.—, Singer Slakhorst, Loosduinschekade
stilliggende spoel. Inlegmachi- 253, Den Haag.
ne, als nieuw, nog met garantie en losse trap. T. J. BuiENKELE BIJENVOLKEN
ting, Graafscheweg D 52 a, te
koop gevraagd, liefst kastte
Rosmalen.
volken, met of zonder kasten.
"
Ook genegen heele stal over
TE KOOP GEVRAAGD
te nemen, desnoods na fruiteen stel pluche Overgordij- bloei. Goede eerste zwermen
jf nen, lengte pl.m. 2.25 meter; ook welkom. Brieven met optevens te koop gevraagd een gave van soort, sterkte en
electrische Kroon of Salon- prijs aan H. A. Coenen, C 37,
lampekap. Waar zeggen de Macharen.
Uitgevers of Beieven onder
§
No. 1723 Bur. dezer Courant.
IJSSALON RUTO
vraagt een nette R. K. BuffetGELD VERDIENEN?
juffrouw. Salaris f 12 p. w.
Gevraagd voor Veghel en en provisie. Adres: Markt 36,
||
omstreken, actieve Personen, Den Bosch.
|| door groote goed ingevoerde
Levens en Varia Verzekering
VRIENDIN.
Mij. Voorloopig op provisie
R. K. Jongedame, middenbasis. Hulp van inspecteur en
hoofdagent aanwezig. Briev.i
tand, zoekt leuke Vriendin, 't
onder No. 1672 Bureau dezer liefst kunnende fietsen. Leeftijd pl.m. 25 jaar. Brieven onCourant.
der No. 1729 Bureau dezer
WASSCHERIJPERSONEEL Courant.
kan geplaatst worden in alle
TE KOOP AANGEBODEN
afdeelingen bij Wasscherij
,Beks-Van Nunen. Bij voor- 2 Landauers, 2 Coupé's, 1
keur met vakkennis. Aanmel- span en 2 span Tuigen, Rijzading aan de fabriek v. d. Poll- dels. Marsé, Stationsweg 42,
Tilburg.
laan 13 te Vught.

I
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578
780
1056
1243
1733
1917
2212
2049
3009
3288
3633
4072
4313
4545
4915
5124
5381
5911
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64-09
6569
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7941
81*9
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8734
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9729
9964
10217
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krachten
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322

11034
10819 10831 10891 10897 10923 10985 11018
11031 11115 11144 11199 11239 11287 11290 11342
11589
11611
11499
11530
11419 11422 11438 11474
11657 11715 11722 11736 11748 11766 11811 11814
12108
11926 11973 12017 12027 12035 12066 12095
12444 12469
12158 12159 12174 12250 12362 12409
12665
12670
12689
12574
12533
12511 12522 12554
12772 12863 12909 12946 12994 12999 13000 13023
13112 13144 13165 13109 13170 13178 13185 13223
13314 13331 13360 13372 13407 1341* 13422 13444
13534 13842 13674 13703 13719 13746 13765 13774
13929
13800 13839 13846 13863 13392 13914 13918
14131 14102
14017 14021 14029 14103 14119 141S0 14366
14376
14212 14274 14322 14324 14340 14352
14429 14433 14509 14545 14596 14643 14710 14746
14980
1493
S
15005
14834 14848 14900 14920 15371 15374 15391 15073
15408
15159 15167 15235 15286
15524 15535 15557 15658 15777 15791 15845 15349
16042
15937 15955 15968 15994 16002 16019 16031
16352 16330
16128 16162 16196 16223 10272 10335 16449
16451
16428
16430
16389 16401 16418 16425
16743 16750 16756
16545 16553 16635 16645 16739
16997 17053 17070
16899 16903 16956 16958 16963
17198 17212 17259
17089 17130 17151 17162 17167
17334
17455 17*63 17523
17281 17317 17355 17372
17668
17731
17382 17886 17917
17547 17549 17611 17642
18139 18166
17978 13056 Ï8053 18061 18100 18115 18410
18253 18267 18269 18283 18346 18349 18401 18810 18418
10817
184"a 18528 18583 18040 18646 18355 18660
19050 19052
18874 18888 18919 18926 18952 18963 10006
inORO 10096 19161 19175 19178 10214 19289 19302 19321
Ï9417 19532 10568 19530 19601 19503
198«
19778 10853
19342 10652 19688 19727 19740 19750 19759
20151
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30656 20561
aoSBR
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70
305
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776
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1702
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3581
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5335
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6566
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7614
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9034
9380
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14828
ISÓ99 15123
15487 IE4BB
15921
ÏSO5O 16082
16365 16375
16473 16511
16853 16574
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Geopend 9—7 uur.

den
billijk kan
verkoopen...

69

2f58

14^9°

.

meentelijke fractie voorrang bij het tanken verleend
moet worden. "
Dinsdag om 11 uur.
Zon- en
r~
Hef tanken buiten de hierboven aangegeven uren zal
sZrrr.^*ï&\ Feestdagen
niet steeds mogelijk zijn en slechts geschieden tegen
gesloten.
f
bijbetaling der extra kosten.
jffi Waarom
w\ t(SH
zou ik ver*
\& YT rLÉ*.
" *^Q' der' loopen, Gevraagd op RIJKSKANTOOR
te 's-Hertogenbosch
als de Gou—Jj^pV^L
voor tijdelijke tewerkstelling eenige
j£*»?bi^=7SÏ>ï£\
Gaper
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PREMIEN VAN

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
Lid van de Heeren-Congregatie van Den Bosch,
oud-Rijksontvanger van 's-Hertogenbosch,
Echtgenoot van

GETROUWD:

Droge

Dinsdag 13 Mei

NOORDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN

Plaatsing geschiedt uitslullend nadat hei verschuldigde in contanten, per
pos (wissel, postgiro
(Nr*. 39340) of in pos Izegels is ontvangen.

.
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" PERL " CASSIS " GRAPE FRUIT

GEVRAAGD \
door Ambtenaarsgezin van 3,
personen, kleine Woning, of
Zit- en 2 Slaapkamers, met
kookgelegenheid. Ongemeubileerd. Huurprijs f .25 tot
f 30 per maand. Brieven mèt
prijsopgaaf onder No. 1730
Bureau dezer Courant.

GEVRAAGD
een net Meisje, om opgeleid)
te worden in luxe vak. Leeftijd 15 a 16 jaar. Brieven onder No. 1630 Bureau dezet
Courant.

1

TE KOOP
Fornuis, merk Tijger, als
nieuw, zwart geëmailleerd
nikkel gemonteerd, maat
met
DAGMEISJE.
46, ook een Heerenfiets
78
x
Gevraagd net Dagmeisje
torpedonaaf.
Prijs f 15.
met
hulp
huishouding.
voor
in de
Maastrichtscheweg
Adres:
95
Aanmelden na 8 uur: Geert v.
'
te 's-Bosch.

TE HUUR GEVRAAGD
een Woning of ongemeubi- Woustraat 33, Den Bosch.
leerde Kamers, met gebruik
van keuken, in Den Bosch of
R. K. DIENSTBODE.
Vught. Brieven onder No.
Gevraagd te Uden per 15
1722 Bur. dezer Courant,
Juni een nette R. K. Dienstbode, geheel zelfstandig en
GUITARISTK.
netjes kunnende werken, het
vraagt Guita- liefst eenigszins bekend met
riste. Tevens eenige Banjo's de keuken, leeftijd boven 20
te koop gevraagd. Brieven on- jaar.. Brieven onder No. 1648
der No. 1727 Bureau dezer Bureau dezer Courant.
Courant.
TE KOOP
VERLOREN
Montesori Tafeltje en. Stoeltje,
tusschen Rosmalen en Den ijzersterk f 5.50, een paar
Bosch of in Den Bosch (mo- Overgordijnen f 5.50, Slaapgelijk St. Jan), een gebrand kamerschaal, een Spiegel met
zilveren Armband-Heerenhor- eikenh. lijst f 3.50, een Philoge. Verzocht wordt op te lips Luidspreker f 7.50 en enzenden tegen goede belooning kele Schilderijen. Alles in
aan Kromstraat 10, Oss.
zeer goeden staat. Te bevragen Willem Dekkerstraat 9,
(bij Maastrichtscheweg), Den
SCHILDER GEVRAAGD.
Bosch.
Volwassen Schildersknecht
voor direct gevraagd. Firma
GEVRAAGD
v. Hombergen en Zonen, DruMeisje
voor halve dagen
nen.
R. K.
in gezin van 2 personen. Zondags vrij. Leeftijd niet beneHEERENRIJWIEL.
den 16 jaar. Brieven onder
Te koop een in góéden No. 1699 Bur. dezer Courant.
staat zijnd Heerenrijwiel, ge- t
heel compl., met lamp en
RADIO.
torpedonaaf f 35. Goede banTe koop „Philips" Radio
den. Adres: W. v. Nassaulaan 39 (nabij Orthensche- met ingeb. perm. dyn. luidspreker, 4 krings, B'lampen;
weg), Den Bosch.
prachtig
apparaat, gekost
299,
thans
voor f 50. Adres:
f
GEVRAAGD
22, 's-Bosch.
Heurnstraat
Van
per 1 Juni of later, wegens
fam. omstandigheden der tegenwoordige, net beschaafd
TE HUUR GEVRAAGD
Meisje, boven 18 jaar, in klem tegen Juli of later, voor klein
gezin, voor d. of d. en n., gezin, 2 personen, een Benezelfst. k. werken,'koken enz. den of Bovenhuis, of gedeelte
Bekendheid met verstellen van huis, 2 kamers en keudient tot aanbeveling. Aanm. ken, liefst Citadellaan of omCitadellaan 113, Den Bosch. geving, of stad. Brieven onOok schriftelijk.
der No. 1698 Bureau dezer
Courant.
:—
TE KOOP OF TE HUUR
—_

GEVRAAGD
R. K. Meisje, netjes en proper kunnende werken voor
heele of halve dagen. Zich
aan te melden: Ophoviuslaan
116, 's-Bosch.
JUFFR. HUISHOUDSTER.
Wordt gevraagd in betec
middenst. gezin, 2 kinderen
b. d. 14 jaar, beschaafde Juffrouw voor de huishouding,
goed kunnende koken, genegen met dienstmeisje hnish.
werkz. te verrichten. Niet
ouder dan 40 j. Sal. 25 gld. p.
m.,' huiselijk verkeer. Br. met
uitv. sollicitaties onder No.
1718 Bur. dezer Courant.
HYPOTHEEK.
We stellen weer geld beschikbaar als Ie Hypotheek
Top solide panden. Brieven
onder NO. 1720 Bureau dezer
Courant.
FORNUISKACHEL.
Te koop een witte Fornuiskachel, prijs billijk. Te bevragen: Lagelandstraat 9 (bij
Graafscheweg), Den Bosch.

■

GEVRAAGD

—

FORNUISKACHEL.

Café-Rest. of Café-Hotel.
Te koop een Fornuiskachel,
Brieven met inlichtingen on- zoo goed , als nieuw, merJc
der No. 1645 Bureau dezer Juno; zwart emaille met nikCourant.
kel gemonteerd, maat 86 x 60.
Adres: J. de laat, Litserstraat
R. K. DIENSTBODE.
A 79, Den Dungen.
Gevraagd te Vught in klein
gezin een propere R. K.
4-WIELIGE WAGEN,
Dienstbode, voor dag en
Te koop een 4-wielige Wanacht, eenigszins bekend met
koken, groote wasch buitens- gen op luchtbanden, met afhuis. Zich aan te melden neembaar hekwerk. Zeer geWoensdag en Donderdag tus- schikt voor veevervoer.
schen 7 en 9 uur, Van Voorst <Ulres: P. v. d. Bas, Molenaar,
N. Brouwerstraat 5, Oss.
tot Voorststraat 38, Vught..

—

BIEDT ZICH AAN
Leerling-Loodgieter met diploma Ambachtsschool. Brieven onder No. 1635 Bureau
dezer Courant.
VERLOREN
tusschen Gassel bij Grave en
Den Bosch, rijdend over den
Rijksweg een rechtergedeelte
van de motorkap van een
autobus, groen geschilderd.
Tegen belooning terug te bezorgen bij de N.V. v. d. Rijdt
te Den Bosch of te Grave.
D.K.W.-AUTO 1938
te koop aangeboden, in prima
staat, onderzoek toegestaan.
Zich te vervoegen, v. d. Doessingel 28,, Den Bosch.
GEVRAAGD
een net Meisje voor hulp in
de huishouding. Liefst van
buiten. Adres: Orthenscheweg
20, Den Bosch.

TER OVERNAME
aangeboden wegens

hoogen

ouderdom, een Zaak in kruidenierswaren en aanverwante
artikelen, in. een volkrijke
buurt. Tevens- te koop een

Radio. Brieven onder No. 1695
Bur. dezer Courant.

Dinsdag 13 Mei

NOORDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN

Het verblijf in verboden

OOK KASAARDAPPELEN
ZIJN OP DE BON.

landsdeelen.

VERZOEKEN

OM TOELATING

Alleen bij dringende redenen wordt
vergunning verstrekt.

VGRAVENHAGE, 12 Mei. Het Rijkscommissanaat maakt bekend:
De Commissaris-Generaal voor de openbare
veiligheid en hooge S.S. en I'olitieleider doet de
volgende ambtelijke publicatie
over de in het
oezette Nederlandsche gebied vastgestelde verboden landsdeelen:
„Ik heb aanleiding, nogmaals er op te wijzen,
dat het verblijf
a. op de Westfriesche eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland .Schiermonnikoog,
aiemonssand, Boschplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog;
b. aan de Nederlandsche kust ten Zuiden
van Hoek van Holland tot aan de Belgische
grens en op de in dit gedeelte van het land liggende eilanden (het Zuidelijk deel der provincie Zuid-Holland ten Zuidwesten van de lijn
Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Dordtsche Kil
en de geheele provincie Zeeland.).
Slechts aan die personen van Nederlandsche
of Duitsche nationaliteit is toegestaan, die daar
hun vaste woonplaats hebben.
Personen, die om dringende zakelijke
redenen of voor familieomstandigheden zich in
het verboden gebied willen begeven, moeten
zich met een verzoek om toelating wenden tot
den burgemeester der gemeente, waarheen zij
weaschen te reizen. Zijn in de provincie Zeeland
meerdere gemeenten bij deze toelating betrokken, dan moet het verzoek tot den commissaris
der provincie Zeeland worden gericht. Deze bepaling geldt, ook voor die personen, die hun
woonplaats in het verboden gebied hebben gehad en weder daarheen willen reizen. Ik wijs
er op, dat de vergunning tot binnenkomen
slechts in uitzonderingsgevallen wordt verleend.
In het verzoek moeten voornaam, familienaam, beroep, woonplaats en straat, geboortedatum en -plaats van den verzoeker vermeld
worden, bovendien moet de reden voor het betreden van het verboden gebied, evenals de
duur van het voorgenomen verblijf opgegeven
worden.
De betreffende Nederlandsche autoriteiten
zenden het verzoek met hun advies ten aanzien
van de noodzakelijkheid der reis naar den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris in de'
provincies
(politie-officieren) ter beslissing
toe.
De gevolmachtigde van den Rijkscommissaris (politie officier) schrijft de vergunning tot
binnenkomen uit. Slechts met deze vergunning
is het betreden van het verboden gebied toegestaan.
De vergunning wordt verleend voor een termijn van uiterlijk 14 dagen. Ambtenaren van het
rijk of de provincies, die geregeld voor dienstaangelegenheden in het verboden gebied moeten
zn'n, kunnen een toelatingsbewijs verkrijgen,
dat een half jaar geldig is. De toelating kan te
allen tijde zonder opgaaf van redenen worden
ingetrokken.
Handelingen in strijd met deze regeling zijn
op grond van paragraaf 1 der verordening van
den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 20 1941 over de bestraffing
van handelingen in strijd met militair of politioneele regelingen overtredingen en worden
met hechtenis tot zes maanden en met geldstraffen tot 1000 gulden of met een van deze straffen
getroffen, in zooverre niet volgens andere belpalingen een hoogere straf is vastgesteld. Bovendien worden de personen, die zich zonder
toelatingsbewijs in het verboden gebied ophouden, gearresteerd en verwijderd.
Deze strafbepaling treedt op den dag harer
publicatie in werking.

-

HANDEL IN SLACHTSCHAPEN EN

SLACHTRUNDEREN.

DEN HAAG, 12 Mei.
De secretaris-generaal van het departement
van Landbouw en Visscherij maakt het volgende met betrekking tot de distributie van aardappelen bekend.
Aangezien is gebleken, dat in eenige gemeenten kasaarclappelen zonder bon worden verkocht, wordt er de aandacht op gevestigd, dat
alle voor consumptie geschikte aardappelen
onder de bepalingen van de aardappelendistributie vallen.
Ook kasaardappelen mogen dus slechts tegen
afgifte van de voor het koopen van aardappelen
aangewezen bonnen worden gekocht.

Engelsche luchtaanvallen.
WEER EENIGE PERSONEN GEDOOD
Schade aan huizen.
DEN HAAG, 12 Mei. (A.N.P.)
weekeinde is de Britsche
eenige toestellen boven ons
land geweest. Er werd een aantal brisant- en
'brandbommen omlaag geworpen. In totaal 'is
een civiel persoon gedood en werden er vier
lichtgewond. Van de Duitsche Weermacht werd
een persoon lichtgewond. Verder werden acht
woningen zwaar, 64 licht beschadigd en bracht
de luchtdruk aan een 109-tal huizen glasschade
toe. Door een brandbom werd een heidebrand
veroorzaakt; 30 h.a. heide brandden af. In een
andere plaats werd een waterleiding beschadigd, die inmiddels reeds hersteld is.
Do Engelschen moesten hun tochten boven
ons land in dit weekeinde met vier hier afgeschoten vliegtuigen betalen. De bemanningen
kwamen hierbij deels om het leven, en werden
deels gevangen genomen.

. In het afgeloopen
luchtmacht met

ARBEIDSOVEREENKOMST
ONTIJDIG OPGEZEGD.

Geding voor den Hoogen Raad.
Tusschen T. J. van den B. en C. J. M. de 8.,
beiden wonende te Tilburg, is een arbeidsovereenkomst tot 'stand gekomen voor 5 jaren. Het
salaris van van den 8., al.s bedrijfsleider in
dienst van de B. bedroeg f 500.— per maand
met recht van 1% van den jaaromzet, met dien
verstande, dat één en ander het bedrag van
f 15.000,
per jaar niet zou overschrijden. In
deze arbeidsovereenkomst kwam het beding
voor, dat de B. niet bevoegd zou zijn de arbeidsovereenkomst op te zeggen om te eindigen binnen een 5-jarige periode. Indien hij dit desondanks- toch zou doen zonder dringende reden,
zou hij verplicht zijn aan van den B. zijn maandsalaris zonder omzetprovjsie door te betalen tot
aan het einde der 5-jarige periode.
Toen de B. de arbeidsovereenkomst tusschentijds beëindigde zonder dringende reden, stelde
van den B. een vordering tegn hem in, gegrond
op bovengenoemd beding. De kantonrechter te
Tilburg heeft deze vordering toegewezen. In
hooger beroep ; vernietigde de rechtbank van
Breda het vonnis met niet-ontvankelijk-verklaring van de vordering. Zij deed dit op grond dat
de schadeloosstelling hij de arbeidsovereenkomst
is bedongen tot een lager bedrag dan de wet
voor het geval van onrechtmatige beëindiging
bepaalt, zijnde dit bij een dienstbetrekking, voor
een bepaalden tijd aangegaan, het bedrag van het
in geld vastgestelde loon voor den tijd, dat de
dienstbetrekking had behooren voort te duren
(art. 1639 b.w.).
De rechtbank beschouwde het geding op grond
hiervan nietig..
De oorspronkelijke eischer diende een cassatiemiddel in bij den Hoogen Raad, waaraan ten
grondslag, lag, dat de nietigheid, waarvan in het
derde lid van art. 1639 r. van het burgerlijk
wetboek sprake is, den rechter geenszins verplicht aan zulk een beding elk rechtsgevolg te
ontzeggen, maar dat integendeel dit voorschrift
de geldigheid van zoodanig beding onaangetast
laat indien de arheid-er op de nietigheid geen beroep doet.
Deze stelling heeft de Hooge Raad juist geoordeeld. Het bestreden vonnis is mitsdien vernietigd met terugverwijzing van het geding naar
de rechtbank te Breda.

—

_

DEN HAAG, 12 Mei. (A. N. P.)
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening
ïn oorlogstijd deelt mede, dat de secretaris-generaal van het departement van Landbouw en
Visscherij een tweetal besluiten heeft uitgevaardigd, waarin beperkende regelen zijn gesteld ten aanzien van den handel in voor de
slacht geschikte schapen en runderen.
Het verhandelen en afleveren van alle voor
de slacht geschikte schapen en alle voor de
slacht geschikte runderen, welke van een zoodanige kwaliteit zijn, dat zij by classificatie
zouden worden ingedeeld in een van de klassen DR. H. A. STHEEMAN OVERLEDEN
aa, a of b, is verboden. De slachtschapen en aa,
a en b runderen mogen alleen verhandeld en
DEN HAAG, 12 Mei.
afgeleverd worden aan de door de NederlandZondag
sche yeehouderijcentrale erkende marktveehan- den dr. H.is op 76-jarigen leeftijd alhier overleA. Stheeman, oud-geneesheer-direcdelarèn ter levering van de Nederlandsche vee- teur van het
Juliana-Kinderziekenhuis te Den
houderij-centrale met gebruikmaking van de Haag.
daarvoor bestemde opgavekaarten.
Dr. Stheeman vestigde zich in 1891 als arts
In uitzonderingsgevallen bestaat de gelegen- te Teteringen
en na in de jaren 1907 en 1908 te
heid ontheffing te verkrijgen van de in bedoeld Muenchen werkzaam
zijn geweest bij Prof.
besluit gestelde verbodsbepalingen. M"en wende Pfaundler, was hij vante 1909
tot 1913 als kinzich daartoe tot den provincialen voedselcom- der-specialist te Rotterdam gevestigd,
waar hij
missaris of tot de Nederlandsche Veehouderij- leider was van het éérste in Nederland
opgecentrale.
richte consulatiebureau voor kinderen. In JaDe aandacht van belanghebbenden wordt er nuari 1913 werd hij geneesheer-directeur van
nog op gevestigd, dat niet alleen het te koop het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage,
dat,
aanbieden en verkoopen, maar ook het koopen naar zijn plannen ontworpen en gebouwd, in
van de slachtschapen en van de slachtrunderen April 1929 is geopend als het Juliana-Kindervan de klassen aa, a en b verboden en dienten- ziekenhuis. Bij die gelegenheid werd hij begevolge strafbaar is.
noemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau.
In November 1934 legde hjj de functie van

Geneesheer-directeur neer.

Nederlandsche
industrieelen bezochten
Duitschland.

STRAFKAMER VOOR ZAKEN
RAKENDE HET ECONOMISCHE
LEVEN.

Bij besluit Van den Secretaris-Generaal van
het departement van Justitie is met ingang van
UITSTEKENDE VERZORGING
15 Mei 1941 bij de onderscheidende arrondisseVAN DEN ARBEIDER.
ments-rechtbanken ingesteld een enkelvoudige
kamer voor de berechting van strafzaken, raHet leven te Berlijn gaat zijn
kende het economisch leven. In deze kamer te
gewonen gang.
's-Hertogenbosch zijn aangewezenDe afdeeling „Sehönheit der Arbeit", afdeeTot lid: mr. J. M. Huizinga en t<?t plaatsverling van het Duitsche Arbeidsfront heeft dezer
dagen een aantal leiders van belangrijke Neder- vangend leden: mr. C. W. Vollgraff en mr. W.
landsche industrieën tot een bezichtiging van H. Ariëns allen rechter in de Bossche arrondiseen aantal modelbedrijven in Duitschland uitge- sements-rechtbank.
noodigd, waaraan gaarne gevolg gegeven werd.
Een der deelnemers aan deze reis, de heer Jos.
Driesen, industrieel te Breda, heeft een en ander van zijn ervaringen verteld.
Met echt Duitsche „Griindlichkeit" was de excursie georganiseerd. Op 20 April des morgens
half zeven vertrokken we uit Den Haag, om
75 CENT PER STUK.
punctueel volgens dienstrooster des namiddags
17.19 ure te Berlijn op het station Friedrichstrasse te arriveeren. Deze punctualiteit maakte
DEN HAAG. 12 Mei.
al direct een vertrouwenwekkenden indruk.
De Secretaris-Generaal van het Departement
Aan het station Friedrichtstrasse bemerkten van Landbouw en Visscherij heeft vastgesteld
we niets van de bij herhaling door de Engel- het prijzen-besluit kuikens 1941. Art. 2 luidt
sche propaganda verspreide berichten, dat ook als volgt:
1. De prijs voor vrouwelijke kuikens van
dit drukke Berlijnsche station „gepulveriseerd" kippen
en eenden bij verkoop door fokkers aan
was. Binnen noch buiten was ook maar iets van
beschadiging te ontdekken en toen we den uit- houders van Vermeerderingsbedrijven bedraagt
per stuk.
gang-verlieten, strekte zich voor ons de wereld- f 0.75
2. De in het eerste lid genoemde prijs geldt
stad in haar ongerepte grootschheid en haar
enorme drukte uit. Alle goede dingen in drie. bü levering onverpakt en af bedrijf van den
en inclusief omzetbelasting. Bü leEen derde conclusie trok een sceptisch mede- vcrkooper
vering verpakt en franco kooper mag
deze
reiziger, die vóór de reis vreesde, dat het in prijs met ten hoogste 3
per kuiken worden
cent
Duitschland op het gebied van de voedselvoor- verhoogd.
ziening maar schraal zou zijn. Maar toen die
"
scepticus des avonds in het Zendtralhotel het
"
avondmaal gebruikt had, werd hem wel duidelijk, dat ook niet klopte, wat men elders over het
BOSCH- EN HEIDEBRANDEN
voedselprobleem vertelt, een oordeel, dat hij
BIJHATTEM EN LEERSUM.
later bij herhaling bevestigd zag, toen hij in de
bedrijfsrestaurants en elders de maaltijden zag
Zondagmiddag omstreeks kwart voor vijf
en mede nuttigde, welke daar tegen uiterst lagen prijs o.a. aan de arbeiders worden verschaft. brak brand uit in de bosschen van de gemeente
Het was dr. Malitz van het D.A.F, afdeeling Hattem aan den Hessenweg. De vlammen sloe„Schönheit der Arbeit", die de Nederlandsche gen over op een complex bosch- en heide„studenten" onder zn'n hoede nam. Onder diens grond gelegen aan den vuursteenberg onder de
leiding ving den volgenden dag het programma gemeente Oldebroek.
De boschbrandweer van Hattem en van
aan met een bezichtiging van de Siemens-werke.
Er werkt daar een enorm leger van arbeiders Oldebroek bestreden het vuur, daarbij krachtig
en arbeidsters en nog komt men handen tekort. geholpen door burgers. Na drie uur zwoegen
De sociale verzorging van het uitgebreide per- was men het vuur meester. Veertion h.a. Bosch
soneel beweegt zich over een zeer breed ter- en heide, waaronder vier h.a. dennenbosch van
rein. Hier mooie vriendelijke verblijven met de gemeente Hattem bleven zwart geblakerd
daaraan aansluitend waschlokalen, badinrich- liggen. Daar de brand op drie plaatsen tegelijk
tingen, een afdeeling voor doktersbehandeling ontstond,' wordt opzet of verregaande roekeenz. wat op ons een bijzonder gunstigen indruk loosheid als oorzaak beschouwd.
Rijks- en gemeentepolitie sneuren naar de(n)
maakte, was de bereiding en verstrekking van
degelijke middagmalen aan het personeel in schuldige (n).
fraaie eetzalen voor den luttelen prijs van 25
Zondagmiddag om twaalf uur ontdekte de
pfenning. Het is begrijpelijk, dat men met zulk
een lagen prijs niet uitkomt, maar het bedrijf wacht in den brandtoren te Amerongen brand
op het landgoed van wijlen mevrouw Pauw van
past het ontbrekende voor het personeel bij.
In de gesprekken met het personeel, op het Wieldrecht. Tengevolge van den wind sloegen
werk, zoowel als in de fraaie, met tuinen om- de vlammen over op het landgoed van de
geven „Siedlungen" buiten de stad, viel de weduwe Bruinwold Riedel.
doelbewuste houding van de arbeiders op.
De Leersumsche brandweer kon tijdig het
Geen voelt zich nog proletarier.
vuur blusschen, zoodat de mede ' uitgerukte
In vele bedrijven vondt men echte, open Doornsche brandweer geen .dienst behoefde te
kameraadschap, niet alleen van het personeel doen.
onderling, maar ook tusschen de directies en
Ongeveer 1 h.a. Bosch en heide ging verloren.
arbeiders. We stelden dit zeer nadrukkelijk Men vermoedt dat onvoorzichtigheid af achtevast bh' de bezichtiging van een wolfabriek in loosheid met vuur de oorzaak van den brand is.
Leipzig. In dit bedrijf werken vele vrouwen en
meisjes, meer dan in vredestijd het geval is.
Door al de voorzieningen, welke voor het
BOSCH- EN HEIDEBRAND
vrouwelijk personeel daar getroffen worden, is
de vrouwenarbeid opgeheven tot iets, wat het
MARKELO, 12 Mei. (A. N. P.).
vrouwelijke wezen en de vrouwelijke fijngevoeVeertien
dagen geleden heeft \>p „de Hocht"
ligheden niet kwetst.
een bosch- en heidebrand gewoed, die een groot
, Zoo behoeft vrouwenarbeid in de fabriek gedeelte van het complex in de asch heeft geniet persee veroordeeld
maar, legd. En thans is hier
te worden
wederom een felle
dan moeten er menschen en middelen zijn om brand uitgebroken. Wat er den vorigen keer
op de juiste manier ingezet te
kunnen worden. nog gespaard is gebleven ging ditmaal verloHierboven stipten wt> aan, dat „Schönheit ren. Verscheidene hectaren- hoog opgaande
der Arbeit zich ook bemoeit met het ontspan- dennen werden door het vuur verteerd.' Veel
nings-, sport- en cultureele leven van-den ar- jong wild en gevogelte kwam in de vlammen
beider. Op dat gebied zagen we hooge presta- om. Omtrent de oorzaak tast men in het duister
ties in Nuernberg.
Onze tocht voerde ons naar Muenchen, waar
geruimen tijd werd besteed aan de bezichtiging
HET KASTEEL VAN HERNEN.
eener groote sigarettenfabriek.
Hier waren we in de gelegenheid de afdeeWordt gerestaureerd.
ling ontspanning, „Kraft durch Freude" in
haar beste uitingen te zien. We woonden des
In het land van Maas en Waal ligt tusschen
avonds eep operette-uitvoering voor de arbeid- de plaatsen Wychen en Druten,
dicht bij het
sters bij, niet zoo maar iets „tweederangs", dorpje Hemen het middeleeuwsche
kasteel van
maar een tot in de puntjes verzorgde en op denzelfden naam. Eeuwen heeft 't
getrotseerd,
hoog peil staande uitvoering.
doch nu is een herstel hoog noodig, want voorDe nog volgende dagen van de excursie wa- al de laatste jaren is
het erg verwaarloosd. Nu
ren gewijd aan bezoeken van bedrijven in de het kasteel tot raadhuis
van de omliggende gesteden Augsburg, Freiburg im Breisgau en voor meenten Wychen
Bergharen zal worden inen
Berlijn.
de ttveede maal
We zagen er bedrijven gericht, kan ook een spoedige
worvan uiteer loopend karakter: een kunstzijde den tegemoetgezien. Het kasteelrestauratie
heeft een zeer
fabriek, een zuivelfabriek en een gloeilampen- schilderachtigen voorgevel,
die echter grootenfabriek. Overal konden we opnieuw vaststellen, hoe normaal in Duitschland gewerkt deels niet meer middeleeuwsch is, doch dateert
uit de
eeuw. Hierop wijzen de kruiskozijwordt, welke een enorm kwantums producten nen, de16e
schoorsteenen,
gefabriceerd
van allerlei i ard
worden en hoe tige gesmede ankers endedetopgevels, de pracheenvoudige toeoveral het D.A.F, haar heilzamen invloed tot ganspoort.
gelding brengt. "
Een belangrijk gedeelte van het kasteel is in
vorige eeuw wegens bouwvalligheid gede
Het slot der excursie was een bezichting van
sloopt
en wel de zoogenaamde „Donjon" of
de groote verfraaiings- en nieüwbouwwerken
verdedigingstoren,
een hoog opgaand vierkant
van Berlijn. Bij dezen tocht door Berlijn, kris gebouw
met
kanteelen
en vier hoektorentjes,
en kras door deze uitgestrekte wereldstad bleek
we nog op oude afbeeldingen kunnen
opnieuw overduidelijk, welk een onzin de En- zooals
gelsche propaganda verkondigt met haar be- zien. Er bestaat een mogelijkheid dat deze
richten over de vernietigende uitwerking van Donjon weder zal worden opgebouwd. Ook inde R.A.F. op Berlijn. Wij zagen Berlijn op 30 wendig bevat het kasteel mooie overblijfselen,
April, wn" meesten dan toch iets kunnen zien die alle weer hersteld zullen worden. Wellicht
van de „enorme verwoestingen",-welke de En- zal zelfs de oude slotgracht, welke nu grootengelsche luchtmacht bh' haar bezoeken aan de deels is dichtgegroeid, in eere worden hersteld.
Duitsche hoofdstad zegt te hebben aangericht.
Welnu, men moet lang zoeken en daarbij terdege goed zün oogen den kost geven, wil men
eenige beschadiging zien. Het grootstadsleven
van Berlijn gaat zijn normalen gang.

Prijzen van fok-kuikens.

Tweede Blad

Lentetijd-fototijd.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR
DEN AMATEUR.
Ofschoon de serieuze fotoliefhebber van
meening is dat het heele jaar geschikt is
voor het hanteeren van zijn camera, en die
meening baseert op de goede resultaten die
hij in ieder jaargetijde weet te behalen, zoo
zijn er toch massa's amateurfotografen, die
hun fototoestel 's winters in de kast leggen
om het er in voorjaar weer uit te halen voor
het vastleggen van zonnige tafereeltjes op
de gevoelige plaat of filmstrook.
Bij de huidige ontwikkeling van de fotografie behoeft zelfs de amateur met geen al te
groote ervaring zijn camera te laten rusten to!
lente- en zomertijd, al geven wij nog direct toe
dat deze seizoenen voor vrouwelijke zonnige
kiekjes zich bij uitstek leenen. In de zwart-wit
fotografie valt er veel te bereiken met zon- en
schaduwpartijen, doch nieuwe mogelijkheden
heeft ons thans de kleurenfotografie geschonken.
Kleuren niet langer onmogelijk.

Nadat het lange jaren tot de' onvervulbare
wenschen van de fotografen had behoord kleuren natuurgetrouw op foto's weer te geven,
kunnen we thans gerust zeggen dat de kleurenfotografie zonder bijzondere voorzorgen of
kostbare apparaten binnen het bereik van den
amateur is gebracht. Enkele jaren geleden
bracht Agfa in Berlijn en ongeveer tegelijk Kodak in Amerika een kleurenfilm op de markt,
die op een slag een verwezenlijking van reeds
zoo lang gedroomde maar immer onvervuld gebleven wenschen bleek. Bovendien heeft de
Duitsche firma nog onlangs een betrekkelijk
goedkoop en toch zeer goed kleinbeeld toestel
in den handel gebracht de Agfa-Karai, en een
even goedkoope serie projectietoestellen, zoodat ook voor min of meer bescheiden beurzen
het maken van kleurenfoto's mogelijk geworden is.
In tegenstelling met de z,wart-wit fotografie,
zijn het uitsluitend diapositieven of lantaarnplaatjes, die men in kleuren krijgt. Voor afdrukken op papier is de methode nog niet voor
amateurs geschikt. Kleurenfilms voor amateurs
levert men uitsluitend in het kleinbeeld formaat
24 bü 36 m.M.
Door dit kleine formaat is de prijs niet veel
duurder dan van normale zwart-wit foto's. D«
bewerking geschiedt geheel door de fabrieken
in den prijs van de film is deze reeds inbegrepen. Na de film belicht te hebben stuurt men
haar eenvoudig op naar de centrale die u dan
na korten tijd de ontwikkelde film in kleuren
terug stuurt. In de projectielantaarn of onder
een speciaal daarvoor in den handel gebrachte
'ouoe kan men dan het resultaat bewonderen.
Voor het verkrijgen van goede resultaten bij
kleurenfilms is van enorm belang den juisten
belichtingstijd te kiezen: een goede belichtingsmeter zal dan ook dikwijls onschatbare diensten
bewijzen. Verder zal het voor een briljante weergave van tinten gewenscht zijn dat het zonnig
weer is. Tenslotte zij nog opgemerkt dat men
misschien menigmaal zal denken dat een tint,
b.v. blauw of groen teveel domineert, dit kan
soms het gevolg zijn van- het weerkaatsen van
b.v. een blauwe lucht of van een groen weiland.
In werkelijkheid is de fotografische opname
dan wel juist maar zij maakt een onnatuurlijken indruk, omdat ons oog geleid door de
hersenen de reflexie wel ziet doch men niet
weet wat de oorspronkelijke kleur moet zijn.
Van kleuren diapositieven kan men wel witzwart vergrootingen op papier maken. In het
vergrootingstoestel legt men dan het kleurenplaatje en maakt daarvan een negatief dat men
normaal vergrooten of afdrukken kan.
Mogelijkheden van de kleinbeeldfotografie,
Behalve op het gebied der kleurenfotografie
bieden de z.g. kleinbeeldcamera's nog heel
wat mogelijkheden op het terrein van de zwartwit fotografie. De snelheid waarmee men kan
instellen, een nieuwe film kan voordraaien.
en het feit dat men de zoeker op oogshoogte
heeft maken het mogelijk b.v. bij "het opnemen
van kinderen die spelen heele series plaatjes
te maken van een bepaald gevalletje, waar men
dan later de beste kan uitpikken. Ook wordt
het mogelijk een heel verhaaltje in beeldjes
vast te leggen. In tal van geïllustreerde bladen
ziet men daar tegenwoordig de voorbeelden
van. De groote gevoeligheid van het filmmateriaal en de sterkte van de lenzen maken het
mogelijk dat men binnenshuis zijn kiekjes
maakt, en op die manier leuke momenten uit
het huiselijke leven op de gevoelige plaat vasthoudt. De verbetering van het gevoelig materiaal heeft tot gevolg gehad, dat men tegenwoordig de fijnste nuances in onze voorjaarsluchten en in het jonge groen kan vastleggen
op plaatjes die daardoor een bijzonder artistiek effect maken.
Het is vooral met het oog hierop dat wij
dit artikeltje schreven. Wij raden de fotoliefhebbers, ook al bezitten ze geen kleinbeeld-camera en al doen ze nog niet aan kleurenfotografie, er eens met hun toestel op uit
te trekken en ware landschapbeeldjes te maken. Ze zullen spoedig tot de bevinding komen
dat de lentetijd een zeer geschikte fototijd is.

En het resultaat van de reis: dat ook degenen
onder de deelnemers, die wellicht nopens volens
en boordevol voorooi deelen d. reis hadden
aanvaard, met een geheel ander idee over
Duitschland naar buis zn'n weergekeerd".

PRIJZENBESCHIKKING

CHEMISCHE PRODUCTEN No. 1.

Het

*

internationaal wietercriterium van
verreden.

—

den Caaberg te Vakenburg is Zondag
De renners bestijgen de zware helling
fPa* Holland)

's-GRAVBNHAGE, 12 Mei.
Blijkens een in de Staatscourant van 12 dezer
afgekondigde beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart worden door hem voor
een aantal chemische producten, te weten aluminiumsulfaat, bariumcarbonaat, natriumacetaat en salmiak maximum-prijsregelingen vastgesteld, waardoor, voor zoover noodig, de prijzenbesohikking invoergoederen No. 1 voor de
prijsbepaling dezer goederen buiten werking
treedt. De inhoud dezer maximum-prijsregelingen zal door het rijksbureau voor chemische
producten, Koningskade 15, 's-Gravenhage, periodiek in de vakbladen worden bekend gemaakt en overigens op aanvraag aan de belang
hebbenden worden medegedeeld.

1

De Maastrichtenaar Jacquês Seijen werd winnaar van het internationaal wieiercriterium te Valkenburg in den tijd van 2 uur, 52 minuten en 12 seconden
(Pw-Holland)

Tweede Bïa3

2

KERKNIEUWS

PRIJSREGELING

WELKE BONS
ZIJN GELDIG?
KOFFIE of THEE: No. 18, rechtgevende
op 125 gr. Koffie of 250 gr. Koffiesurrogaat of 50 gr. Thee. t. e. m.
11 Mei a.s. No. 30 rechtgevende op
4C gr. thte of 250 gr. koffiesurrgaat
t. e. m. 25 Mei.
SUIKER: No. 31, rechtgevende op 1 K.G.
12 Mei t.e.m. 8 Juni.
BROOD (alle soorten) de met 19 genummerde bonnen der nieuwe kaart rechtgevende op 2000 gram brood of 20 rantsoen gebed, tijdvak t.e.m. 17 Mei eventueel 21 Mei. Extra rantsoen bon 18
van 6 t.e.m. 24 Mei, eventueel 28 Mei.
Op de bloemkaart: bon No. 7: 50 gram
brood ef Vb rantsoen gebak of 35 gram
tarwebloem of tarwemeel of rogaebloem of Roggemeel of zelfrijzend bukmeel, tijdvak t. e. m. 18 Mei.
AARDAPPELEN: Bon 01 der aardappelkaart, rechtgevende op 1% K.G. aardappelen, geldig van 12 Mei t.e.m. 18
Mei, eventueel 21 Mei. Bon 17 t.e.m.
14 Mei.
BOTER, MARGARINE EN vET: Bon 15
van de boterkaart rechtgevende op
250 gram boter; bon 15 van de vetkaart, rechtgevende op 250 gr. boter
of margarine tot en met 25 Mei eventueel 28 Mei. Bon 13 en 14 geldig t.e.m.
10 Mei.
MELK: Bon 16 der melkkaart, rechtgevende op 1% L., geldig van 10 Mei
te.nr. 18 Mei.
KAAS: Bon 65 en 75, ieder rechtgevende
op 100 gram, tijdvak t.e.m. 18 Mei eventueel 1 Juni. Bon 64 en 74 nog geldig
t e. m. 18 Mei.
VLEESCH: Bon No. 14, rechtgevende elk
opjiO gr. vleesch, a'les inbegrepen of
één rantsoen vleeschwaren. Op Bon
„14" worst of vleeschwaren, uitsluitend één rantsoen vleeschwaren, ook
paarden- en schapenvleesch, eend,
gans en kalkoen en verduurzaamd kippenvleesch tijdvak tot en met 14 Mei,
eventueel 17 Mei.
EIEREN: No. 86, rechtgevende op 1 ei,
tijdvak t.e.m. 18 Mei, eventueel 21 Mei.
No. 95 t.e.m. 18 Mei.
RIJST of RIJSTEMEEL of RUSTEBLOEM OF GRUTTEMEEL: No. 23
rechtgevende op 250 gram, tijdvak 21
April t.e.m. 18 Mei. Bon 21 der boteren vetkaart rechtgevende op 250 gram
t.e.m. 25 Mei.
GORT of GRUTTEN of GORTMOUT:
No. 25 rechtgevende op 250 gram, tijdvak 21 April t.e.m. 15 Juni.
HAVERMOUT of HAVERVLOKKEN of
HAVERBLOEM
AARDAPPELof
MEELVLOKKEN of GORT of GORTMOUT OF GRUTTEN: No. 24, 250 gr.
tijdvak 21 April te.ni. 15 Juni.
MAïZENA of GRIESMEEL of PUDDINGPOEDER of AARDAPPELMEEL of
SAGO: No. 27, rechtgevende op 100
gram tiidvaV 21 April t.e.m. 15 Juni.
VERMICELLI ofMACARONI ofSPAGHETTI: No. 26, rechtgevende op 100 gram,
tijdvak 21 April t.e.m. 15 Juni.
PEULVRUCHTEN: Bon 28, rechtgevende
op 500 gram bruine boonen en capucijners, tijdvak 21 April t.e.m. 11 Mei.
ZEEP: op bon 29 (nieuwe Kaart) 15C gram
toiletzeep (nieuwe samenstelling) of
120 gr. huisnci.dz^ep, of 150 gr. zachte
zeep, of 250 gr. zeeppoeder, of 125 gr.
zeepvlokken, of 250 gr. zelfwerkende
wasc.hmiddelen, of 200 gr. vloeibare
zeep van 28 April t. e. m. 31 Mei.
De bon geldt .ook voor gezinswasch
per 20 K.G. droog waschgoed.
Bon K van textieikaart aan mannelijke
personen boven 15 jaar is uitgerei'
50 gr. op één pot scheerzeep van 1 Mei
tot en met 31 Augustus.
PETROLEUM: „Periode „e", rechtgevende op 2 liter, periode 10 geldt t.e.m.
15 Juni.
BRANDSTOFFEN Van 1 Mei tot en met
31 Mei geeft Je met net woord „brandstoffen" en „01 K.F." gemerkte bon
van de bokaarten M. en N., welke aan
verbruikers zijn uitgereikt, die voor
kookdoeleinden op het uitsluitend gebruik van vaste brandstoffen al dan
niet in combinatie me petroleum zijn
aangewezen, recht op het koopen van
een eenheid vaste brandstoffen.
De met de woorden „generator-anthraciet, vierde periode" gemerkte bonnen
geven gedurende het tijdvak van 1 Mei
1941 tot en met 31 Mei 1941 recht op
het koopen van 1 H.L. anthracietnootjes V (max. 75 kg.)
De met de woorden „generator-turf,
vierde periode" gemerkte bonnen geven gedurende bovengenoemd tijdvak
recht po het koopen van 50 stuks
baggert urf.
HOND EN KAT: Bon 7 van de voederkaart voor honden t. e. re. 31 McL

"

„Waar is FORBERG..-?"
Naar het Duitsch van
HEINZ SCHULMANN

29

(Nadruk

Dinsdag 13 Me?

NOORDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN

verboden).

Den beambte, die met het onderzoek belast
was, wachtte een afschuwelijke verrassing. Nadat het deksel was verwijderd, stiet men op een
laag talk, en nadat ook deze laag was weggenomen, kwamen een voor een, stevig op elkaar gepakt, de deelen van een menschelijk lichaam
voor den dag. Men waarschuwde onmidddellijk
de politie, die het gruwelijk verminkte lijk, dat
met een conservatiemiddel was overgoten en
dus nog intact was, herkende als het lichaam
van den banklooper Forberg, wiens signalement en portret zij ter opsporing uit Europa
had ontvangen.
De directie der Scheepvaartmaatschappij en
Dr. Helmich te Berlijn werden langs telegrafischen weg van de griezelige vondst verwittigd. Tegelijkertijd werd ook het bericht aan de
recherche te Berlijn geseind. De fabrikant was,
zonder een oproeping af te wachten, met zijn
telegram naar de politie gegaan en op deze
wijze was het mogelijk, dat men zich daar ondanks den korten telgramstijl, een duidelijk
beeld had kunnen vormen van hetgeen er aan
de andere zijde van den Oceaan was geschied.
Onmiddelük werden de heeren Graupner te-

VAN BINNENVAARTUIGEN.

RADIOHOEKJE.

ZUSTER HONORINE.

's-GRAVENHAGE, 12 Mei (A.N.P.).

De Staatscourant van heden bevat een beschikking van den Secretaris-Generaal van het
departement van Waterstaat, betreffende richtlijnen inzake prijsregeling voor binnenvaartuigen.
Op grond van artikel 3 van de „Prijzenbeschikking Binnenvaartuigen 1941, No. 111 wordt
in deze beschikking o.m. bepaald:
Voor de bepaling van de getaxeerde waarde van een binnenvaartuig wordt de bouwprijs
per April 1939 van een vaartuig, geheel geHik
aan het te-taxeeren vaartuig, vermeerderd met
ten hoogste 50 procent en verminderd met een
bedrag, hetwelk voor elk te taxeeren vaartuig
bepaald wordt naar type, ouderdom, slijtage
en staat van inrichting en onderhoud van
vaartuig en inventaris.
De Inspecteur-Generaal voor de scheepvaart
kan ontheffing verleenen van de voorgeschreven wijze van berekening van de getaxeerde
waarde.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt
over de vaststelling van den taxatieprijs, kan
de Secretaris-Generaal van het Departement
van Waterstaat, op verzoek van den InspecteurGeneraal voor de Scheepvaart of van de betrokken taxateurs, opdracht geven tot hertaxatie.

Bij de familie te Cv ijk is bericht ontvangen,
dat op 18 Maart j.l. in de Missie is overleden de
Eerw. Zuster Honorine (in de wereld mej. Helena Bue'ters) uit Cuijk.
Zuster Honorine was van de Orde der Franciscanessen van Heithuizen en bereikte den
leeftijd van bijna 72 jaren. Zij was ruim 40 jaren in de Missie wTerkzaam als ziekenzuster,
waarvan 25 jaren op Flores en de laatste 15 jaren in het Franciscus-ziekenhuis te Moentilan
op Java waar zij het tijdelijke met eeuwige verwisselde.
Zij ruste in vrede.

GEHEIM CONSISTORIE.

gewoond. Na inleidende woorden maakte Paus
Pius XII de namen van vier nieuwe bisschopen
bekend, waarna hij de namen voorlas van de
bisschoppen die sinds het vorige consistorie
benoemd zijn.

PRIJSVRAAG VOOR ARCHITECTEN.
MeFindaendecielingleen.

Stille handel.
Prijshoudende markt.
"Weinig veranderde koersen.
Nederlandsche beleggingen vast.

—

AMSTERDAM, 12 Mei.

«JÖe behoefte om architecten, die door de tijdsomstandigheden geheel of goeddeels tot werkloosheid zijn gedoemd, de gelegenheid te bieden,
ban krachten te wijden aan de oplossing van
een vraagstuk, dat op het oogenblik van prac-

tische beteekenis is en de weiisch om te trachten, de bebouwing van de nieuwe wijken van
Amsterdam op een hooger peil te brengen
(8.N.A.) is een prijsvraag uitgeschreven voor de
bebouuwing van een gedeelte van het uitbreidingsplan „Bosch en Lommer", en wei het gedeelte, gelegen ten westen van den Hoofdweg en
grootendeels ten noorden van den Bosch en
Lommerweg. De inzenders moeten bij het ontwerpen vin de bebouwing uitgaan van het geldende uitbreidingsplan en de vastgestelde bebouwingsvoorschriften. Over het programma
voor de prijsvraag is tusschen de drie architectenvereenigingen en de gemeente overeenstemming bereikt. De gemeente stel een bedrag van
f 4500 beschikbaar voor de prijzen voor de bekroonde inzendingen, onderscheidenlijk van
f 2000, f 1500 en f 1000 en een van f 600 voor de
honoraria der niet-ambtelijke juryleden.
Indien deze prijsvraag tot een gunstig, resultaat leidt, zullen zeer waarschijnlijk dergelijke
prijsvragen ook worden uitgeschreven voor d<
bebouwing van gedeelten van de gronden der
uitbreidingsplannen Slotermeer,'Zuider Amstelkanaal en Watergraafsmeer.

BOSCH EN HEIDEBRAND
ONDER DRUNEN.

—

—

Nederlandsen

Programma.

6,45 Gramofoonmuziek.

6,00 Ochtendgymnastiek.

7.00 Gramofoonmuziek.
7,45 Ochtendgymnastiek.
800 BNO: Nieuwsberichten.
8,15 Gramofoonmuziek. (9,15
—9,20 Voor de huisvrouw).

10,00 Ensemble Bart Ekkers.

(10,20—10,40
Declamatie).
11;15 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmu-

12,00
12,25
12,42
12,45
1,00
2,15
2,30

Gramofoonmuziek.
Voor den boer.

5,45
6.15
6.30
7,00

Junkers,

causerie.

Orgelspel en zang.
Voor de binnenschippers.
De Ramblers.
BNÓ: Economische vragen van den dag.
7,15 Volkszang met pianobegeleiding.
7,40 Gramofoonmuziek.
8,00 BNO: Nieuwsberichten.
8,15 Spiegel van den dag.
8,30 Het Omroeporkest.
9,25 Dagsluiting (voorbereid
door de Christ. RadioStichting)/

9,30 Berichten (Engelsen).
9,45 Gramofoonmuziek.
10,00—10,15 BNO; Engelsche

berichten.

Almanak.
BNO: Nieuws- en economische berichten.
Orkest Eloward met piano intermezzi.
Voor de vrouw.,
Kamerorkest Ars Nova et
Antigua en solist.
Het Omroeporkest.

3,15
4,00 Bijbellezing (voorbereid
door de Christ. Radi"»Stichtingl.
4,20 Voor de jeugd,
5,00 Gramofoonmuziek.
5,15 BNO: Nieuws-, economische en beursberichten.
5,30 Luchtvaart: Groote vlieg-

HILVERSUM 11, 301,5 M.
Nederlandsch Programma.
6,45
6,50
7,00
7,45
8,00
8,15
10,00

Gramofoonmuziek.
Ochtendgymnastiek.

Gramofoonmuziek.

Och lend gymnastiek.
BNO: Nieuwsberichten.
Gramofoonmuziek.
Morgenwh'ding (voorbereid door het Vrijzinnig

Protestantsch Kerkcomité).

10,20 Gramofoonmuziek.
11,00 Voordekleuters.
11,20 Musiquette.

12,00 Berichten.
12,15 Ensemble Erica Helen.
12,45 BNO: Nieuws- en economische berichten.
1,00 Het Amusementsorkest
en soliste.
1,45 Gramofoonmuziek.
2,00 Pianovoordracht.
2,30 De lichte toets.
3,00 Het Amabile sextet.
3,15 Het Hillegonda kinder-

koor uit Rotterdam. (3,35
—3,55 Gramofoonmuziek).

4,15 Het Omroeporkest.
5,00 Cyclus: Het geestelijk
karakter vim ons volk
(voorbereid door het

Vrijzinnig Protestanfsch~
Kerkcomité).

5,15 BNO: Nieuws-, economische en beursberichten.
5,30 Ensemble Bandi Balogh.
6,00 Gramofoonmuziek.
6,15 De Melodisten.
6,45 Reportage.
7,00 BNO: Brabantsch praatje
7,15 Orgelconcert. (7,30—7,45
Declamatie).

8,00 BNO: Nieuwsberichten.
8,15 Spiegel van den dag of
gramofoonmuziek.

8,30
9,30
9,45
10,00

Ons s'chcmeruurtjc.
Biologische lezing.

Gramofoonmuziek.
BNO: Nieuwsberichten,
sluiting.

AMSTERDAM, 12 Mei.
De weekovergang had zich voltrokken zonder evenementen van bijzonderen financieelen
of economischen aard, welke voor de effectebeurs als richtsnoer konden worden gebruikt.
In dit opzicht was er in de situatie dus geen
verandering gekomen, en de beurs kenmerkte
zich vandaag wederom eens door een groot gebrek aan affaire. De stemming was overigens
goed prijshoudend. De koersen waren vergeleken met Zaterdag over het algemeen niet veel
veranderd, maar de markt legde onmiskenbaar
een groot weerstandsvermogen aan den dag,
hetgeen er op wijst', üat er vrijwel geen liquidaties zijn. Ook de kooplust voor aandeden is
niet groot, maar de houders van het goede
materiaal voelen er blijkbaar niets voor hun
bezit af te Staan. Een opvallend verschijnsel is
de vraag, die zich den laatsten tijd voor het
eerste klasse beleggingsmateriaal voordoet. De
geldruimte hier te lande is nög altijd zeer groot
en waar de aandeelenmarkt op het oogenblik
met rust wordt gelaten, spreekt het bijna vanzelf, dat voor een gedeelte van de beschikbare
contante middelen emplooi wordt gezocht op de
beleggingsafdeeling. De affaire in staatsfondsen
was vandaag weliswaar van kalmen aard, maar
de stemming was bepaald vast. De nieuwe 4 pet.
obligatiën welke nu en dan nog in een open
hoek werden verhandeld, konden zich geleidelijk aan verheffen tot 98 V De gestaffelde leening steeg van 89% tot 89%. Ook de overige
Nederlandsche staatspapieren alsook de obligatiën Nederlandsch-Indië waren goed van
toon. Voor gemeentelijke en provinciale obligatiën bestond ook thans weer op bescheiden
4.

Zondagmiddag is er brand ontstaan in de
weelderige bosch» en heidevelden achter de gemeente Drunen. Het vuur, dat was ontstaan op
het landschap „Natuurschoon" greep snel om
zich heen en tastte ook het landschap „De Groote Mast" aan. Spoedig was de brandwacht van
het landgoed ..P'antloon" aanwezig en geholpen
door militairen en burgers slaagde men ,er ten
slotte in om het vuur meester te worden.
Toch ging er nog een complex van 4 H.A. verloren.

HILVERSUM I, 415,5 M.

ziek.

ROME, 12 Mei (D.N.8.).
Onder voorzitterschap van den Paus is heden een geheim consistorie gehouden, dat door
de 21 in Rome aanwezige kardinalen werd bij-

Voor de bebouwing van „Bosch en
Lommer" te Amsterdam.

tuigbouwers:

WOENSDAG 14 MEI.

voet kooplust, zonder dat daartegenover verkoopers waren. Pandbrieven waren stil, maar
lagen stevig in de markt.
De affaire op de locale aandeelenmarkt was
van zeer geringen omvang. In Indische cultuurwaarden ging zoo goed als niets om. Voor de
tabakken moesten verscheidene tapes verstrijken alvorens 't mogelijk bleek voor de Sumatraaandeelen een noteering tot stand te brengen.
De noteering welke te. voorschijn kwamen,
wezen overigens op een prijshöudende markt.
Met den handel in suikerfondsen was he niet
veel beter gesteld. H.V.A.'s waren iets beter, de
minder courante soorten waren verwaarloosd.
Van de rubberaandeelen bewogen Amsterdam
rubbers zich in hoofdzaak juist tegen het peil
van de vorige slotnoteering. In de andere soorten was weinig te doen. De koersen wraren weinig gewijzigd. Enkele specialiteiten waren echter
toch iets lager. De belangstelling voor intlustrieelen was klein. A.K.U.'s gaven wel zoo nu
en dan openlijke affaire te zien, maar de omzetten hadden toch niet veel te beteckenen. En
hetzelfde kon dienen van Unilevers en Philipsaandeelen, vergeleken met Zaterdag waren de
koersen van de juist genoemde specialiteiten
vrijwel onveranderd, maar eerder toch iets
beter. De minder gangbare industrieelen waren
door elkander genomen goed gedisponeerd, hoewel ook hier slechts geringe koersverschillen
voorkwamen. De scheepvaartmarkt lag verlaten.
Van de petroleumaandeelen liepen olie's na op
231V^ te zijn ingezet, langzaam naar boven tot
234. De 'affaire in dit aandeel was ook van beperkten aard.
Prolongatie 2% pet.

OFFICIEELE VALUTAKOERSEN DER
NEDERLANDSCHE BANK, 12 MEI.
Valuta's' (schriftelijke en tel.-transacties).
New Vork I,BBA— l,88ft; Brussel 30,11—30,17;
Helsinki 3,81—3,82; Stockholm 44,81—44,90;
Zuerich 43,63—43,71.
-Bankpapier: Dollars 1,86%—1,90%; Bel?;,
francs 30,08—30,20; Zweedsche kronen 44,76—
44,94; Zwitsersche francs 43,59—43,75.
KOERSEN
NEDERLANDSCH CLEARINGINSTITUUT.

's-GRAVENHAGE, 12 Mei.
Koersen voor stortingen op 13 Mei 1941 tegen»
verplichtingen luidende in:
Belga's 30,1432.
Zwitsersene francs 43,56.
Fransche francs 3,768.
Lires 9,87.
Deensche kronen 36,37.
Noorsche kronen 42,82.
Zweedsche kronen 44.85.
Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42.
Dinar (oude schulden) 3.43.^
Dinar (nieuwe schulden) 4.23.
Turksche ponden 1.45*4.

Lewa 2.30.

i

Pengoe (oude schulden) 36,519.
Pengoe (nieuwe schulden) 45,89.
Zloty (oude schulden) 35,—.
Zloty (nieuwe schulden) 37.68.
Lei 1,28.

OPA
BOL
VANDENIJZEREN KNOL

RAAD VAN RAVENSTEIN.
Rectificatie.
In onze courant van Zaterdag, is afgedrukt
het Raadsverslag der gemeente van Vrijdag
9 Mei j.l.
Daar staat; De verbouwing van het raadhuis
is opgedragen aan architect Schutz te 's-Boscn.
Dit moet zijn:
De verbouwing van van het Raadhuis wordt
opgedragen aan de architecten Schutz te Den
Bosch en P. G. Elemans te Ravensteis.
Verder staat er, dat als Technisch Ambtenaar
der nieuwe gemeente is benoemd de heer Hermans, dat moet zijn den heer P. G. Elemans te
Ravenstein.

AANEENSLUITING

VAN KRACHTEN

IN VLAANDEREN.
BRUSSEL. 12 Mei (A.N.P.).
De aaneensluiting der nationalistische krachten in Vlaanderen tot een eenheidsorganisatie
wordt door de geheele pers als een belangrijke
mijlpaal op den weg naar de Vlaamsche eenheid en tot opneming van Vlaanderen in den
wederopbouw van Europa gekenmerkt. Alle
bladen wijzen erop, dat de Vlaamsche eenheid,
waarvoor men decennia lang te vergeefs gestreden heeft, thans werkelijkheid gaat worden.

"Nare dagen"?

209. Op een dag werd hh' feestelijk van zijn huisje afgehaald. Hij werd op een schimmel gezet en in optocht
door de straten gevoerd. Toen werd er een groote redevoering afgestoken, waarin al zijn goede daden vermeld
werden.

het er niet alleen om, het gestolen geld terug wacht me nog een moeilijke taak

te krijgen, maar veel meer om ervoor te zorgen,
dat de gruwelijke moord die op onzen trouwen
bediende is gepleegd, wordt geboet, opdat
hier liet hij zijn stem dalen
het onrecht,
dat we hebben begaan, voorzoover dat nog
mogelijk is, zal worden goedgemaakt. Wilt u
ons dat toestaan, meneer Forberg?
Hij kwam naar'Gustaaf toe en bood hem de
hand. De jonge Forberg aarzelde een pogenblik; al te zeer-hadden de patroons van zijn
vader zich aan dezen en zijn gezin bezondigd.
Toen kwam de beschamende gedachten bij hem
op, dat hijzelf met den twijfel in het hart, hierheen was gekomen. Mocht hij dan onverzoenlijk
vreemden
tegenover anderen
staan?
—Het was een wreedc beschuldiging, zei hij,
zijn hand in die van den bankier leggend,
maar ieder mensch is feilbaar. Doe wat u kunt
om den goeden naam van mijn vader te rehabiliteeren.
Dat zal ik, antwoordde Julius Graupner,
terwijl hü Gustaaf de hand drukte.
Ik zal
beginnen met onmiddellijk op mijn kantoor de
ware toedracht van de zaak mee te deelen.
En ik ga onmiddelijk naar mijn vader om
hem op de hoogte te brengen, voegde Eduard
Graupner er aan toe.
Vergeet u Kummer niet, fluisterde Juliane
toe.
dof. Zwaar leunend op den arm van haar broer,
,Die plicht rust in de allereerste plaats zei zy tot hem:
Breng me nu weg. Gustaaf,
mij
bijna
niet op de been houden en er
op ons, zei Julius Graupner nu. Voor ons gaat ik kan

—

—

—

—

—

—
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lefonisch naar het politiebureau ontboden en
werd er een boodschap naar Dr. Forberg gezonden, zoodat alle betrokkenen, benevens Dr.
Helmich, thans in de kamer van den chef der
centrale aanwezig waren.
Maar is het nu absoluut zeker, dat het
gevonden lichaam dat van Forberg is, vroeg
Eduard Graupner na een lange pauze.
Daaraan valt niet te twijfelen, antwoordde een der. beambten,
het hoofd gelijkt sprekend op het portret dat de New Yorksche politie heeft. En bovendien komt de datum van afzending van het vat overeen met dien, waarop
Forberg is verdwenen; het vat is juist een dag
na de verdwijning afgezonden.
En ik zal vandaag nog naar Bremen gaan
om met de eerstvolgende boot naar Amerika 4e
vertrekken, zei Dr. Forberg resoluut. Als het
eenigszins mogelijk is, zal ik het overschot van
mijn ongelukkigen vader naar Europa terugbrengen en het hier ter aarde lafen bestellen.
De maatregelen om den moordenaar op te sporen mag ik wel aan u overlaten.
Ik verzeker u, dat we niets onbeproefd
zullen laten, zeiden de politiedienaren.
En wat ik ertoe kan bijdragen om den
schurk te vinden, die zijn schanddaad met mijn
eerlijken naam heeft willen dekken, zal zonder
twijfel gebeuren, voegde de fabrikant er aan

—
—

210. ledereen riep: „Lang leve Kobusjc 80l vaft den
IJzeren Knol." Kobusje werd verlegen van deze huldiging. En toen ze riepen: „Kobusje is de dapperste aller
mannen," kleurde Kobusje, want hij was een erg bescheiden mannetje. Hij dacht: „Dat heb ik niet verdiend."

—

—
—
—

—

—

—

—
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onze arme
moeder.
Gustaaf en Juliane spraken af, dat ze hun
herstellende moeder den dood van hun vader
voorzichtig zouden mededeelen, maar de omstandigheden waaronder deze plaats had gehad, zouden verzwijgen.
HOOFDSTPK XII.

—

Hebben jullie het al gehoord? Het lyk
van den ouden Forberg is gevonden!
Met deze woorden stormde Otto Gabler de
huiskamer van zijn vader binnen, die met Aurelia en de oude Lore aan de koffietafel zat.
Aurelia sprong met een luiden kreet op en
haar vader liet van schrik het lepeltje, waarmede hij juist in zijn kopje roerde, kletterend
vallen. Alleen de huishoudster bleef kalm en
zei, groote oogen opzettend:
Wat u zegt, meneer Otto, die is dus eindelijk te voorschijn te komen. En waar is 't lijk?
Onzin! riep Gabler, nog voor zijn zoon kon
antwoorden
het lijk kan niet gevonden zijn,
geen
er
lijk, of hij moest na zijn vlucht
want
is
zijn gestorven. Wie beeft je dat praatje op de
mouw gespeld, Otto?
O, ik heb het anders uit de beste bron,
antwoordde deze. Ik heb juist Gustaaf Forberg
en zijn zuster ontmoet. Ze kwamen van het
hoofdbureau van politie, waar hun het, bericht
is meegedeeld.

—
—
—

—

—

Heb je hem gezien! En heeft hij je zelf gezegd, dat de onschuld van zijn vader bewezen
is? viel Aurelia uit, haar broer bij de schouders
Spreek dan toch!
vattend:
Als je me zoo heen en weer schudt, kan ik
toch niet spreken, antwoordde Otto, zich van
haar losmakend. Het is een byna ongelooflijke

— —

geschiedenis.

—

Die de Forbergs rondstrooien omdat ze
merken, dat hun vroegere leugens door niemand meer worden geloofd, hoonde Gabler, en,
hij zette zijn kopje hard op de tafel neer.
Och nee, vader, daarnaar zagen ze er werkelijk niet uit. Juliane kon nauwelijks op de
been blijven, haar broer wilde haar juist in een
"taxi zetten, toen hij mij zag aankomen en me
aanriep. De zaak is ook meer dan vreesehjk.
Stel u voor; ze hebben den ouden'Forberg in
stukken gesneden, in een vat verpjEkt en als
vrachtgoed naar Amerika verzonden.
Lore krjjschte het uit en sloeg de handen in
elkaar, Aurelia bleef een oogenblik stokstijf zitten en zonk toen achterover in haar stoel en
ook Gabler was lijkbleek geworden.
Hoe
h0e.... weten ze dat? Ik., ik..
het.:.,
geloof
niet, stamelde hij; de woorden
kwamen er. hortend en stootend uit.

—

(Wordt vervolgd).

Dinsdag 13 Mei

NOQRDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN
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DE VERDUISTERING.

worden gestort in het „studiefonds Richard
Hol", dat zich ten doel stelt, aan onbemiddelde
veel belovende leerlingen en oucl-leerlingcn der
Hedi en Margot Höpfner, de beroemde zusmuziekschool van de Maatschappij tot BevordeDinsdag 13 Mei.
ters, eerste solodanseressen van het Deutsche
ring
der Toonkunst, afdeeling Utrecht
de
Operahaus
Berlijn,
te
zullen
een
tournee
door
A. TONNAER.
onderwijsinstelling, waaraan Catharina van Zonsopgang 5.49; Zonsondergang 21.25,
ons land maken en o.a. optreden in Casino al- VAN
Vughterstraat
BRILLEN,
MAAREN
25.
Rennes
onder het directoraat van haar vereerDe datum zal nog worden vastgesteld. De
Maan onder 7.57; op 24.00.
In den ouderdom van 75 jaar is te Vught hier.
den
leermeester
Richard Hol een voornaam
leiding
tournee
staat
onder
Ernst
Krauss.
van
overleden de heer A. M. H. Tonnaer, oud-Rijksgelhaar opleiding hee.'t genoten
deel
van
DUITSCHE GAATJESMUNTEN
ontvanger te dezer stede en lid van de Heerendelijken steun te verleenen ten behoeve van
Woensdag 14 Mei.
congregatie.
hun muzikale studiën.
WORDEN
ONGELDIG.
De heer Tonnaer was ridder in de orde van
♦
Zonsopgang 5.47; Zonsondergang 21.26,
Uranje Nassau.
VUGHT
AMSTERDAM, 12 Mei.
Maan onder 8.56; op 24.54.
.De plechtige uitvaart zal morgen om 10 uur
De Rijkscommissaris voor de bezette NederPlaats vinden in de kerk van het H. Hart van
IN
WEDEROPBOUW
gebieden
heeft met ingang van 15 Mei
BRAND OP HET B. V. V.-TERREIN landsche
Jesus te Vught, waarna bijzetting volgt in het
1941 de Rcichskreditkassenmunten van 10 en
NOORD-BRABANT EN ZEELAND.
familiegraf te Gemert.
Zondagmiddag 6 uur werd de politie gemeld, 15 Reichspfennig als wettig betaalmiddel uit
's-GRAVENIIAGE, 12 Mei.
dat brand was uitgebroken op het B. V. V.-ter- den omloop genomen. De munten zullen nog tot
De heeren B. Boezeman en A. van Vliet van de
rein. Onmiddellijk werd de Vughtsche brand- einde Mei 1941 door de Reichskreditkasse Amgealarmeerd, die met twee motorspuiten sterdam als door de Nederlandsche bank en afdeeling bouwkunst, beeldende kunsten en
TWEE BOERDERIJEN EN 25 HJ
OPENBARE LEESZAAL. weer
uitrukten. Het bleek, dat de bestuurstent én het haar filialen in betaling worden aangenomen of kunstnijverheid van het Departement van .Volkshebben
BOSCH VERLOREN GEGAAN.
voorlichting
dagen
en Kunsten
dezer
materialenmagazijn op het B. V. V.-terrein in gewisseld.
Nadrukkelijk dient er op te worden gewezen, een bezoek gebracht aan Noord-Brabant en Zeelichte laaie stonden. Door het vlugge optreden
van de brandweer werd uitbreiding van den dat deze maatregelen slechts betrekking hebben land ten einde zich op de hoogte te stellen van
HELMOND, 12 Mei.
brand voorkomen. De materiaalkamer met zeer op de Reichskreditkassenmunten, dit zijn de de vorderingen, welke met den wederopbouw
Gedurende het weekeinde hebben in de
brandbaren inhoud brandde geheel uit; de be- Duitsche munten met een gat, welke slechts be- worden gemaakt.
omgeving
van Helmond verschillende branIn Zevenbergen, Roosendaal, lerseke, MidstuurskameV kon nog voor een gedeelte worden stemd zijn voor de circulatie in de bezette
geden
Vlissingen,
gewoed
Deiirne,
delburg
tengevolge waarvan twee Boeren
alsmede
in
Katbehouden.
CHARLES NYPELS SPREEKT
bieden, doch niet
welke in wijk aan de Maas en in Mill werden besprekinDe Vughtsche politie stelt een onderzoek in Duitschland geldig op Rijksmunten, blijven
derijen
ongeveer
en
25 H.A. Bosch een prooi
zyn. Deze laatste
INLEIDEND WOORD.
ook gen gevoerd met de leiders der bouwbureaux
naar de oorzaak van dezen brand.
der
vlammen
gew
zijn
in het verkeer en kunnen in betaling worden aangaande de architectuur der te bouwen woonTorden.
In de Leeszaal wordt momenteel een zeer
huizen en boerderijen.
Nader vernemen wij, dat alle voorraden aan genomen.
Gisternamiddag omstreeks drie uur ontstond
interessante tentoonstelling van autogra—.
voetballen, spiksschoenen, de goalnetten en alle
■
"
onder Brouwhuis onder de gemeente Bakel
benoodigdheden
andere
phen van bekende Nederlandsche en buieen prooi der vlammen
brand in een complex dennenbosch en heide
geworden.
HULDIGING NAGEDACHTENIS
en eenige tijd daarna nabij het Buntven ontenlandsche kunstenaars gehouden, welke zijn
SCHEVENINGEN
KOMENDE
IN
HET
De totale schade wordt geschat op f 600.
der de gemeente Deurne.
een rijk overzicht geeft van wat in de
CATHARINA VAN RENNES.
SEIZOEN.
Het vuur bleek zeer hardnekkig te zijn en de
laatste eeuwen op dit gebied, met groote
blussching
zeer moeilijk als gevolg van het
UTRECHT, 12 Mei. (A.N.P.)
zorg bijeen gebracht werd.
voortdurend veranderen van den wind.
Het comité tot huldiging van de nagedachteabnormale
omstandigheden
Ondanks
Deze expositie werd Zaterdagmiddag door
Aan het blusschingswerk werd deelgenomen
nis van Catharina van Rennes deelt
omtrent
alles
exploitatie.
in
den heer Charles Nn'pels, typografisch advidoor
de vrijwillige boschbrandweer, leden van
de bestemming, welke het aan de bijeengeden arbeidsdienst uit Deurne en tal van politieseur en redacteur van di Uitgeverij „Het
brachte gelden gegeven, het volgende mede:
's-GRAVENHAGE, 10 Mei.
mannen en burgers. Ook de Helmondsche vrijOp Zaterdag 24 Mei a.s., des middags half 3,
Spectrum" te Utrecht ingeleid.
Der gewoonte getrouw heeft de directie van willige brandweer verleende assistentie. Tegen
TOT 1 JUNI IS DIT NOG MOGELIJK
zal in den gevel van het huis in dè Brigittenstraat, waar mevrouw van Rennes zoo lang ge- de N.V. exploitatie Maatschappij Scheveningen acht uur des avonds had men beide branden
De heer IL C. M. Wijffels, voorzitter van
woond
en gewerkt heeft, een bronzen gedenk- haar plannen voor het komende seizoen in een onder de knie. Ongeveer 25 H.A. Bosch gingen
net Leeszaalbestuur, heette allereerst de aanontvouwd.
in vlammen op.
plaat
worden onthuld, met een portret-relief persbijeenkomst
wezigen welkom en zeid* dat
vreugde zal zeker in breeden kring wormen bij de verMet
Voorts is Zaterdagmiddag te Deurne de boervan
den
overledene,
eenige
schillende tentoonstellingen, welke
zingende
tot wie
laatsten
den vernomen, dat ondanks de verre van nor- derij van den landbouwer B. aan den BrugKinderkopjes
opzien,
tnd werden gehouden zeker niet den
regels
enkele
uit
benevens
kan klagen
het zonnelied. Het geheel is uitgevoerd door male omstandigheden alle bedrijven in onze schendijk door onbekende oorzaak tot den grond
«>er een gebrek aan veelzijdigheid.
is ook
Zoo
grootste badplaats dit seizoen open zullen zijn, toe afgebrand. Het huisraad en een gedeelte
de Utrechtsche beeldhouwster
sllle er weer een van geheel andere
mej. I. van waarbij
vooral is overwogen, dat het publiek van den landbouwinventaris konden worden
A cP?
Beeck
Calkoen.
en verdient zy ook
w^,w
behoefte
heeft aan ontspanning en dus een gered. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade.
Een
koor
groote
weder
van oud-leerlingen zal voor de
belangstelling.
groote keuze als Scheveningen biedt in het
zoo
Te Nuenen is Zaterdagmiddag de boerderij
onthulling
in
Bel
eenige
Canto
liederen van badseizoen niet ongebruikt zal laten. Tezamen van
vervol Sens het woord nemorirt "m
den landbouw J. v. d. L. in het gehucht een
Cath. van Rennes zingen.
et schrift het handschrift een
Den Haag beschikt onze „Parel van de eind in vlammen opgegaan.
met
Aparte
plechtigheid
modellen
Na
deze
in
het
Centraal
dueelste exPressie
zal
Mu' vormt. Alles hangt
i
De brandweer slaagde er in het woonhuis te
seum, Agnietenslraat, een kleine' tentoonstelling Noordzee" over een rijke verscheidenheid van
oaarrnede
samen persoon, karakter,
geaardheid.
aantrekkelijkheden voor nagenoeg ieder, die behouden. Twee varkens kwamen in de vlamworden
geopend
van
oiapnologie
herinneringen,
waaronis een wetenschap die reeds
„„„ oudere
men om.'Hier is de brand ontstaan doordat kinder manuscripten, portretten, gedenkboeken, recreatie verlangt.
oorsprong is, doch waarbij het dilejan
Dat de vervoers- en distributieinoeiliikheden deren met lucifers speelden. De schade wordt
enz.
tantisnie vaak de vrije hand .verkreeg. Zooals
In den loop van Juni zal aan allen, die een haar invloed doen gelden, kan niet worden ont- gedeeltelijk door verzekering gedekt. Nadat de
gezegd aldus spr. is het schrijven
een
zuiver
bijdrage schonken, een afbeelding worden ge- kend, doch juist door het kiezen van een be- brandweer was ingerukt werd haar hulp opHOFJUWELIER
persoonlijke expressie, echter dient
KERKSTRAAT 39
daarvoor
paalde plaats voor vacantieverbln'f gedurende nieuw ingeroepen
öe schrufkunst te zun aangeleerd. Zoo is de
zonden van de gedenkplaat.
voor een boschbrand langs
Voorts zal een niet-onaanzienlijke bijdrage eenigen tijd zijn dergelijke moeilijkheden het den Helmondschen weg. Hier werden drie H.A.
aard van het schrift in wezen tweeërlei: n.l. de.
gemakkelijkst oplosbaar. Daarom rekent Scheprooi der. vlammen.
aangeleerde, conventioneele teekens en daarveningen dezen zomer op een zeer druk bezoek. i bosch en heide een
naast de eigen, individueele expressie. HandDe hotels moeten wel ten deele beschikbaar
schriften vallen daarom altijd te ontleden. De
zijn voor inkwartiering, doch er blijft een flincollectie welke hier is bijeengebracht .geeft een
logeerruimte over om hen, die voor een
ke
overzicht van het handschrift
DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN
laatste
der
week
of langeren tijd willen verblijven, te huiseeuwen, groote verschillen springen daarbij in
TUSSCHEN SOVJET-RUSLAND
vesten. Het parool luidt overigens: „bonnen
het oog, daar zoowel tijd als nationaliteit een
meebrengen",
inlevering
voorzoover
de
daarEN IRAK.
rol spelen. Wij vinden hier, aldus spr. uitsluivan in restaurants verplicht is gesteld.
tend handschriften van kunstenaars.
Wat het uitgaan op Scheveningen betreft,
MOSKOU, 12 Mei. (D.N.8.)
Deze handschriften van zoo gevoelige naturen
kan men weer als van ouds terecht. Op de verTertoonen meer dan dit bij minder reactieve
Naar
het Russische persbureau Tass meldt,
schillende
terrassen
aan
zee
zal
behalve
men
figuren het geval is, typische kenmerken. Dat
golven ook heeft de regeering van Irak eind 1940 door
spel
van
zon
en
het
der
zeelucht,
de Bosschenaars ook voor deze zijde van het
Prijsuitreiking. kunnen genieten van goede muziek en uitvoe- bemiddeling van haar gezant in Turkije verscheidene malen aan de regeering der Sovjetkunstenaarschap belangstelling koesteren is ten
ringen.
zeerste verheugend.
De prijsuitreiking had plaats door den heer
Voorzoover de verschillende hotels, restau- unie voorgesteld, de diplomatieke betrekkingen
Nadat de heer Wijffels nog een kort dankC. de Kok, namens het bestuur van O.G. Met een rants en café's al niet geopend zyn geschiedt tusschen Sovjet-Rusland en Irak aan te knoopen. Voorts heeft de Iraksche regeering den
woord had gesproken, werd een rondgang gekorte felicitatie reikte hü de spelers de waar- deze opening eind Mei.
maakt langs de geëxposeerde handschriften,
wensch geuit, dat de Russische regeering gelijk
lijk
prijzen
zeer fraaie
over. Daarna bad nog
WINNEN HET
welke zeer overzichtelijk gerangschikt zijn en
met het aanknoopen van de diplomatieke beeen
verloting
plaats
van
voorwerpen
van velerDUBBELSPEL.
trekkingen een verklaring zou afleggen, waarin
waaronder zich talrijke uitzonderlijke en hoogst
lei aard, welke uiteraard zeer in den smaak viel
rfe
de onafhankelijkheid der Arabische landen met
autographen van overledenen
AM
KAPEL
VERBETERT
WERELDnn»W„ki
k
e",
en
daarmede
behoorde ook dit tournooi weer
nog levende
In één van de zalen van het Philips Ontspaninbegrip van Irak iou worden vastgelegd.
kunstenaars bevinden.
tot
het
verleden.
Voor
de
organiseerende
verRECORDS 400 EN 500 METER
ningsgebouw werd gisteren het groote tafelten- eeniging kunnen
De Sovjet-Russische regeering, die positief
niets dan lof hebben, men
■♦
nistournooi van O.G. verspeeld onder auspiciën had alles gedaan we
tegenover het voorstel tot het aanknoostond
SCHOOLSLAG.
pen van de diplomatieke betrekkingen tusschen
van de N.T.T.B. Dit tournooi is een prachtig doen verloopen. om het zoo goed mogelijk te
Rekening houdende met het
succes geworden voor FI. Mollen van „Ready", feit, dat
In het snelle blad te Dusseldorf
is de beide landen, beschouwde het intusschen niet
die in de finale een fraaie overwinning behaal- serieus er in Eindhoven pas sinds een half jaar Duitsche zwemster Anni Kapel er in gemogelijk aan dit voorstel een clausule toe te
IS DAT UW
tafeltennissport
de
wordt beoefend, kunde op C. de Goey van „Be Quick".
voegen
in den geest zooals door Irak gewenscht.
slaagd
de wereldrecords op de 400 en 500 meter
we ook de belangstelling bevredigend noeVóór den aanvang van de wedstrijden had een nen
regeering van Irak werd dan ook
Aan
de
schoolslag
men.
verbeteren.
te
In de week van 2 tot en met 9 Mei 1941, wer- huldiging
in
geest geantwoord, waarna de besprevan
den
heer
B.
ten
Brink
dezen
plaats
voor
De
400 meter zwom zij in den fraaien tijd van
den als gevonden voorwerpen aangegeven:
het behalen van het Brabantsche kampioenschap
kingen werden,gestaakt. Op 3 Mei 1941, zoo ver6
min.
8.3
bleef
sec.
en
daarmee
5.1
sec
volledige
De
onder
Valkenburg,
Een hond (pinchertje), H. van
uitslagen luidden.
j.l.
De wedstrijdleider, de heer C. de
haar eigen record, dat zy op 15 December 1940 volgt Tass, deed de Iraksche regeering door beSnellestraat; een hond, hondenhokken Siberië; Kok,Zondag.
hield
namens
het bestuur van O.G. een
hetzelfde bad in den strijd tegen Jopie middeling van haar gezant in Ankara, opnieuw
een bankbiljet, Reijnen, Vughterdijk 5; een boe- korte
H.E. Ie klasse: 1 FI. Mollen (Readv); 2 C. de in
toespraak
en
het voorstel, de diplomatieke betrekkingen tusWaalberg
bood
fraai
boumiet
vestigde.
hem
een
kentasch met inhoud, D. Neefs, Willem Maria- bloemen aan. Ook de heer Schute, kampioen Goey (Be Quick); 3 B. ten Brink (Vice Versa). De
schen Irak en de Sovjet-Unie aan te knoopen,
zwemster
was
nog
Duitsche
hiermee
niet
straat 2«; een oorbelletje, A. Voets, BoschdijkH.D.: 1 A. Janssens-J. Crane (Ready-Be
van
de
zonder
ditmaal daaraan de voorwaarde te verkreeg
B-klasse
tevreden
en
zwom
door.
aangeboden.
bloemen
Na
Het
bleek,
zij
dat
de
straat 15; een portemonnaie met inhoud, v. d.
Quick); 2 Gebr. Piederiet (Breda).
500 meter had afgelegd in 7 min. 43.4 sec, het- binden over eenige verklaring betreffende de
Muijsenberg, Koedijkstraat 41; een notitie- deze plechtigheid leidde de heer A. de Laat,
D.E.: 1
(0.G.); 2 mej. de Bruin geen neerkomt op een verbetering van 6.5
boekje, v. der Loo, Breede Haven 47; een vul- consul van de N.T.T.B. voor Brabant, het tour- (Smash); mej. v. Maurik
sec. Arabische landen. Daarop heeft de Sovjet-RusSchoonheyt
(0.G.)
mej.
3
van het record, dat sinds 5 Noverr.her 1940 met sische regeering haar bezwaren ingetrokken en
penhouder, Villevoijs, school M.T.S.; een por- nooi in met een kort woord, waarin hij de hoop
H.E. 2e klasse: 1 J. Piederiet (Breda); 2 Leer- 7 min. 49.9 sec. op naam van Jopie Waalberg het voorstel van de. Iraksche regeering tot aantemonnaie met inhoud, Gruijters, Molenstraat en verwachting uitsprak, dat iedereen zijn volle makers
knooping van de diplomatieke betrekkingen
(Boxtel); 3 M. de Bruyn (Den Bosch). stond.
10; een overhemd, A. Zoete, Kogelbloemstraat medewerking zou verleenen om het te doen
aanvaard.
slagen.
Tegen half twaalf was de strijd aan alle
«w; een groen oorbelletje, A. Gevers, Koren»
straat 11; een damestasch met inhoud, W. J. tien de tafels reeds in vollen gang. Er werd geEtnans, v. Rheinhabenstraat 6; een vulpenhou- speeld in heeren enkelspel A en B klasse, da^
der, j. Brouwer, St. Josephstraat 3; een zwarte mesklasse en dubbelklasse. Vele spelers uit Den
ceintuur, v Zandvliet,-IJsselsteinstraat 42- een Bosch, Breda, Boxtel en vooral Eindhoven naVAN DEN K.N.S.B.
etui met vulpen en potlood, J. v. der Kallen, tuurlijk waren vertegenwoordigd, .zoodat er in
iwaalfmorgenstraat 41; een alpaca rozenkrans, de B-klasse niet minder dan 72 inschrijvingen
A. y. der Linden, Citadellaan 36; een zakkam waren, tegenover slechts 24 in
In het gebouw voor K. en W. te Utrecht vonde A-klasse.
m etui, Ter Linden, W. van Nassaulaan 28; een
den gisteren de eerste wedstrijden plaats voor
op zilver gelijkende rozenkrans, G. Beaard,
clubkampioenschap van den K.N.5.8., en proDE WEDSTRIJDEN.
taxandriaplein 18; een gouden kinderringetje,
motie naar de Ie klasse.
De resultaten waren:
ftcnuurmans, Kleine Hekel 1; een kinderlïandDe halve finales van de eerste klas werden
schoentje, mej. Seyffers, Vughterstraat 9; een gespeeld
Hilversum—Philips SV (Eindhoven) 7—3;
tusschen FI. Mollen (Ready)—H. Kole
portemonnaie met inhoud, A. J. de Nijs, BosehSteinitz
(Rotterdam)—Alkmaarsche SC „VVV"
veldweg 2; een rozenkrans, A. van Dijk, Lom- (Vice Verse) en B. ten 'Brink (Vice Versa)—C.
314—6%; Philidor (Leeuwarden)- Residentie
de Goey (Be Quick). In de eerste wist FI. Molbard.ie 9; een portemonnaie met inhoud, v. len
SC (Den Haag) 6—3; SC Alphen—VVGA (Amzich op keurige wijze te revancheeren voor
sterdam) 4—2 (4 partijen moeten nog gespeeld
Mackelenberg, Nieuwstraat 28; een autoband
met velling, J. Kluijtmans, Westwal 48b; een de nederlaag van de vorige week tegen denzelfworden).
oruin wollen mantelkap, Th. van den Heuvel, den speler, door in 3 sets te winnen, terwijl in
«
■'
eikenstraat 5; een zwart R. K. kerkboek, poli- de tweede tot aller verrassing de Goey door zeer
aanvalsspel
sterk
ten Brink in 2 sets uitschatiebureau; een zwarte gymnastiekschoen, J. de
VVns Kruisbroedershof 6; een dameshoed,
KEIZER VIJFDE IN DE RONDI
A. kelde.
In de finale bewees FI. Mollen nog altijd tot
Kleine Hekel 9: een vuilnisemmer,
parels,
VAN KEULEN.
Hielle, Vughterstraat 28; een rozenkrans in de allerbeste te behooren door de Goey vrijwel
etui, de Rooy, Snellestraat 44; een portemon- geen kans te geven. De laatste zette* alles op den
Onder groote belangstelling is heden do
naie met inhoud, Overdijk,
aanval en hoewel voornamelijk zijn fore-hand
Hinthamereinde 1. buitengewoon
ronde van Keulen verreden. Verschillende rengoed was, lukte het hem toch
ners uit België, Nederland en Luxemburg
slechts enkele malen door de verdediging van
Mollen heen te breken. Deze bracht op zijn beurt
namen aan dezen strijd deel. De Duitschei*
meer variatie in het spel, door zijn soliede verPreiskeit wist na een zeer spannenden strijd
de overwinning te behalen. De beslissing viel
dediging af te wisselen met goed aanvalsspel. In
FRONT.
4 sets: 21—IS, 22—20, 15—2ü, 21—9 werd hij
in den eindsprint, waarin onze landgenoot.
Keizer de meerdere moest erkennen van vier
Bij besluit van den leider van
Nationaal winnaar van den fraaien beker.
tegenstanders.
Front is dr. Th. A. A. Copray te Tilburg beDe uitslag luidde als volgt:
noemd lot lid van den Politieken Raad van
Damesklasse.
1. Preiskeit 6 uur 7 min. 54 sec.; 2 Warnier
Nationaal Front.
(België); 3. Schenk (Duitschland); 4. Ricsa
In de damesklasse ging de finale tusschen
mej. v. Maurik (0.G.) en mej. de Bruin (Smash).
(Luxemburg); 5. Keizer (Holland).
»
De eerste wist in 2 sets de overwinning te behalen, voornamelijk door haar forehandslagen,
LAWNTENNIS. welke
helaas door de meeste dames in het Zuiden nog niet voldoende beheerscht wordt.

Hedi en Margot Höpfner

Als U over BRILLEN spreekt
denkfUaan VAN MAAREN

—
—
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Branden bij Helmond.

Tentoonstelling van

autographen geopend.

j BELEG UW GELD IN GOUD
GOUDEN ARMBANDEN

HORLOGEBANDJES

ttl

HORLOGEKETTIKGEN

~"T

COLLIERS

d,li
Ser !„^*M"
£,■

- RINGEN

F. DE LEEUW

Tafeltennis-tournooi

te Eindhoven

FI. Mollen wint den

fraaien beker.

JANSSENS—CRANE

-

■

OORBELLETJE?

CLUBKAMPIOENSCHAP

.

—

*

NATIONAAL

Waterhoogten.

BASTION BAZ. II—THES 4—4.

Dubbelklasse.

Maandag 12 Mei.

T)e gedetailleerde uitslag is:

P. v. d. Heyde si. F.
,hruggen

In het dubbelspel bewezen A. Janssens-J.
Heyne 6—3, 6-5; L. Versi. G. Koster 4—6, 6—l, 9—7; mej. R. Crane, dat hun succesje van de vorige week,
Koedijk, si. L. v. Akkeren 6—3, 2—6, B—6; mej. toen zij de 2e prijs behaalden, geen geluk geM v. Drunen verl. v. mej. S. de Bic 7—5, 6—B, weest is, want nu grepen zij nog hooger en gingen door zeer goed en constant spel met den
Mej. R. Koedn'k—P. v. d. Heyden si. mej. L. len prijs
voor ieder een prachtig bekertje
v. Akkeren—G. Koster 6—3, 7—5; mej. M. v. strijken.
Drunen—H. v. d. Velden verl. mej. I. de Bic— In de halve finale schakelden zij het kamF. Koster 6—B, 6—4, 2—6; L. Verhruggen—H. v. pioendubbel van Brabant Mollen-Oomen (Read. Velden verl. v. F. Heyne—F. Koster 6—4, dy) uit in 3 sets, daarbij revanche nemende
6—B o—6; mej. R. Koedijk—mej. M. v. Drunen voor de nederlaag in de finale van de vorige
verl. v mej. L. v. Akkeren—mej. I. de Bic.
week. Uit de andere halve finale tusschen de
Gebr. Piederiet (Breda) en Spoor-v. d. Ven
kwamen eerstgenoemden als overwinnaar te
a>
voorschijn. De finale werd in 3 sets door Janssens-Crane gewonnen.
BURGERLIJKE STAND.
2e klasse.

-.

Waterstand

Hedenmorgen 8 mir ■
Keulen
Lobith
Nijmegen
St. Andries (Waal)
Arnhem
Vreeswijk, laag water

—

Westervoort
Deventer

.

GEBOREN:

J. <i. van P. Pennings en A. van Berkom.
"U. d. vaa A. van Vugt en D. van Loop

Hier behaalde J. Piederiet (Breda) succes
door in de finale Leermakers (Boxtel) te slaan.
M. de Bruyn (D^n Boschj werd een goede derde*

Kampen

Maastricrt hoofdsluis
Maastricht (Borgbaren)
Belfeld

J-De

Venlo.
Grave (benedensinis)
Lith (benedensluis)
's-Hertogenbosch
Nieuwe Schutsluis te Engelen

—

Mei-kermis te Purmerend is in vollen ga ng.
Vooral de jeugd laat zich deze unieke
gelegenheid tot onschuldig vermaak niet ontgaan.
(Pax-Holland).

(Dieze)

-

Rngelen (Maas)
Crevecoeur (Dieze)
Crevecoeur fMaa&>

215
1073
841
319
850
66
508
274
6

&M. c.M.
was val
9
12
10
14
11
3
11
8
3

4113
1115

3

465
87
212

5
JS

5,

g

210
110

|

m

3
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Tweede Blad

NOORDBRABANTSCH DAGBLAD HET HUISGEZIN

4

25-Jarig bestaan afd. Oss
Ned. Kath. Bond van
het Gezin.
TREFFENDE FEESTREDE VAN
PATER LUDGER THIEN.
Diverse toespraken.

Eerelidmaatschap voor
oprichtingsbestuur.
§ Zondag was een groote dag voor de afd.
Oss van den Ned. Kath. Bond van het gezin.
Werden reeds op de receptie zeer waardeerende
woorden gesproken, nog grootscher hulde werd
gebracht op de feestvergadering, die des avonds
in de groote zaal van het R. K. Bondsgebouw
op den Heuvel werd gehouden.
Onder de zeer talrijke aanwezigen merkten
■wij 0.m.. op Deken J. H. Verschure, Ludger
Thien, prior der eerw. palers Carmelieten, den
heer H. C. M. Wijffels uit 's-Hertogenbosch. lid
van het hoofdbestuur, frater Edwardus van 't
St. Nicolaasinstituut, pastoor Vissers, geestelijk
adviseur der Ossche afdeeling en een deputatie
van- het bestuur der afdeeling Veghel.
Nadat een muziekgezelschap, bestaande uit
de heeren v. d. Velden, Mannaerts en De Vries,
een walsennotpourri ten gehoore had gebracht.
werd de bijeenkomst door den voorzitter, den
heer A. Keultjes, met den chr. groet geopend,
waarna door allen gezamenlijk het lied „Aan
U, o Koning der Eeuwen" werd gezongen.
De voorzitter sprak hierna
het openingswoord

Voor de afdeeling Oss, aldus spreker, is.het
vandaag een dag van vreugde en dankbaarheid.

Wü

herdenken vandaag het 25-jarig bestaan.

Het verheugt ons, dat zoovelen deze feestvergadering hebben willen bijwonen, omdat wij
daarin een bewijs van medeleven met onze or-

ganisatie zien. Gaarne heet ik u allen welkom,
zeer in het bijzonder den hoogeerw. pater Prior,
wiens bezielend woord wij kennen en waardoor
"wij er bij voorbaat van overtuigd zijn. dat deze
avond een aansenamen indruk zal achterlaten.
Eveneens een bijzonder woord van welkom arm
den heer Wijffels, vertegenwoordiger van het
hoofdbestuur, die voor ons geen onbekende is.
Wij weten met welk een liefde en taaie vasthoudendheid'hij de belangen van onzen bond steeds
door woord en door geschrift ten zeerste heeft
gediend.
Bijzonder welkom voorts aan het oude oprichtingsbestuur. Met u, aldus spreker, verheugen wij ons in den verderen groei der organisatie.
Onze afdeeling is gegroeid van 40 tot ruim
300 leden. Daarnaast hebben wij thans een
gymnastiekvereniging bestaande uit circa 70
leden.
Bij vermeerdering van het gezin werden bedragen uitgekeerd, varieerend tusschen f 2 50
en f 6. De laatste 10 jaar heeft dat een bedrag
gevorderd van f 1435.
Bij overlijden lieten wij steeds H. H. Missen
opdragen.
.Jaarlijks werden kindérfeesten georganiseerd.
Onze verzoeken bij de gemeente werden steeds
ïn welwillende overweging genomen. Wij kregen een reductie van gas en electriciteit. In de
laatste 3 jaar bedroeg dit voordeel, voor 1630
gezinnen in totaal f 6700.
Daarom is in het leven geroepen een commissie tot wie men zich om raad kan wenden
en kan men zich laten bijstaan door den heer
Seuren.
Spr. bracht dank aan het oude bestuur, waarvan nog in leven zijn- de oprichtingsvoorzitter
Dr. C. A. Verbeek en de heeren J. Smulders, H.
Ploegmakers en A. v. d. Pas. Namens de afdeeling bood spr. hun het eerelidmaatschap
aan.

Dr. Verbeek spreekt.
(Dr. Verbeek, die vervolgens het woord verkreeg, dankte mede namens de andere oud-bestuursleden, voor de vriendelijke woorden en
voor het aangeboden eere-lidmaatschap. Ik stel
dat op zeer hoogen prijs, aldus spr. De waarde
Tan een eere-lidmaatschap hangt af van
den
bond, die het verleent. Ik stel er een eer in de
eerste president te zijn geweest. Het is mf ongeveer 30 jaar geleden, dat ik in enkele groote
bladen 'n ingezonden stuk plaatste, waarin ik de
onrechtvaardigheden van het groote gezin
schetste. Hierop ontstond een polemiek, die
vooral met de Residentiebode zeer heftig was.
Naar aanleiding daarvan bezocht mij kapelaan
Snoeijs z.g. en we kwamen tot de oprichting van
de afdeeling in Oss. Ik acht het een groot geluk
dat het zoover is gekomen. Deze bond heeft er
zeer veel toe bijgedragen om de positie te verbeteren en meer eerbied bij te brengen voor het
groote gezin.
God geve, dat onder leiding van dit en volgende besturen de idee en het doel van den
bond meer zullen doorwerken: opvoeding van
de kinderen meer en meer in overeenstemming
met den wil van God. (Applaus.)

De heer Wijffels spreekt.
De heer H. C. M. Wijffels dankte op de allereerste plaats voor het vriendelijk welkomstwoord tot hem gericht en achtte het een groot
voorrecht om de hartelijke gelukwenschen van
het hoofdbestuur te kunnen overbrengen. De
bondsvoorzitter zou dit gaarne persoonlijk hebben gedaan, doch de verkeersgelegenheid belette
dit. Met nadruk heeft hij nrij verzocht hem te
ver ontschu 1 digen.
Met groote voldoening, aldus spr., kunt ge on
de achter U liggende 2a jaren terugzien. Het
hoofdbestuur deelt die voldoening. Het ziet in
de afd. Oss een der oudste en een van de meest
actieve afdeelingen. De voorzitter heeft de positie van de groote gezinnen in het verledgn
duidelijk geschetst. Wij zijn nu zoover, dat de
rechten van het groote gezin worden erkend en
dat men niet langer de rechtmatige belangen
!kan verwaarloozen.
Spr. wijst in dit verband op de wet Romme
(Kinderbijslagwet) die met overweldigende
meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen en die gerust een nationale wet genoemd
mag worden. .
Het hoofdbestuur kan steeds steunen op het
wérk der afdeelingen. leder in zijn eigen plaats
heeft de Ideeën van onzen bond uitgedragen. Ik
behoef geen opsomming meer te gevpq v?m de
verkregen resultaten: de voorzitter deed dat
reeds in kernachtige woorden. BÜ7onder tot mij
beeft gesproken het bedrag dat bii gezinsvermeerdering is uitgekeerd. Hulde brengt spr.
vervolgens aan de mannen, die voor 25 jaren
het kloeke besluit tot oprichting namen en non
allen die het bestuur in de voorbije jaren terzijde

hebben

gestaan.

Daarnaast t/cdt spr. de beste wenschen aan
■voor de toekomst. Moge de afdeplinr; Oss met
Gods zegen een der bloeiendste afdeelingen huiven; In de komende jrren zullen wij ongetwijfeld
meerdere vruchten plukken van den arb^'M die
achter ons ligt. Hoofddoel moet echter blijven
de chr. opvoeding van onze kinderen. A^s dnt bereikt is dan kunnen wij op het gouden feest nW
nog grooter voldoening op het werk van den
bond terugzien. Spr. besloot met de woorden:
„Het ga u, bestuur en leden, bh' voorduring
wèl!" (Applaus \.
Het woord was vervolgens aan den HoosEerw.
Pater Ludger Thien voor het uitspreken van
de feestrede.
Het is

irriS een groote vreugde, aldus spr.,

i

hedenavond een opwekkend woord tot u te
mogen spreken. Ik zelf heb geleefd in een gezin,
waar tot bloei is geroepen een priesterleven.
Tot onderwerp van zijn rede koos spreker
den titel: „De priesterlijke taak van het gezin".
Allereerst geeft spreker lectuur van enkele
passages uit den brief van den Paus, die op den
2en Zondag' in April is voorgelezen en bedoeld
was ter gelegenheid van het eeuwfeest van den
H. Willebrord. Spreker haalde speciaal die passages aan, waarin de Paus handelde over de
opvoeding der jeugd. Wanneer de Paus zoo
spreekt, aldus spreker, moeten wij gehoor geven aan zijn roepstem. De stormen komen van
alle kanten opdagen. Des te meer is het onze
plicht het roer standvastig in onze handen te
houden teneinde het schip in veilige haven te
brengen. De Paus zegt dienaangaande: Moge in
den familiekring de vrede van Christus heerlijk
opbloeien en den godsdienst en zijn milde heerschappij behouden.
De ouders zijn de gezagsdragers. Mgr. Diepen heeft eenige jaren gezegd tegen een groep
meisjes: Wordt bewust van u zelf, "dat gij zijt
van priesterlijk geslacht. Meer nog kan dat dus
worden gezegd van de ouders.
De priesterlijke taak van het gezin.
In schilderachtige bewoordingen schetst spr.
vervolgens hoe het priesterschap tot rijkdom
komt. In het H. Sacrament ligt de groote
priesterlijke taak van het gezin. Dat is de bron
van genade, die gegeven wordt aan de mensohen.
Spr. spoort de ouders aan lankmoedig en verdraagzaam te zijn. Gij moet zijn de verlenging
van den priester. En als ht kind op de jaren van
verstand is gekomen moet de vader door daden
toonen, dat hij zijn priesterlijke taak verstaat.
Hij moet het kind brengen op de plaats waar'
God zelf woont. Het kind is ontvankelijk voor
daden. Begrijpt goed, vaders en moeders, dat uw
pjrie.sterlijke taak evenzoo moet zijn als het natuurlijk leven, wat ge aan uw kind gegeven hebt.
Li de eenheid van de liefde moet ge uw kinderen
opvoeden.
De vaders en moeders zijn degenen, die de
priesterlijke taak van vermaning moeten uitbrengen in het gezin.
De talentvolle redenaar, die met zijn boeiend
betoog de geheele zaal gedurende langen tijd had
meegesleept, besloot zijn op eminente wijze uitgebrachte feestrede met een gedicht van den
dichter Jac. Schreurs.
Nadat het muziekensemble nog een werkje
had uitgevoerd, dat eveneens bijzonder in den
smaak viel, werden door de gyiruiastiekvereeniging „Kracht en vlugheid" reidansen en vrije
orde oefeningen uitgevoerd. Bewezen werd dat
de leiding by de heeren van Amstel en van Bergen en mej. Keijzers in uitstekende handen berust.
Huldiging der ouders.
Het volgende gedeelte was buitengewoon interessant. Het bestuur noodigde twee ouderparen
uit niet het grootste aantal kinderen. Als eerste
kwam daarvoor in aanmerking de heer Westenend met zijn echtgenoote, welk gezin 14 kinderen telt. Er bleken nu 2 paren aanwezig te zijn,
die elk 13 kinderen hadden en waar het bestuur
slechts 2 prijzen had werd het jongste paar op
het podium verzocht. Dat bleek de heer v. Loos-'
broek met zijn vrouw te zijn.
In verband met Moederdag bood de voorzitter
de beide moeders een fraaie bloemruiker aan,
terwijl hij tevens een geschenk onder couvert
overhandigde.

De Deken J. H. Verschure bood namens de
ouders het bestuur der jubileerende vereeniging
gekikwenschen aan. Hij wees erop, dat het groote gezin de steunpilaar is voor de maatschappij.
Wel is waar brengt elk kind zijn zorgen mee,
doch ook zijn zegen. Overigens sloot spr. zich
volledig aan bij de treffende woorden van den
feestredenaar.
En nauwelijks waren zijn laatste woorden
uitgesproken of pater Prior besteeg andermaal
bet spreek gestoelte. Het is mijn uitdrukkelijke
wensch, aldus spr., dat deze dag zonder enkele
wanklank verloopt. Daarom heb ik besloten om
het honorarium, dat het bestuur mij had toegedacht voor (het houden der feestrede, af te staan
aan het gezin van Bergen, dat eveneens 13 kinderen telt.
Een oorverdoovend applaus volgde op deze
buitengewoon gewaardeerde geste.
Hierop volgden enkele tractaties en attracties,
zoodat de avond een zeer geanimeerd verloop
kreeg. Te vroeg moest de voorzitter zijn slotwoord uitspreken, waarin hij allen dank bracht
voor het welslagen van dezen dag, waaraan bestuur en leden ongetwijfeld de meest prettige
herinneringen zullen behouden.
Spr. hoopt dat allen de organisatie trouw zullen blijven, dat zij er goede propagandisten voor
zullen worden, opdat het gouden feest met minstens het dubbele aantal leden gevierd kan worden.
|

BERGHEM

SLUITING TRIDUUM.

Zondag heeft de sluiting plaats gehad van
het boete-triduum dat hier van Donderdag t.e.m.
Zondag gegeven is door pater Peters. De avondoefeningen waren iederen keer druk bezocht.
Zondagmorgen heeft de algemeene H. Communie
plaats gehad en in het sluitingslof om 3 uur
heeft de pater gepreekt over Maria.

op 4 Juni a.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren.
dorp, hoopt

Dinsdag 13 Meï

spelers van Norbert keer op keer inliepen. Bij
eiken aanval klonk 't fluitje van den scheids-

rechter. Slechte éénmaal kon de midvoor zich
SR JOSéPHINE v. d. WESTERLAKEN.
vrij spelen en maakte 2—o. Van de verwarring
maakte UDI gebruik om enkele aanvallen op
Nadat de familie v. d. Westerlaken lang ver- te zetten, die met een doelpunt beloond wergeeft had geïnformeerd, heeft zij thans eindelijk' den. Eindstand 2—l.
bericht ontvangen dat Zuster Joséphine (Ln de
wereld Petronella v. d. Westerlaken) op 6 September j.l. te Alencon in Normamdië, op 70 jaJULIANA—STORMVOGELS 6—3.
rigen leeftijd is overleden. Haar klooster was
sinds den oorlog hierheen geëvacueerd.
De Stortnvogels trappen af. Wij zien al dade»
lijk een vlot spel van twee gelijkwaardige ploegen. Er werd een kwartier gespeeld met wisselende
kansen. De Stormvogels breken door en
HEESCH
nemen het eerste doelpunt voor hun rekening.
VERBOUWING. Juliana begint beter aan te pakken en een
kwartier later maakt haar midvoor gelijk I—l.
Het verbouwen van een caf' met woonhuis Het is daarna de linksbinnen der gastheeren
tot drie arbeiderswoningen voor rekening van die den stand op 2—l brengt met een goed gedèn heer W. Bouman, arts, te Amsterdam is op nomen kopbal, gevolgd door een tweede goal
gedragen aan J. v. Nistelrooij, aannemer alhier. van den zelfden speler bij een goeden door»
braak 3—l. Kort daarop zien we Juliana's keeper een zeer gevaarlijken bal schitterend redMEGEN
den, vijf minuten na rust schiet de midvoor
PROCESSIE. van de Stormvogels in en 't is 3—2. Vervolgens
maakt de rechtsbinnen van Juliana 4—2 terA.s. Zondag na de Hoogmis, die om 10 uur wijl 10 minuten later dezelfde speler den stand
aanvangt, zal alhier de jaarlijksche processie op 5—2 brengt. Juliana is hier sterker en zet
worden gehouden bij gelegenheid van de vie- flink door. Een kwartier voor het einde weet
ring van het patroonfeest der parochiekerk, de linksbuiten der gasten er 5—3 van te maken,
waarvan de patroon is de H. Servatius.
terwijl Juliana's rechtsbuiten onverwachts de
score sluit met 6—-3. Juliana heeft verdiend geTRIDUUM. wonnen, alhoewel de Stormvogels hun punten
verdiend hebben en ook een goede partij speelVoor de leden en adspirant-leden der Maria- den.
Congregatie werd vorige week een triduüm gehouden in de parochiekerk door Pater Hubertus Nieuwenhuizen. Tevens werd.het zilveren
Berghem Sport.
jubileum der vereeniging herdacht.
Morgen- en avorfdoefening waren telkens
Het eerste elftal was vrij. Het tweede kreeg
druk bezocht. Zondagmorgen werd een alge- bezoek
van SVV 2 ut Schaijk. Zooals verwacht,
meene H. Communie gehouden.
is het een overwinning geworden voor de B.S.
reserves. Van meet af aan toonden zij zich de
meerderen en het einde kwam dan ook met een
MILL
verdiende 5—2 overwinning.

—

ONGEVAL.

.

oss

ZIJTAART

-

PRIESTERWIJDING.

Op 27 Juli zal onze oud-dorpsgenóot de eerw.
Frater Antoon de Koning van de Eerw. Paters
der H.H. Harten te Ginneken de H. Priesterwijding ontvangen en op 3 Aug. d.a.v. in onze
Parochiekerk zijne Eerste pi. H. Mis opdragen.

SPORT
Nooit Gedacht—Udi 3—2.
Voor den aanvang van den wedstrijd wordt
Nooit Gedacht door UDI geluk gewenscht met
het bshaalde kampioenschap, waarbij den aanvoerder van N. G. een prachtige bloemenmand
wordt aangeboden. Deze dankt UDI voor de gelukwenschen en bloemenhulde.
Nooit Gedacht verschijnt met 2 invallers.
Spoedig scoort de midvoor van N. G. het eerste doelpunt uit een goede voorzet van links.
De linksbinnen van N. G. brengt even later den
voorsprong op 2—o. UDI zit evenwel niet stil.
De partijen wegen goed tegen elkaar op, met
dit verschil, dat de N. G.-voorhoede van de
haar geboden kansen een beter gebruik maakt.
Even voor de rust doelpunt UDI uit een corner en brengt daarmede den stand op 2—l.
In de tweede helft is UDI sterk in de meer-,
heid. De bal is niet weg te krijgen voor het
N. G.-doel. UDI kan evenwel haar meerderheid
niet in doelpunten uitdrukken. Wanneer zij er
eindelijk toch in slaagt den gelijkmaker te
scoren, zakt het spelpeil van UDI aanstonds.
Nooit Gedacht komt daardoor weer aan bod en
weet het nog tot een overwinning te brengen
door een goed doelpunt van haar linksbinnen.

H.V.C.—HERPINIA 7—l.
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Brouwhuis: Koepokinenting om 4 uur in
't R. K. Patronaat.
Oss: Raadsvergadering, om 7 uur.
Heusden: Jaarvergadering Hengelsportvereeniging in café P. Verheg.
Oisterwijk: om half 8 recollectie der
R.K.W.V. in de kapel voor R. K. Gasthuis. (
Gemert: Vergadering Boerenleenbank om
5 uur.
Oss: Kernvorming R. K. Middenstand in
café de Schuur.
Veghel: Jaarvergadering R. K. Boerenbond om half 7.

DONDERDAG 15 MEI:
Waalwijk: Vergadering „de Buitenpolder

Besoyen" in café v. d. Meys.
Rips: Koepokinenting om 4 uur

schoollokaal.
Loosbroek:

in

het

Alg. verg. Boerenleenbank

86—25 VRIJDAG 16 MEI:
70—38
Cv ij k: JaarvergaderingFok- en Controlever»
97—52
55—41 eeniging om 6 uur in café Verwijen.
St. Mi c h iel s-G e s t el: Vergadering Wa55—40
45—59 terschap „Het Moerschot" om 7 uur in hotel
41—7* v. d. Coevering.
48—62
42—20 ZATERDAG 17 MEI:
31—65
32—.77
Bak el: J. Manders 45 jaar lid der fanfare
en 25 jaar getrouwd.
Engelen: Zilveren ambtsjubileum van
52—39 burgemeester Willemse.
Geffen: Poldervergaderingen om 10 en
36—22
11
uur.
50—37
60—33
33—32 ZONDAG 18 MEI:
30—36
28—51
Udehhout: Algemeen en ledenvergadering
41—65 R.K.J.B.S. in 't Bondsgebouw.
29—54
B e r k e 1-E n s c h o t: om 3 uur in Concordiazaal vergadering W.-G. Kruis.

LAATSTE NIEUWS.

40—22
67—28
37—31
40—22

24—22
21—34
29-44
12-3!

Hitler ontvangt Darlan.

BERLIJN, 13 Mei (D.N.8.)
De Fuehrer heeft in tegenwoordigheid van
16—49 den rijksminister
van buitenlandsche zaken,
den vice-president van den Franschen minister28—16

raad, admiraal Darlan, ontvangen.

22—22
29—21
32—20

Roosevelt's rede uitgesteld.

21-37
18—33

TOT 27 MEI.

25—27;

WASHINGTON, 13 Mei (D.N.8.)

De ronde van Vlijmen.
RUIM 120 DEELNEMERS
SCHREVEN IN.

De ronde van Vlijmen, die Zondag 18 Mei a.s.
op het fraaie circuit van klinkerwegen wordt
gehouden midden in 't landelijke Langstraatsche dorp Vlijmen geniet van de zijde der renners een groote belangstelling. Reeds kwamen
er meer dan 120 inschrijvingen binnen, waaronder de meest bekende namen.
Ook buiten ons gewest geniet dit wielerfeest
groote belangstelling, want de Limburger Koerier schreef in zijn blad Maandag j.l. o.m.

Herpinia speelde slechts met 8 man. Het gePASTOOR v. d. ACKER volg hiervan was dat het een saaie vertoonin;
werd. HVC was het grootste gedeelte van den
De zeereerw. heer v. d. Acker, pastoor van de wedstrijd in den aanval. Zij wist geleidelijk de
parochie van den H. Martinus alhier, die een stand op te voeren en het einde kwam dan ook
paar maanden geleden in het Canisius-zieken- met een overwinning van 7—l voor HVC.
huis moest worden opgenomen, is in zooverre
hersteld, dat hij dezer dagen het ziekenhuis kan
Norbert—Udi 2 2—l.
verlaten. ,
<'
Hij zal nog enkele weken rust moeten houden
'n Van beide zijden slecht gespeelden weden zal zijn intrek nemen bij zijn familie te Gestrijd!
De sterke wind over de lengte van het
■
mert.
veld, deed veel afbreuk aan 't spel, maar ook
de zenuwen schenen de heeren parten te spelen. Voor de rust scoorde Norbert eenmaal uit
GEMERT
een penalty en hiermee kwam de rust. Gesteund
DE BOERENLEENBANK IN HET ZILVER. door den sterken wind kwam Norbert na de
rust meer in den aanval. UDI zette met succes
Op Woensdag 14 Mei a.s. herdenkt de Boeren- de buitenspelval open, waarin de voorhoedeleenbank het feit, dat het 25 jaar geleden is, dat
initiatiefvolle mannen besloten tot stichting van
deze instelling. Ofschoon er reden is tot feestvieren, zal in verband met de tijdsomstandigheden deze viering een bescheiden karakter dragen.
Het bestuurslid de heer J. Geerts en het lid
van de Raad van Toezicht de heer H. Vrins
vieren op die dag tevens hun zilveren jubilé.
Beiden behooren met den heer J. v. Erp, directeur, die jammer genoeg dit jubilé niet meer
heeft mogen beleven, tot de oprichters. Ook
onder de leden zijn een aantal zilveren jubilarisseft.
De gewone jaarlüksche algemeene vergadering, uitsluitend toegankelijk voor de leden,
heeft plaats op Woensdag a.s. des n.m. om 5 uur.
De eigenlijke feestvergadering is bepaald op
Donderdag 15 Mei te 3 uur. Het programma
luidt als volgt:
Te 3 uur zal in de Parochiekerk een plechtig
Lof gehouden worden, wraarna allen zich zullen
vereenigen in het Alcoholvrij-lokaal, waar gezongen wordt „Aan U, 'o Koning der Eeuwen".
Vervolgens houdt de heer Verbecten, hoofdinspecteur der Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven een spreekbeurt. Hierna tractatie,
gevolgd door het bekende lied „Van wór ik
ben". Hierna een zeer bijzondere attractie gevolgd door een tractatie en verloting van mooie
voorwerpen.
GOUDEN ECHTVEREENIGING. Een stempel van deugdelijkheid.
Een voor het stamboek goedgekeurd exemplaar krijgt het
oormerk op den varkensfokdag te Mill, waarvoor uit Noord-Brabant veel materiaal was
Het echtpaar Th. v. d. Laar-Bolwerk te Elsenaangevoerd.
(Het Zuiden)

—

WOENSDAG 14 MEI:

Gemert: Feestvergadering Boerenleenbank

Zooals wh' reeds meldden zal op Zondag
18 Mei a.s. te Vlijmen (bij 's-Bosch) een
Ronde worden georganiseerd, waaraan onafhahkelijken, amateurs en nieuwelingen
kunnen deelnemen. Het wordt hier dus een
strijd tusschen onze jongeren. Het is ongetwijfeld goed, dat men op deze wijze de
jongeren, die in andere wedstrijden steeds
de kans loopen, gekraakt te worden' tusschen de grootheden, de mogelijkheid biedt,
opvallende dingen te doen in eigen millieu.
Wij verwachten, dat ook onze Limburgsche
jongeren van deze gelegenheid zullen gebruik maken, waarbij wij het niet voor uitgesloten houden, dat ze straks uit Vlijmen
met een stuk of wat prijzen terugkeeren.

CUYK

Oisterwijk: om half 8 Uitvoering door de
Oisterwijksche zangvereeniging in 't Wapen
van Oisterwijk.
Kaatsheuvel: Gouden bruiloft MorevalHuisveld.
Eerde: Gouden bruiloft van het echtpaar
v. Heeswijk-Raaymakers.
Berli c u m: „De vroolijke Hollanders" in
den Gouden Leeuw met „Ik hou van Holland".
D i n t h e r: Gouden bruiloft van 't echtpaar
Sigmans-v. Empel.
Uden: om 10 uur vergadering C. R. E. in
hotel „De Korenbeurs".
Heus den: Jaarvergadering Damclub in
■café Nooten.

om 3 uur,

„F".
3
5

DINSDAG 13 MEI:

om 7 uur.

STANDENLIJSTEN.

.Het 3-jarig dochtertje van den heer Kees
Bastiaans alhier, kwam spelenderwijze zoo
ernstig te vallen, dat het onder behandeling van
DERDE KLASSE
Dr. Arntz gesteld moest worden. Op advies van
den geneesheer is het te Veghel in het zieken0
Gennep «.
20 17
huis verbonden.
HR
C
20
11
4
♦
Juliana
20
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1
18
8
5
Stormvogels
Montagnards 18
9
3
20
8
3
RERUM NOVARUM EN QUADRAGESIMO JV C
Volharding
7
2.
21
ANNO-BERDENKING.
6
3
Consmania
18
2
Uit de drie plaatselijke standsorganisaties Utrantia
19
5
heeft zich een comité gevormd ter viering van Tioxmeer
15
3
2
de 50-, jarige herdenking van Rerum Novarum Oeffelt
17
3
2
en 10 jarige Quadragesimo Anno. In dit comité
hebben zitting genomen de heeren A.^DijkersDERDE KLASSE
ma, voorz., H. Maseland, secr., J. A. v. Erp,
penningm., P. v. Eijk, A. Tonino en A. v. Erp, Mulo
15
9
3
leden.
Wit Zwart
14
8
3
De herdenking zal plaats hebben op Maandag VS V
15
9
1
2 Juni (2e Pinksterdag) 's Avonds te 7 uur in Woensel
1
16
9
het Bondsgebouw op den Heuvel.
15
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1
Tivoli
Als spreker zal optreden pater Henricua Gelclrop
15
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'
O.Cap.
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3
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AGENDA

-

Het Witte, Huis heeft bekend gemaakt, dat
president Roosevelt de voor Woensdag a.s. aangekondigde rede voor de diplomaten der ZuidAmerikaansche landen heeft afgezegd en in
plaats daarvan op 27 Mei zal spreken. Namens
den president heeft Cordell Huil de Zuid-Amerikaansche diplomaten op dezen datum als gasten van Roosevelt uitgenoodigd. De receptie der
Pan-Amerikaansche Unie, waarin Roosevelt het
woord zou voeren, is eveneens afgezegd. Als
reden voor het afzeggen van de redevoering
van a.s. Woensdag wordt Roosevelts ziekte vermeld.
VEILNGBERICHTEN
EN
MARKT-

DEN BOSCH, 12 Mei. N.C.B. Bossche Veiling.
Bloemkool Ie 25; idem 2e 11—18 per stuk;
Raapstelen 12 per kilo; Radijs 17—22 per 10 bos;
Rabarber 7—9 per kilo; Spinazie Ie 80—63 per
10 kilo; Kropsla Ie 70; idem 2e 55; idem 3e 12—
28 per 10 krop; Spinazie 2e 35—47 per 10 kilo;
Asperges Ie 88—97; idem 2e 46—56; idem 3e 24
—30; Sjalotten 70; Witlof 15—27; Aardbeien
1,08—2,50 per kilo.

TIEL, 12 Mei. Tielsche Veiling Septer. Aardbeien extraf 4,05—4,18; idem Ie f 3,73—3,98;
idem 2e f 1,50—2,93; idem stek f 0,50—1.28 per
kg.; Rabarber Ie f 9; idem afw. f 6,43—7,20;
Witlof f 17—20; idem afw. f 11—14: Raapstelen
f 12 per 100 kg.; Kropsla la f 7; idem Ie f 5,50;
idem afw. f 3,78—5,20; Bloemkool Ie f 25; idem
2e f 18,80; idem afw. f 11—15; Madeliefjes f 0,98
—1,10; Muurbloemen f 1,50—1,80;' Duizendschoon f 1—1,10; Vergeet mij niet f 0,80—0,90
per 100 stuks.

BARENDRECHT. 12 Mei. Witlof Ie f 18—22;
idem 2e f 15—18; Prei f 28—39; Spinazie f 6,40
—8; Postelein f 21—23; Rabarber f 5—9; Stoof
sla f 12—20 per 100 kilo; Sla la f 4.60—7; idem
Ie f 4,40—1,50; Bloemkool f 12—25 per 100
stuks; Selderie f 7,70—9,20; Peterselie f 5,60—
7,20; Radijs f 1,80—2,20 per 100 bos.

-

VLIJMEN, 12 Mei. Op de heden gehouden veibesteed voor: Spinazie 8; idem afwijkend 3V2—6'/2 ; Rabarber 9; idem afwijkend öVa;
Asperges Ie soort 74—80; idem 2e soort 60—61;
idem 3e soort 37—40; idem stek 25 per kg.
ling werd

ROERMOND, 12 Mei. Eierenveiling. Aanvoer
4,200,000 stuks, volgens vastgestelde prijzen.

ROTTERDAM.. 12 Mei. Aardappel: Bintjes
f 3,69: Zeeuwsche blauwe f 4,04; Industrie f 3.69;
Alpha's f 3,69; Bevelanders f 3.34. alles per H.L.
Aanvoer voldoende, handel tegen vastgestelde
prijzen.
Vlasbeurs: Blauw vlas 4950 kg. f 1—1,40; Witvlas 2800 kg. f 1—1.45; Geel vlas 3050 kg. f 1—
1,45; Dauwrot 2650 kg. f 0,85—1,15.
Er blijft regelmatige haeidel aan vastgestelde
prijzen; de afzet gaat iett vlotter en alles werd
gekocht. Voor het nieuwe gewas wordt sterk
naar regen verlangd.

