ABONNEMENTSPRIJS.
l>agelijks 2.60 per 3 maanden;
per week f 0.20; per post f 2.85;
JSenmaal per week f 1.75 per 6 mnd.
per post 1 2.—.
Jfweemaal per week f 3.40 p. 6 mnd.
per week i 0.13 per post i 3.65.
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Pa. Dora v.d. Ven
ihet

maandschrift „Economie" (het tijd-

schrift voor algemeen economische bedryfs-economisdhe en sociale vraagstukken onder redactie van de heeren
professoren Kaag, de Quay en Cobbenhagen van de Katholieke Economische
Hoogeschool te Tilburg) vervolgt prof.
dr. M. J. H. Cobbenhagen zyn beschouwingen over de „rechtvaardige of gerechte prijs".
In een vorige aflevering had de hooggeleerde schryver het „instrumentele
karakter of van het totaal van alle onderling samenhangende en elkaar bepalende pryzen", het „pryzenstelsel" dus,
behandeld.
Voor den gewonen, niet economisch
geschoolden lezer klinkt dit, waarschijnlijk, tamelijk geleerd.
Het komt er op neer, gelijk prof.
Cobbenhagen het zelf omschrijft, dat
het pryzenstelsel
de pryzen dus in
en
het algemeen
tezamen
als economische functie heeft het verwekken,
aanwyzen en in stand houden van de
economische mogelijkheden"
wat in
geheel dagelijksch nederlandsch wil
zeggen, dat er geen economische mogelykheid voor de maatschappy bestaat
zonder een stelsel van pryzen, waarop
het geheele j-uilverkeer, dus geheel de
samengestelde maatschappy berust.
En omdat het zoo is, heeft de overheid de taak „er voor te waken en positief te bevorderen, dat de verwerkelijking der in een pryzenstelsel gelegen
mogelijkheden geschiedt overeenkomstig de eisen van het algemeen welzijn".
Bat wil zeggen „binnen voorwaarden
die aan de sociale rechtvaardigheid en
sociale liefde beantwoorden en dat de
maatschappelijke gevolgen der verwerkelijking met diezelfde normen van sociale rechtvaardigheid en sociale liefde
in overeenstemming zijn".
Hier blijkt onmiddellyk, dat de schrijwat voor de hand ligt, natuurver
lijk
de dingen in het licht der katholieke leer en levensbeschouwing beoordeelt. Met rechtvaardigheid en liefde
is alles op te lossen, reden waarom ook
Leo XIII in de gouden encycliek Reram Novarum de rechtvaardigheid en
de liefde aanduidt als de twee grondpeilers der samenleving. Omdat men
met de rechtvaardigheid alleen uiteindelijk toch niet komen kan waar men
wezen moet. Ook de liefde moet medespreken wil men een dragelyke samenleving opbouwen met een redelijke welvaart voor allen.

—

—

——
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MATSOEOKA LUNCHT
BIJ HITLER
Talrijke vooraanstaande persoonlijkheden van weermachten, staat
en partij aanwezig

De Japansche minister overhandigt
Hitler een geschenk
Hitler heeft gisterenmiddag ter eere van
den Keizerlijk-Japanschen minister van buitenlandsehe zaken, Matsoeoka, in zijn woning in de Rijkskanselarij een lunch aangeboden, waaraan Rijksmaarschalk Herman
Goering en Rijksminister van buitenlandsehe
zaken, von Ribbentrop, eenige vooraanstaande persoonlijkheden van de weermacht
den staat en de partij deelnamen.
In aansluiting op de lunch overhandigde
minister van buitenlandsehe zaken Matsoeoka aan Hitler een geschenk van den
Tenno en wel een kostbaren Japanschen
bloemenwagen in symbolische
uitvoering.
Hitler nam het meesterstuk van Japansche
smeedkunst het z.g. Onhana Goeroena, dat
in Japan een symbool voor macht en welstand beteekent, met hartelijken dank en
oprechte vreugde aan.
Daarna nam Hitler zeer hartelijk afscheid
van zijn gast, die zich naar kasteel Bellevue
begaf.

Keren na zes weken strijd
door Britten bezet
Slag woedt voort. - Italianen ontruimen
om

de stad te sparen

ITALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT

—

handeld wordt.

Op dit punt zijn de menschen, is
vooral de handelende menschheid, tamelijk hardleersch. Zy wil niet graag
in het tuig en laat zich niet al te gewillig sturen in de richting waarin
voor het noodlottig beginsel „handel is
handel" geen plaats meer is.
Beschouwingen als die van professor
Cobbenhagen zijn daartoe buitengewoon
belangiijke hulpmiddelen.Niet omdat zij
geschikt zijn om direct onder de massa

NIEUWE PREMIER DRINGT AAN BRITSCHE TROEPEN AAN GRENS
OP ORDE EN ZELFBEHEERSCHING
VAN JOEGOSLAVIE
volgende verklaring' verstrekt.
„In deze moeilijke dagen heeft Joegoslavië zioh verontrust gevoeld over de wijze
waarop de openbare zaak word behartigd.
Het wantrouwen openbaarde zioh in de laatste dagen met een zoodanige kracht, dat er
gevaar ontstond voor de openbare orde.
Onder den druk van deze beroering in de
openbare meening zijn de tegenwoordige
veranderingen tot stand gekomen.
Op het oogenblik, waarop Zijn© Majesteit
Peter II de macht op zioh heeft genomen
on een regeering van nationale eenheid van
het Servische, Kroatische en Sloweensche
volk heeft gevormd, bestaat er geen reien
meer voor deze onrust.
Namens de règeering, waarvan ik de ]riding heb, richt ik allereerst een oproep
aan mijn medeburgers alsmede aan de autoriteiten om de Koninklijke règeering bij het
volbrengen van haar eerste taak in deze
uren, nj. het handhaven van de orde en
den vrede naar buiten, te steunen. Ik doe
een beroep op de vaderlandsliefde der Joegoslavische burgers om af te zien van het
houden van betodgingen die .onze betrekkingen met onze buurstaten, waarmede wij
eveneens in vrede en vriendschap willen
blijven leven, in gevaar zouden kunnen brengen.
Ik verzoek u, u niet te laten verleiden
tot .ondoordachte stappen en geen gehoor
te geven aan de een of andere influistering,
van welke zijde zij ook moge komen. Een
absolute orde en een correcte houding zü'n
de eerste voorwaarden voor het succesvol
volbrengen van de taken, waarvoor wij ons
zien gesteld."

BELGRADO, 28 Maart (A. N. P.)
Waarnemers aan de Joegoslavische
grens hebben vandaag Britsche gemotoriseerde strijdkrachten aan de
Joegoslavisch—Grieksche
grens
waargenomen. De Britsche troepen
werden gezien tegenover het Joegoslavisch grenspiaatsje Ojewgjeloe,

aan de rivier de Vardar.

ken gebracht.
Britsche vliegtuigen bombardeerden eenige Van onze steunpunten in de Aegeische
Zee, waarbij ëerïige personen gewond wer-

1U I

Na zes weken van onophoudelijke en
veldslagen hebben de vijandelijke
troepen Keren bezet. De slag woedt voort
in de onmiddellijke omgeving.

In de zone van Harrar hebben onze troepen de stad Harrar ontruimd, ten einde te
verhinderen, dat de plaats gebombardeerd
werd. Onze formaties bommenwerpers bestookten met machinegeweervuur en granaten talrijke vijandelijke gemechaniseerde
strijdmiddelen ten Oosten van de stad.

de inhoud te
„geleerd" zouden wij willen zeggen,
wanneer men maar vooropzet, dat wij
hier niet de geringste onderwaardeering
bedoelen. Wy zouden niet gaarne den
wetensChappelyken gei*echten prijs te
kort doen. Daai-gelaten dat het belachelijk zou zijn, verdient 'het zoo degelijk
betoog van den hooggeleerden schrijver
den hoogsten eerbied.
Maar het is aldus:
Gelijk dwalingen van af de universigepopulariseerd
teitefi op den duur
maatschappelijke rampen veroorzaken, moet omgekeerd, de waarheid ook
van uit de hoogten op den duur —en
ook
nuttig en
gepopulariseerd
koesterend werken by de mensöhen in
het dal.
Daarom ook zien wy met méér dan
gewone belangstelling
tegemoet een
verdere beschouwing van professor
Cobbenhagen, waarin hy wil nagaan of
er „overeenstemming" bestaat tusschen
bet ,justum pretium" der middeloejiwen en „dc gerechte prijs
in de
huidige tijd" En dan nog verder dan
het punt waarop z.i. „zeker overeenstemming" bestaat, dat n.l. vooi- de
sociale rechtvaardigheid, ook van den
sociaal rechtvaardigen prijs, hot „noodzakelijke kader aanwezig is, m.a.w een
bewust geordende maatschappij".
te werken. Daartoe is

—

—

—
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Aanval op konvooi aan de kust
van Wales
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Heuvelstraat 63-65
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Inz. M.M.K. te Amsterdam ontvangt een
flesch TIP
VOMOZREDTABGEBLASDTEING

AVLA GEWIJZIGD?
Bij het officieele telegraafagentschap
Avala te Belgrado zouden
naar het D. N.
B. meldt
ingrijpende veranderingen in de
redactioneele bezetting aangebracht zijn.
De leiding zou afgezet zijn. Gecommitteerd
leider zou thans zijn de hoofdredacteur van
de „Prawda", Stokitsj, die als pro-Engelsch
bekend staat. Een reeks redacteuren, die
sinds eenigen tijd op den achtergrond getreden waren, zijn op de juiste posten gezet.

—

—

ZWEEDSCHE GEZANT
GEMOLESTEERD

ken had, werd hij uit den wagen gesleurd
en op den grond geworpen. Hij ligt thaus
met lichte verwondingen te bed.
BUITENLANDSCHE REACTIES

In sensationeelen vorm publiceeren de
bladen te Lissabon de berichten over de regeeringswijziging in Zuid-Slavië. De nieuwe
regeering wordt zeer algemeen als pro-Engelsch gequalificeerd. (D. N. B.)
Het Roemeensche blad Universul schrijft
dat de gang van zaken in zooverre sensationeel is, omdat Britsche regeeringskringen
onmiddellijk intriges op touw gezet hebben.
Het blad noemt het compromitteerend, wanneer Engelsche regeeringskringen de nieuwe regeering hartelijk begroeten en haar
den steun van Engeland toezeggen, voordat
koning Peter of de nieuwe regeering verklaringen over de buitenlandsehe politiek
hebben afgelegd. (D.N.8.)

AM

Daar sedert 1 Januari 1941 ook
van de dagbladen OMZETBELASTING wordt geheven, zijn alle
Nederlandsche dagbladen bij bindend besluit van de Nederlandsche
Dagbladpers d.d. 25 Maart verplicht
met ingang van 1 April a.s. den
abonnementsprijs met het bedrag
van de omzetbelasting te verhoogen.

In verband hiermede zijn de prijzen van ons blad met ingang van
1 April a.s.:

f 0.21
week
per kwartaal
f 2.73
per kwartaal per post f 3. OS
per

Tilb. Chemische Wasscherij' en
Stoomververij
Tel. 8231
Voor stoomen en verven "

-aan

de spits

Stoomwasscherij
SMIDSPAD 78

„M OD E RN",

(7254)

Telefoon 8231

SMOKKELSCHANDAAL TE MADRID
ONTDEKT.
Personen, die belangrijke posities bekleeden,
erbij betrokken.

De Madrileensche politie heeft een smokkelorganisatie ontdekt, die zich bezighoudt
met het smokkelen van goud, juweelen deviezen en dergelijke. Eenige arrestaties zijn
verricht en dat aantal wordt steeds grooter,
daar het meer en meer duidelijk wordt, dat
de organisatie tallooze agenten" in dienst
heeft, die zich bezighouden met het opsporen verkoopen en verzenden der waar.
Het gelukte de politie 'tot heden 6 kilogram
fijn
platina, een aanzienlijke hoeveelheid
goud, een partij waardevolle juweelen, enkele zeer kostbare antieke kunstvoorwerpen en
19.000 dollar in bankpapier in beslag te nemen, die juist verkocht zouden worden tegen
den prijs van 400.000 pesetas.
Naarmate het onderzoek vordert, blijkt,
dat bij de organisatie ook verschillende personen betrokken zijn, die in het openbare leven belangrijke posities bekleeden en alom
te goeder naam en faam bekend staan. De
zaken van de bende schijnen zich in den
loop der tijd op tientallen millioenen pesetas
beloopen te hebben.

eenige

plaatsen ontstonden door brisant- en brandbommen uitsluitend beschadiging aan woonhuizen. Eenige burgers werden gedood en
gewond.
Bij de succesvolle aanvallen op het konvooi aan de kust van Wales heeft
zich
Hauptmann Mueller, die over de eenheid
als plaatsvervangend „gruppenkommandeur'
het bevel voerde, bijzonder onderscheiden.
In scheervlucht vernietigde hij alleen drie
koopvaardijschepen. "
De jn het weermachtbericht van 27 Maart
vermelde aanval op een fabriek der Britsche vliegtuigindustrie werd door een enkel gevechtsvliegtuig in een dappere scheervlucht ondernomen en had de meest doeltreffende uitwerking.
De bemanning bestond uit luitenant vom Felde als commandant, Feldwehel Schoemhoff,
Feldwebel
Janopa en Feldwebel Ribic.
Do vijand verloor gisteren zes vliegtuigen, waarvan drie bij de poging van vannacht 'om naar West-Duitschland door te
dringen. Deze toestellen wer.len door nacht
jagers en luchtdoelarlilleio neergehaald.
Een eigen Y,üfistu,',p; wordt vermist.

*^

Nadruk verboden

BERLIJN, 28 Maait.
REGENWEER vergeten Uw kinderen met een
Het opperbevel van de weermacht maakt
FILMVOORSTELLING van.de speciaalzaak
bekend:
B°"ch <""9 429
liet luchtwapen heeft ook gisteren den
111 tï ED Tel.
nULL/LIY
81 36 hoekV..markf»tr.
■
strijd' tegen die Britsche scheepvaart voortgezet. Aan de Zuidwestkust van Wales deden drie gevechtsvliegtuigen een aanval op
een krachtig beschermd vijandelijk konvooi.
DUITSCH GRAAN VOOR BELGIE
Zij brachten drie vrachtschepen, met te zamon 15.000 b.r.t., tot zinken. Vier andere
De eerste schepen aangekomen
schepen van dit konvooi, als. >de een vijfde
Naar wij vernemen zijn dezer dagen de
schip, dat in hetzelfde zeegebied werd aan- eerste
schepen met graan uit Duitschland in
gevallen, werden door bomtreffers bescha- de haven te Antwerpen aangekomen, en aandigd.
stonds gelost.
Verkenningsvliegtuigen bestookten op
In totaal is met Duitschland overeengesuccesvolle wijze haveninrichtingen, fa- komen 80.00 ton aardappelen van dit land te
brieken en spoorweg-emplacementen in ver- ontvangen.
scheiden steden van Zuid-Engeland
met
bommen.
De vijand vloog des nachts niet zwakke

"

f

I
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Bedacht iets dat ieder verraste,
Want hii deelde mee :
"'k Sch.-nk TIP van Bootz voor 't diner",
En nu logeeren ze zelfs in de kasten !

DUITSCH WEERMACHTSBERICHT
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en kotelier met meer kamers dan gatten

(United Press)

ENGELAND BESTOOKT

I

o

De 60-jarige Zweedsche gezant te Belgrado, Malmar, heeft Donderdagochtend in
Prins regent Paul is, naar hier verluidt, de Joegoslavische hoofdstad een onprettig
op eigen wensch Donderdagavond elf uit avontuur beleefd. Toen hij met zijn auto
per extra-trein naar Griekenland vertrokdoor de stad wilde rijden werd hij door n stoet
ken. De vroegere ministerpresident Tswet- van betoogers tegengehouden. In gebroken
kowitsj en de vroegere minister van BuitenServisch vroeg hij naar de reden hiervan,
landsehe Zaken, Markowitsj zijn, nadat zij doch men beduidde hem, dat men hem niet
den geheelen Donderdag in het gebouw van verstond. Hij begon daarna Fransch te spreden generalen staf vastgehouden waren, ken, doch ook in deze taal kon hij zich niet
vrijgeiaten. Zij kregen verlof zich naar huis verstaanbaar maken. Ten slotte vroeg hij
te begeven.
den betoogers, of zij Duitsch verstonden.
Het D. N. B. verneemt uit Belgrado, dat Toen hij de eerste Duitsche woorden gesproBELGRADO, 28 Maart

V* üi um> nuli te Klein?

DC DUIF

PRINS-REGENT PAUL NAAR

28 Maart.

Profesisor Cobbenhagen drukt zich bloedige

dere wyze uit.
„Het kader, dat gewenst wordt, om
de afzonderlijke ruilhandelingen in
overeenstemming te dnen zyn met de
sociale rechtvaardigheid (kan) niet alleen maar uit overhoidsbepalingen bestaan. Wat nodig is, is de bereidwilligheid van de leden der gemeenschap,
om het door de overheidsleiding aangegeven algemeen belang by alle particuliere strevingen voor ogen te houden; daarin bestaat immers de beleving
van de deugd der sociale rechtvaardigheid".
Een en ander komt er op neer dat de
„deugd" van de burgers noodig is om
het sociale welzijn te realiseeren
overheidsmaatregelen en wetten alleen
kunnen het niet. Dat wisten de oude
Romeinen reeds: quid leges sine moribus: wetten zonder goede zeden werken niet veel uit.
De burgers moeten medewerken, inzien dat het algemeen belang die medewerking eischt en voorts overtuigd zijn
dat ook in het handel- en ruilverkeer
de mensch rechtvaardig moet zijn door
zijn begeerte te beperken en anderen
lief te hebben.
Ook de „andere partij", waarmede ge-

Zaterdag 29 Maart 1941

DE TOESTAND IN JOEGO - SLAVJE
Generaal Simowitsj heeft aan de pers de

a

Incasso volgens posttarief
Bewijsnummers 10 ets.

(75e Jaargang)

Hoofdredacteur Dr. A. C. B. ARTS

ter gelegenheid van den staatsgreep de leden van de vroegere Joegoslavische règeeIn zijn weermaehtsbericht no. 294 maakt ring in den prillen ochtend vann 1 Maart
het Italiaansche opperbevel het volgende waren gearresteerd.
bekend:
Aan het Grieksohe front activiteit van
KONING PETER GENERAAL
de artillerie. Onze luchtformaties bombarVAN HET LUCHTWAPEN
deerden in duikvlucht vijandelijke concenKoning Peter II heeft bij zijn troonsbetraties.
In den nacht van 25 op 26 Maart dron- stijging den rang van generaal brj het luchtgen aanvalsstrijdkrachten van de konink- wapen gekregen.
lijke marine baai Soeda (Kreta) binnen
en
overvielen er vlootstrijdkraehten en
voor anker liggende schepen, waarbij den
vijand zware verliezen werden toegebracht POELEN IN STEDEN VAN ZUIDEen vijandelijk oorlogsschip werd tot zinERGENS IN ITALIE,

den.

aan het slot van zijn betoog nog op an-

DAGBLAD VAN HET ZUIDEN

GRIEKENLAND

Harrar

Van 1 tot 5 regels 1 1.80; ledere
regel meer f 0.36: van buiten Tilburg f 2.05 en 41 et.; voor Buitenland 47 et. per. regel. Reclame*
onder binnenland per regel I 0.6
voor buiten Tilburg f 0.77, op de
voorpagina f 1.03. Plaatsruimt*
berekend van lijn tot lijn.

TILBURGSCH DAGBLAD

5100
SlOl

waarin opgenomen

63e Jaargang No. 13875

—

ADVERTENTIEPRIJS

Prof. dr. Willem Mengelberg vierde Vrijdag zijn zevenligsten verjaardag. De
jubilaris bij de bloemenhulde, welke hem namens het bestuur vafi het Concertg»bouw te Amsterdam was gezonden
(Foto Pax Holland)
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.CHRISTUS VERWORPEN'

INGEZONDEN MEDEDEELTNGF.

r

N. K. HARMONIE, aanvang 730 uur. De 1e opvoering was een grooi succes 1 1 1
Prijzen: 1 1.00. 0.75, 050 bel. Inbegr.
Kaarten en plaats bespreken: BISS. ZWIJSENSTRAAT 32. Tel. 7971.

MATSOEOKA'S REIS VAN
15.000 KILOMETER

Acht dagen

nachten aan één stuk
in den trein
en

Eindelijk bevrijd van het
geratel der wielen
V. P. 8.-medewerker).
BERLIJN Maart 1941.
Wie zich mocht verbeelden, dat de tocht
van minister Matsoeoka meer e» 0 p!ezicrreisje" was, vergist zich deerlijk. Toen de
minister van zijn afsche'dsaudient'e bij don
keizer terugkeerde, begon zijn reis met het
afleggen van 1000 kilometer door het Japansche eiland Hondo. Teen was de Japansohe haven Sjimonoseki bereikt. Vanhier
ging de reis over zea naar ue KoreaansChe
haven Focsan, die slechts tien uur duurde.
Van Foesan bracht de sneltrein
den
Japanschen minister via de hoofdstad Se el
(Van een

naar Moekden, een afstand van 800 kilometer.
Van Moekden ging het naar Charbin, een
afstand van nog eens 830 kilometer. Van
Chnrbin bracht een andere trein hem in
matigde vaart naar Mandsjoelie, dat 1000
kilometer verder lijft. Mandsjoelie vormt de
grens tusschen de Japansche en de SowjetRussisohe invloedssfeer.
Vroeger begon de Russische Siberio-cxpres
zijn reis reeds in Mandsjoelie. Tegenwoordig
bestaat tusschen de beide grenzen con strook
niemandsland, die Matsoeoka in eon Japanschen trein overstak, tot aan het Russische
grensstation Ottpor. Hier ving het langste
traject van de gansche re's aan, namelijk de
tocht por spoor naar Moskou.
Acht dagen en acht nachten lang raasde
de Sibcrie-expres door de onoindicre wijdte
van de Sowjet-landen. Over Tsjita en het
Jablonny-gebërgte ging het door Mongolië,
langs de oevers van het Baika'meer, door
Siberië, door het land der Sojoten, Tartaren en Basjkiren, door den Oeral en het
gebied van de Wolga naar de Russische
hoofdstad. Na een onderbreking van anderhalven dag werden de duizend kilometer
naar do Duitsche grens afgelegd.
Vervolgens werd de laatste etappe van
ds reis, die bijna drie weken had geduurd,
naar Berlijn afgelegd. Hier eindigde de tocht
van 15.000 kilometer, welken Matsoeaka had
gemaakt, zonder gebruik te maken van het
meest moderne verkeersmiddel: de vliegmachine. Men zal zich kunnen voorstellen,
dat hij blijde was, eindelijk bevrijd te zijn
van het geratel van de wielen.

DOODELIJK ONGELUK OP DEN
RIJKSWEG BU BUSSUM.
Jongen, die niet uitkeek bij liet over-

steken, door auto aangereden.
Gisterenmiddag is op den rijksweg bij den
Gooischen Boer te Bussurn een ongeluk gebeurd, waarbij een jongen gedood werd.
De twaalfjarige van M. stak plotseling clen
rijweg over zonder uit te kijken, waardoor hij
werd aangereden door een auto, die uit de
richting Naarden kwam. De jongen was op
slag dood. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar de Majellastichting. De bestuurder van de auto treft geen schuld.

Provinciale Berichten.

DE AMERIKAANSCHE BEWAPENING
Jaarlijks dertig duizend gevechtsvliegtuigen

Nieuws uit Baarle-Hertog.

WASHINGTON, 29 Maart (D.N.8.1: Onder
de door de financieele commissie van den
Senaat goedgekeurde 4 milliard dollar voor
de Amerikaansche bewapening bevinden zich
geldmiddelen, zoo meldt de Associated Press,
voor den bouw van 4750 bommenwerpers.
Voorts zal met behulp van deze aanvullende
gelden het opleidingsprogram voor de piloten
van het Amerikaansche leger zoo uitgebreid
worden, dat jaarlijks ongeveer 30.000 gevechtsvliegers door de weermacht der Ver.
Staten zullen kunnen worden opgenomen.

GEMEENTERAAD.
Schoolhuis nog niet verhuurd.

De raad neemt kennis van de processenverbaal van kasopname inzake de gemeentefinanciën; aanwezig is een kassaldo groot
317.331 frs.
Vervolgens deelt de voorzitter mede de inschakeling van de bevoorrading met BaarleNassau. Inmiddels (ingaande 10 Maart 1941)
hebben Baarle-Nassau en Baarle-Hertog dezelfde distribuCieregellng.
Besprekingen worden gevoerd betreffende
MADRIDS ONTZET GEVIERD MET
het verhuren van hst schoolhuis. Aangezien
DUBBELE RANTSOENEN BROOD
het schoolhuis betrokken wordt deels dooi
den gemeenteontvanger en het distributiebeTer gelegenheid van den tweeden verjaar- drijf en verder door de bezetting kan er geen
dag der bevrijding van Madrid van generaal sprake van zijn hst schoolhuis momenteel te
Franco's tegenstanders, zijn dubbele rantverhuren.
soenen brood aan de Madrilfeensche bevolVoorgelezen wordt een schrijven van den
king verstrekt.
gouverneur der provincie Antwerpen, inzake
.de cpelsching van paarden.
De raad heeft geen bezwaar tegen de beslissing van het kerkbestuur van de parochie
St. Rsmlgius, betreffende de vernieuwing van
de daken der kerk.
Bij de rondvraag kwamen diverse verbeteBRUTALE INBRAAK TE AALTEN.
ringen van wegen en het maken van riolen
ter sprake.
D. v. N. Br.
Sleutel van de brandkast uit de
slaapkamer gehaald.

Binnenland.

Op zeer brutale wijze ls des nachts bij dr.
Der Weduwen, te Aalten, ingebroken. Het
is nog niet duidelijk geworden of één
of
meer inbrekers dit stoute staaltje hebben uitgehaald. Men drong door de schuilkelder de
woning binnen en maakte allereerst de telefoon en den auto onklaar om, bij mogelijke
ontdekking tegen alarm gevrijwaard te zijn.
Het ongenoode bezoek ging zoo stil te werk,
dat geen der huisgenooten ook maar
iets
van het onraad hoorde.
Het geheele huis werd doorzocht, waarbij
men zelfs de vermetelheid had tot het slaapvertrek van den dokter door te dringen. Men
nam hier het costuum van den dokter weg
en vond hierin de sleutels van de brandkast.
Deze werd geopend en het daarin liggende
geld ontvreemd. De grootte van het vermiste
bedrag is nog niet bekend.

DE GASGENERATORS ACHTER AUTOS
Gevaar voor de jeugd
De secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken, heeft een
circu aire gezonden aan de burgemeesters
der gemeenten, waarin hij het volgenie mededeelt.
Tegenwoordig zijn vele autobussen en
vrachtauto's voorzien van een gasgenerator,
ten gevolge waarvan achter het voertuig
een tweewielig
.(z.g. gas-

bevesti^B

dolly) is
Naar de NedeTvandsche Bond van Auto»
busdlenstondernemers mededeelt, komt het
herhaaldelijk voor, dat kinderen, het gebaar
dat zij daarbij loopen niet beseffende, op
deze aanhangwagens klimmen, waardoor
ongelukken' niet kunnen uitblijven. Reeds
zijn ongevallen met doodelijken afloop te
betreuren.
De secretaris-generaal verzoekt den burgemeesters door tusschenkomst, van de gemeentepolitie of anderszins tegen dit euvel
handelend op te treden.

Nieuws uit Baarle-Nassau.
GEMEENTERAAD.

Dunrtetoeslag.

—

Wegenverbeteringen.

Na het openingsgebed wordt een schrijven
van Ged. Staten ter sprake gebracht, betreffende een verzoek van Intrekking van het,
raadsbesluit van 26 November 1940 tot heffing opcenten gemeentefondsbelasting 1941—
1942.
Ds raad gaat aceoord met het voorstel van
van B. en W. aangaande steunverleening B
vsor 1941—1942 voor een bedrag van pl.m.
130.— en een wijziging van de verordening
veldwachter.
Ingevolge de desbetreffende circulaire van
het Departement van Binnenlandsche Zaken
rordt aan het gehuwde gemeentepersoneel,
zoowel in vasten ala in tijdelijken dienst, met
een brutoloon beneden
1900.— 6 pet. duurtetoeslag toegekend. Het personeel van den
L.B.D. valt daarbuiten doch werd reeds eerd.- een gratificatie van 6 pet. toegewezen en
wel van terugwerkende kracht tot 1 December 1.1.
D: verordening regelende den ophaaldienst
van hulsvuil, welke reeds vroeger in ons blad
werd opgenomen, is thans conform het voorstel van B. en W. vastgesteld.
Na de behandeling der agenda merkt het
lid v. d. Brandl op, dat nu de weg naar Castelre e.a. een beurt hebben gehad ook de
weg tusschen de Baarlebrug en Strumpt verbetering behoeft.
Voorzitter deelt mede, dat deze kwe.lMe
meerrpalen onder B. en W. werd besproken,
doch dat er momenteel nog werk s hetgeen
voor zou m?eten gaan. Ook het lid Joosen
spreekt over wegen dle r bsoluut eerder in
aanmerking voor verb-< jrlng komen. Aande gemeente Alphen en Riel zal een verzoet;
wo-den gericht tot vert-etsring van sommige
waterloopen onder Boschhoven. Onder Castelré en op het Gooreind ls.een duiker Ingestort, voor herstelling ïal men zich ter nlaa*-se gaan oriënteeren.
D. v. N. Br.

’

’

EEN GROOT SUCCES...
Dat was Donderdag de eerste opvoering van
„Christus Verworpen". De vele aanwezigen
hebben met een ademlooze stilte het spel
van de excutanten' gevolgd en waren, na afloop, zeer voldaan over hetgeen Katholiek
Tooneel hen geboden had. De manier waarop
het H. Lijdensdrama voor 't voetlicht werd
gebracht bracht in de zaal een diepe ontroering, en met spanning wachte men het einde
af dat toch aan allen overbekend was. Dit
was wel het beste bewijs dat de speelsters
en spelers contact hadden met de zaal. Het
oordeel van de plaatselijke pers was dan ook
onverdeeld gunstig.
A.s. Donderdag gaat de tweede opvoering,
laat toch niemand verzuimen dit spel te
gaan zien. Het is de moeite waard.
Voor plaatsen enz. leest men de in dit blad
voorkomende advertentie.

MAAGZUUR
OPRISPINGEN
GASSEN

Helpt

Voor duizenden guldens aan goederen
in beslag genomen.

Dopspoeder
van Dr.O.DUBOIS

Oriq. vorpak. f 1.25, bij Apoth.onDroq.
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MAANDAGMIDDAG 3 UUR
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Nieuws uit Loon Op Zand-Kaatsheuv.
Burgerl. Stand van 13 t.m. 26 Maart.
Geboren: Maria J d. van W Witteveeen-v.
Hendrina J J d. van H M SmitsAert
Cornelis G A z. van C J KemDingemans
meren-Zijlmans
Johannes P A M z. van C J
Merkx-v. Gils
Maria H G d. van J A van
Riel-Vugt-s
Dirk z. van G. van Beek-Vuuren
Jacobus N. M. z. W v d Velden-Ligtvoet
Cornelis A.'z.'van P C van Dongen-Kroot
Jacobus J J z. van G P Grootswagers-v. Boxtel
Adriana C. M. d. van G. P. Grotoswagers
v. Boxtel
Marinus H C z. van P C SuossWellerd — Josephus C. M. z. van P J Dingemans-Emmen
Hendrikus L. C. z. van C
M Valk-de Peffer.
Overleden: Johannes L M Dirksen 9 mnd.
Johannes Berzeveld wed. van M C Brekelmarus 75 jaar
Hendrika H van Roesel. wed.
van J. P. Vrinten 78 jaar
Wilhelmus H Eggenhuizen 54 jaar
Th. den Ouden 88 jr.
Aa. H. KleinG C A M v Gorkum, 16 mnd.
geld 4 mnd.
W. Kuijpers, wed. van Aa.
Aa. Deltour, 83 jaar
Aa. W. v. d. Wee, 75 jr.
Huwe'ijks-aangiften: J A v d Velden 25 jaar
en J A Coomans 24 jaar
N J van Hoof 26
jaar en Ca. Beerens 28 jaar
L van .Dijk 25
j. en Tha. Hoevenaar 24 jaar.
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menu's.
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Anna C dc Bont 58 j.
Wilhelmus Somers, echtg. van Godefrida van den Ekelhof
rn bevorens weduwnaar van Cornelia van
'Lieshout 77 j. — Cornelius Scheepens, echtg
van Anna M. Jansen 69 j—Johanna M
Bieson, wed. van Franciscus J. Mommors
81 j. —Elisabeth A. J. Bogaers 2 jaren
Supriana B. Castio,, wed. eerst van Karel J. v.d. Smissen en daarna van Joannes
B. De Cloer 72 j.
Cornelia M A de
Kroon 5 mnd.
Anna W Wouters
2 mnd.

—

——

.

Van Uw huwelijk een foto

—
—
— ——

Zilveren Rozenkransen
Gouden en zilveren
medailles
kruisjes

L. BRESSON

Ingesteld op voedzame en smakelijke

—— —

—
— ——

—

TILBURG'S CENTRALE KEUKEX
WORDT WELDRA IN BEDRIJF
GESTELD.

—

Van komen en gaan.
Vertrokken: Ha. M. Derks naar Vlijmen
Ca. M. Pennings en Ja. Pijnenburg naar Tilburg
J. Mels naar Esch
W J J Post naar
Weert.
Ingekomen: G J va-i Beek en gezin van
van Fotografisch Atelier
Grave
Tha. M W v Poppel
Wa. C. J. Vera
Aa. Ha. Hengstmengel
JA Brands
Ma. Fa. H.vd SCHOOT, Zomerstraat37. Te 1.7788
H. de Rooij
Ja. R J Vaessen
JA Vuikei s
BESPREEKT TIJDIG.
8427
AG M Kools -LJC Pijnenburg
P JJ
van Pelt — J P Zwietering en gezin, allen van
Tilburg -LN Damen van Eindhoven
Hu wel üksaa ngiften:
C. v.
Rijswijk en gezin van Eethen
Pa. Leenen
Barend
A. Hoonakker en Adriana M. A.
van Raamsdonk
N. Kokx van Eersel
O. Aerts.
Hendrik Evertsen en Jansje TemRiksen en gezin van Lichtenvoorde.
pelman.
Johannes B. A. Kamerbeek en
Cornelia, H. Aalbers.-— Adrianus A. Schilders en Gertrudis M. van Engelen.
Leo
J. M. Ceulen en Wilhelmina H. M. Mols.
Antonius H. J. M. Kennis en Josephina
P. JT. Pessers.
Gerardus J. K. Princen
on Maria F. C. Engel.
Adrianus A. C.
en
J. Appels en Wilhelmina Graafmans.
Wilhelmus ,T. Jacobs en Elisabeth P. van
Zeer geschikte Communie cadeaux.
Franciscus L. P. Lips en Doro
Hezik.
thea. C. J. van Gooi.
Jacobus J. van
Pieter
Pelt en Maria A. C. Trimbacih.
GASTHUISSTRAAT 63.
J. J. M. van de Langerijt en Johanna C.
Baak.
Antonius A. J. Wagemakers en
Viüevoije.
Anna C.
Johannes L. StofAdrianus
meel en Maria J. van Eg-mond.
uit
P. v. d.
Gijsberdina
Heeswijk
van
en
H.

—
— — —
—

|

Burgerlijke Stand van Tilburg van
26 tot en met 28 Maart 1941.
GEBOREN:
Yvonne I. Th. d. van Antonius I. J.
Verhoeven en Cornelia 3. Straver
Anna
L J C. d. van Petrus JAM Lemrnene,
cn Cornelia G L Brands
Maria J J
d. van Lambertus van Berkel en Johanna
M. Vricnten
Jozof P zn van Willem
A H Kluijt cn Margaretha Habets
Maria Th O d. van Leonard.us A Habrakon
en Adriana M Spiljard
Henricus M.
zn van Norbertus F J A Broeken.
en
Emma W M van de Ven
Henricus Gymnastiek & Aihleliekvereeniging „V 0L T"
J F. zn van Johannes v. d. Linde en Cor-nelia M Bruurs
Theresia M J d. van GROOTE GYMNASTIEK UITVOERING
Josephus M Reijnen, en Lambei ta A van
in den STADSSCHOUWBURG
Drunen Lodewijk P. J M zn van Cor- opDONDERDAG 3 April 1941. Aanvang
7.30 uur
nelis J 'v.d. Meijdlen en Julie M. Primer
Prijzen
plaatsen
der
in
voorverkoop:
Maria N M A d. van Bato P J Logger
le rang f 0.40, 2e rang f 0.25
en Adriana M C v.d. Berg
Franciscus
M J A zn van Gerardus P Jacobs
en
Elisabeth de Bakker —Gerardus II M. zn
R.K.T.V.V.—KOLPING.
van Petrus J. Spijers en Godefrida J
Boom — Anna C. d. van Theodorus J. Bovengenoemde wedstrijd gaat nieit dooi-,
Vos cn Maria A C Somers
Maria J. daar de R.K.T.V.V.-terreinen zijn afgekeurd.
M d. van Johannes A P van Amelsfort en
Margaretha G M. Heeren.
HET TILB. INSTITUUT voor STENO:
OVERLEDEN:
NED. en MODERNE TALEN, TYPEN,
Anna M. v.d. Ven, echtg. van Andreas B BOEKHOUDEN, Ned.-, Duitsche-, FranOttcrdijk 51 j. — Cornelis J v.d. Ven 2 m. sche-, Engelsche-, Svaansche HANDELSErnestinus C de Bakker 3 mnd. — Hen- CORRESPONDENTIE en CONVERSATIE.
drikus C van Hest, weduwn.,, van Maria
AanvaiTjr nieuwe cursussen: 1 April. SecretaTh van Berkei 88 j. — Maria K Rijmus riaten Wiihèlminapark 12, Tel. 5377, en Veemarktechtg. van Antoon L. Melchiors 70 j.— straat 1 (hoek Heuvel).
6282
Antonius A van Abeelen, echtg. van Anna
M. v. d. Velden 60 j. Cornelius W. H
Zebregts 3 mnd Maria A A v.d. Sande
R.K. VOLKSUNIVERSITEIT
7 jaren Aloysius M A. Kerstons echtg.
Kleine Academie.
yan Maria F A J d eCharro 82 j.

.

Zelden hebben onze bezoekers zich zo geamuseerd als gisteren bij de premiere van
6392
deze denderende film !!!
8
en
half
Hal<B,
Zondag
half 4 haU6
Heden :

TEL. 5439

Zoo geschiedt de Samenstelling der menu's
door den Voedingsraad. De bereiding geschiedt door erkende koks met ervaring, terwijl de bereiding plaats vindt met behulp
van de modernste kooktechniek. In de keukens worden de eischen van hygiëne uiteraard zeer streng in acht genomen en
ten
slotte staat de bereiding voortdurend onder
controle van den Keuringsdienst voor Waren.
Wanneer wij nog vermelden, dat er 18 verschillende menu's voor ieder jaargetijde zijn,
dan is het wel duidelijk, dat alle gedaan is
om nakoming van het parool voor de centra,
le keukens: „Goede en smakelijke voeding
voor iedereen en voor weinig geld in deze
tijden van voedselschaarschte" te waarbor.
gen. Wij komen op een en ander nader terug.

BURGERLIJKE STAND
VAN TILBURG.

STADSSCHOUWBURG

ROYAL

HEUVELSTRAAT 42 A,

geschonken.

6386

in de beide gezellige zalen.

bij Willems gekocht....!
Juwelier-Horloger

FOTOHANDEL VELDMAN

DANSEN
■SCALA

.... I

Tilburgsche Berichten.

want de gezelligheid en stemming
KENT lEDEREEN

in

toch

Ook de Tilburgsche bevolking zal binnenkort
kennis kunnen maken met de instelling der
Centrale keukens, zooals deze reeds in diverse plaatsen in den lande met veel succes in
gebruik zijn.
In het algemeen bleken deze keukens overal in een behoefte te voorzien, zoodat aangenomen kan worden, dat ook Tilburg deze
instelling met open armen zal ontvangen.
De eerste centrale keuken voor Tilburg is
aan de Ringbaan Oost bij de Jacob
gevestigd
Voor Sm al film "voorstellingen van Oudenhovenstraat
en zal weldra in bezoowel geluld als stom uitgevoerd met de drijf worden gesteld.
modernste apparaten is Uw adres:
Het doel der centrale keukens ls, om voor
weinig geld de bevolking steeds van goede
voeding te kunnen voorzien, terwijl ook aan
HEUVEL 22
TELEFOON 8921
de smakelijkheid der menu's alle aandacht is

Een GENOTVOLLE AVOND vindt V bij het

I

Communie-cadeaux
OVERAL GEZOCHT

Bij

KETTINGHANDELAARS IN DE
RIJNSTREEK GESNAPT.

Bijkscontroleurs van den Crisiscontroledienst zyn in de Rijnstreek weder e.'ii omvangrijken keitingliamlel in aan de distributie onttrokken vocdingsniidde'en, ditmaal
voornamelijk bestaande uit vleesoh en vet,
é>p het spoor gekomen. Er bleken daarbij
ingezetenen van Alphen aan den Rijn en
Aarlanderveen, alsmede uit Gouda en eiaiige
andere omliggende genuenten betrokken to
zijn.
De Rijksrecherche was er achter gekomen
dat in het voormalige station ta Aarlanderveen een groote partü varkensvleesch en vet
was opgeslagen.
Juist toen een groote
voorreed,
vrachtauto
waarmede de voorraad zou worden verzonden, grepen de
rechercheurs in; zü konden de geheele partij
in beslag nemen. Zij bestond uit circa 630
kg. plantaardig vet, dat afkomstig was van
een slager uit Aarlanderveen en 190 kg.
gezouten varkensvleesch met spek alsmede
zes hl. tarwe, hetgeen aan een varkenskoopman; eveneens "te Aarlanderveen, toebehoorde. Daar aan een tussdhenpersoon u.t Alphen
aan den Rijn, die eveneens wercl aangehouden, dc noodige bescheiden werden verzonden, leidde het spoor verder naar e. vn veehouder, eveneens te Alphen, bij wien drie
geslachte varkens in beslag werden genomen. Ook te Gouda en omgeving blek bij
verschuilende handelaren voor de Rijksrechercheurs het noodige te vinden. Er konden
eenige vrachtauto's worden volgeladen o.a.
met eenige duizenden kilo's g-erookt paardenvleesch, circa honderd voor- en achterhammen enz. De waarde van het gevondene
loopt in de duizenden. Tegen allen, die bij
dezen omvangrijken kctt:nghandel zijn betrokken, is proces-verbaal opgemaakt.

Van onze Adverteerders.

——
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Tweede les Cursus Tandverzorging.
Voor een zeer aandachtig geTioor gaf
Vrijdagavond in de bovenzaal van dc R. K.
Leeszaal in de Willem II straat tandarts
Beukers zijn 2e les in tandverzorging.
Na op uitvoerige wijze de vraag behandeld te hebben: Hoe binden wij de strijd
tegen de tandcaries aTan, ging de docent
over tot de schooltandverzorging. In dit
thema behandelde hij eerst de conserveerende behandeling van het gebit, eu zeida
dat voorkomen beter was clan genezen.
Uitvoerig stond spr. stil bij wat eigenlijk
de schooltandverzorging beoogde, om er vervolgens op te wijzen, hoe men volgens statistische gegevens kan aannemen, dat in
een eerste klasse bij de kinderen van 6 si
7 jaar nog 60 pet. vrij van tandcaries zijn*
in de 6e klas, dus op ong. 13-jarige leeftijd
maar 30 pet. meer.
Nog slechter gesteld is het met het volwassen geslacht. Statisstieken stellen de categorie die vrij blijft van tandcaries bij
cultuurvolken op 3 a 5 pet.
Geheel anders echter is de situatie or»
scholen waar tandverzorging is. 95 a 93
pet. heeft eon gezond gebit bij het verlaten
der school, zij het dan mot enkele gevulcta
kiezen.
Na nog enkele hem gestelde vragen toij
aller voldoening beartwoerd te hebben, sloot
de docent zijn les, om deze a.s. Vrijdag op
dezelfde plaats en tijd yoort te zetten.

inventarisatie i
1 Wesens
IS ONZE ZAAK

| MAANDAG DEN GEHEELEN DAG 1
Nieuwenhuizen. — Petrus C. A. M. Hamers
GESLOTEN 1
Vergadering Bouwpatroons.
en Adriana M. van Gorp. — Petrus A. J. I
dagen
vergaderden
Dezer
alhier de leden van Helvoirt en Anna M. C. Baokx.
Jovan den Ned. R.K. Bond van Bouwpatroons han B. C. Stroot en Henriette R. van Rooij. | „HET BROEKENHUIS" Keuvelstraat 24 1
de
Nieuws

Udenhout.

—

—

—

—

—

gemeenten Udenhout, Haaren en Heluit
Adrianus Schellekens en Cnristina M.
voirt. Bij de besprekingen over het nieuwe
Johannes F. Norbart en
Meeuwesen.
Landelijk Collectief Contract werd besloten
Andrpas F.
met ingang van 1 April 1941 het uurloon te Adriana J. M. van Vugt.
Wilhelmina
11.
M. Froklage.
brengen op f 0.65.
Franken en
Christiaan van Meel en Catharina J.
van dj> Put.
Gerhard B. Hakken on Catharina Th. Salden.
Antonius J. M.
Smulders en Henrica J. A. C. Jonkers..
Onder deze rubriek kunnen te?en den mi- Theodorus J. A. M. Janse en Gertrudis
nimalen prijs van / 1.10 aankondigingen ge- Johanna Lover.
schieden betrekking hebbende op duivenGehuwd:
en biljartsport. dilettantentooneel enz., uitWilhelmus van Diessen 33 en Catharina
sluitend ten behoeve der leden. Al of nie'
opname staat vrijblijvend ter beoordeeüm A. M. Goossens 27 j.
aan de Administratie. De aankondigingei
mogen niet meer dan 10 regels beslaan. He
bedrag moet vooruit betaald worden.
VERDUISTEREN IS GEMEENSCHAPSPLICHT.
JUBILEUM BILJARTVER. „'T ABATTOIR".
Heden moet verduister zijn van 8.08 des
Vandaag en morgen de laatste dagen voor avonds tot 7.21 Zondagochtend.
beide concoursen Barak en driebandenspel.
Zondag moet verduisterd zijn van 8.09 des
G4OB avond tot 7.21 maandagochtend.
Schitterende prijzen.

Vereenigingsnieuws.

—

—

—

—

VARIéTé.
Wij verwijzen naar de in dit blad voorkomende adv£jl'entte, betreffende de tooneel- en variétéuitvoeringen welke Zondagnamiddag en Zondagavond word-en gegeven
in de zaal van Haans-Zeebregts, Smidspad.

HEUVEL 46 (naast Riche)
Rjf^Y
m*mW ■ A£ Voor moderne portretten

""^

LONGA-NAC.
In dezen wedstrijd komt Longa als volgt
binnen de lijnen.
v. Luytelaar
Mes
Mulder
Pellikaan v. d. Boogaerd de Jong
Rutten Jongman Broeken ülterke Schellekens
De elftal-opstelling van NAC kon nog niet
worden opgegeven, maar wel staat vast, dafl
de Bredanaars zeer sterk naar Tilburg komen.

HET GAS-TANKSTATION TE
TILBURG.

De voorbereiding vordert. —Tijdige
inwerkingtreding verzekerd.
Degenen die met aandacht den belangstelling hebben gevolgd, wat er zoo al is voorgevallen rondom de voorbereiding van de totstandkoming van het gas-tankstation;
ten
onrechte in de officieele stukken „tankgasstation" geheeten;
we hebben tenminste
nooit van „tankgas" gehoord !
zullen wel
eenigszins bevreemd opgekeken hebben, dat
er op het Piusplein nog altijd niets gebeurt.
Er moet daar immers een gebouw verrijzen
van nog al eenige omvang en beteekenis, als
men nagaat, dat de bouwkosten er van ep
de verdere volledige inrichting rond f 80.000
zal bedragen.
'n Paar weken geleden, stond er midden op
liet — door vieze onaanzienlijke „bergen"
die de dekking der even onooglijke schuilloopgraven vormen
mismaakte plein,
een staketsel en werklieden met groote houweelen waren doende om de klinkers „op te
vijzelen".
Ziezoo, daar gaat de eerste spade in den
grond, dachten we.
Daags nadien wat er geen spoor maar van
te bekennen; alles weer netjes potdicht. En
naar
is er ,
tot op den huidigen dag
overluidt van het Saidjah's verhaal in
drachtelijken zin, nog altijd niemand op den
weg, die leidt van Badoer naar den Ketapan!
Terwijl toch de tijd voortschrijdt, en de
fatale termijn van 31 Mei, langzaam maar
tergend nader komt. Tergend vooral, wijl dan
aan de geldschieters, die zulks wenschen een
moeten
ronde som van totaal f 30.000 zal
■worden betaald.
Edoch, dat is allemaal uiterlijke schijn.
In feite, wordt er aan de totstandkoming
van het station, stug doorgewerkt. D.w.z.
vooral aan de montage en outillage van het
geval; en dat is toch het voornaamste.
Een mooi gebouw, zonder de noodige „ineigengrediënten" voor zoon „tankerij"
aardig dat het woord „tank" zoowel in 't Nederlandsch als ir. 't Duitsch en in 't Engelsch
op dezelfde wijze geschreven en bijna ook
heeft geen doel.
uitgesproken wordt!
En toch was dit de grootste zorg. Immers,
waar haal je in dezen tijd, waarin gesproken
wordt van leveranties op jaar-termijn, den
boel vandaan?
Vandaar, dat we eens geïnformeerd hebben naar den stand van zaken en de vooruitzichten.
Ook al, omdat de „belanghebbenden", die
als „deelnemer" staan ingeschreven, zouden
weten, of en in hoever zij met hun „ombouw" moeten beginnen of er mede voortgaan.
Welnu: de eerste compressor is bereids
aangekomen en ook een behoorlijke hoeveelheid flesschen, afkomstig uit ons eigen land
en zelfs uit Berlijn zijn gearriveerd. Alleen
Tsjechoslowakije heeft de besteüijig nog niet
uitgevoerd. Voor wat dit laatste land belangt, wordt wel eenigszins het vermoeden
gekoesterd, dat het materiaal niet op tijd
aanwezig zal kunnen zijn.
Maar in elk geval staat de zaak dus zoo er
bij, dat onder alle omstandigheden, einde
Mei en misschien zelfs reeds iets vroeger, het
bedrijf in werking zal kunnen treden. Mocht
zulks onverhoopt in den beginne nog niet op
't.Piusplein-station kunnen geschieden, dan
toch zeker aan de Gasfabriek zelf. Er is thans
reeds voldoende flesschen-materiaal aanwezig, om de clientèle behoorlijk te. bedienen.
De vrees is geuit, dat het gevaar van explosie
niet onbedenkelijk
in de flesschen,
groot is.
Inderdaad schijnt men in Duitschland deze
ervaring opgedaan te hebben, zoodat niet
lang geleden plotseling alle tankstations gesloten werdeii.
Er is thans een onderzoek ingesteld en
men kwam tot de ontdekking, dat bepaalde
omstandigheden leidden tot de vorming van
een explosiestof in de flesschen. Spoedig vond
men echter een tegenmiddel, waardoor het
ontploffingsgevaar tot een minimum kans
kon worden teruggebracht. Zoodat de stations in Duitschland op dit oogenblik dan
ook alle weer geopend zijn.
Ook hier te lande hebben bekwame ingenieurs het geval nog eens uitenterna bekeken. En zij bevonden, dat de huidige fabricage van de flesschen noemenswaardig gevaar vrijwel uitsluit, tenzij onvoorziene omstandigheden mochten optreden natuurlijk.
Nademaal de beperking in het benzine- en
olieverbruik voortschrijdt,
het is alweer
egrer geworden zoodat de Stadsdienst zijn
ochtendritten wellicht geheel zal moeten
doen vervallen!
wordt de hang en het
verlangen naar het gas-tankstation uiteraard
grooter.
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FABRIEKSLOODS UITGEBRAND.
Heden, Zaterdagmorgen omstreeks

7 uur is
brand uitgebroken in een fabrieksloods der
wollenstoffenfabriek van Dooren en Dams op
Korvel, Deze loods welke terzijde van de fabriek gelegen is, was ingericht als droogkamer en er lag een hoeveelheid kunstzijde
opgeslagen. De gealarmeerde brandweer rukte met groot materiaal uit en legde eenige
slangen uit. In vrij korten tijd was het vuur
bezworen.- Door den fel uitslaanden brand
werd de geheele loods met inhoud vernield.
De schade wordt door verzekering gedekt.
GEWIJZIGDE

DIENSTREGELING.

Baarle Nassau-grens-Tilburg station v.v.
(Geldig van 31 Maart 1941 af)

over uit, dat ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden de TDV op een zeer bevredigend jaar
kon terugzien. Jaarverslagen van secretaris en
penningmeester werden goedgekeurd. Er was
een batig saldo in de kas. De bespreking kampioenschap van Tilburg maakte de tongen los.
Na eenige discussies werd besloten het kampioenschap te verspelen in twee klassen. De
eerste klas vangt aan op Zondag 20 April 11 u.
en de tweede klas op Woensdag 16 April 7.15 u.
Aangaande de agenda Noord. Brab. Dambond
werd het bestuur vrij mandaat gegeven. Daarna
werden de diploma's uitgereikt aan de beide
clubcampioenen eerste en tweede klas resp. de
heeren A. Berens en G. Beerens. De voorzil^r
en secretaris die beiden aan de beurt van aftreden waren, weiden bij acclamatie- herkozen.
Door dc verkiezing van den.heer Van Rijen tot
commissaris werd in de vacature Vugts voorzien.

Financiën.
REGELING VAN HET NEDERLANDSCHE DEVIEZENVERKEER
Aan een besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van financiën,
van justitie, van
handel, nijverheid en
scheepvaart, van landbouw en visscherij en
van koloniën, betreffende de regeling van
het Nederlandsche deviezenverkeer, op grond
van paragraaf 1 der deviezenverordening
no. 23/1940 en in overeenstemming met de
paragrafen
der verordening
2 en 3
no. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor
het Nederlandsche gebied, ontleenen wij het
volgende:
De secretaris-generaal van het departement van financiën kan bepalen, dat ingezetenen bij door hem aan te wijzen instellingen aangifte moeten doen van de hun in
eigendom toebehoorende, en nadien door
hen verkregen buitenlandsehe vorderingen,
buitenlandsehe effecten, en andere buitenlandsehe onlichamelijke zaken of bepaalde
groepen daarvan.
De aangifte geschiedt overeenkomstig de
door den secretaris-generaal 'van het departement van financiën te geven aanwijzingen.
De vast te stellen termijn kan verschillend
worden bepaald voor de onderscheidene
waarden of afzonderlijke groepen daarvan.
Verder kan de secretaris-generaal van het
departement van financiën bepalen, dat ingezetenen verplicht zijn de hun in eigendom behoorende en nadien door hen verkregen buitenlandsehe vorderingen, rechtstreeks
of door tusschenkomst van een de'viezenbank
aan te bieden, op verlangen te verkoopen en
over te dragen.
De deviezenverordening van 1940
wordt ingetrokken, behalve voor zoover
betreft strafbare feiten, welke voor het
ln werking treden van dit besluit zijn
begaan.

De wet: Internationaal Betalingsverkeer 1934, wordt voor het bezette Nederlandsche gebied ingetrokken.
Zulks evenwel met uitzondering voor zoover
het strafbare feiten betreft, welke vóór liet in
werking treden van dit besluit zijn begaan. Aanvullende en uitvoeringsvoorschriften, welke voor
het bezette Nederlandsche gebied op grond van
de deviezenverordening 1940 eu van de wet
„Internationaal betalingsverkeer 1934" zijn gegeven, blijven van kracht en worden geacht op
grond van de overeenkomstige bepalingen van
dit besluit te zijn gegeven, totdat zij worden
vervangen of ingetrokken. In het laatste geval
blijven zij van kracht voor zoover betreft strafbare feiten, welke voor deze vervanging 'of intrekking zijn begaan.
Vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen,

welke voor het bezette Nederlandsche gebied
op grond van de deviezen-verordening 1940, de
wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 dan
wel krachtens genoemde verordening of wet
gegeven bepalingen zijn verleend, totdat zij door
de instantie, welke daartoe overeenkomstig dit
besluit gevoegd is, worden vervangen of ingetrokken.
Dit besluit wordt aangehaald als „Deviezenbesluit 1941".
Dit besluit treedt in werking op den dag zijner
afkondiging.

Binnenland.
MAATREGELEN TEGEN HET
BEPERKEN VAN WERK.
Bij besluit van den secretaris-generaal van
het departement van sociale zaken (Verordeningenblad no. 13) zijn wijzigingen gebracht in het eerste uitvoeringsbesluit ingevolge de verordening betreffende het beperken, van werk.
Artikel 1 van laatstgenoemd besluit komt
nu te luiden als volgt:
Het is den leiders van landbouw-, industrie.
en handelsbedrijven, alsmede dengenen, die
een vrij beroep uitoefen en.verboden:
1. het werk in het bedrijf of in het vrije
beroep tijdelijk of voorgoed stop te zetten;
2. r>sn werktijd van werknemers tot minder
dan 36 uren in de week in te korten;
3. Werknemers te ontslaan, tenzij artikel
1639pvan het Burgerlijk Wetboek toepasselijk iv

HANDHAVING DER ORDE ONDER

„

Opgedragen aan den rector-magnificus
van hoogeschool of universiteit.

x

—x

Tilburg (station) v. 8.50 11.10 13.55 16,05 18.20

„SS
S
Het Laar
S
S
„ 910 11.30 14.15
16.25 18.40
Riel
„SS
SSS
Brakel
„ 9-25 11.45 14.30 16.40 18.55
Alphen
Baarle-N.(dorp) „ 9.40 12.— 14.45 16.55 19.10
Baarle-N. (gr.) a. 9.50 12.10 14.55 17.05 19.20
Op deze rit is een extra-autobus gesteld
tot vervoer van scholieren naar en van verschillende scholen te Tilburg, op dagen, waarop school wordt gehouden.
x. Niet op Zondag.
S. Stopt overal op verzoek. In bebouwde
kommen alléén bij de halte.paaltjes, voor
icoveel deze geplaatst zijn.

—

Dezer dagen hield de TDV haar 2e jaarvergadering. De voorzitter heette de aanwezigen
hartelijk welkom. Hij sprak er zijn voldoening

.„ —

x
S
(gr.) v 7.40 10.— 12.50 15.— 17.15
Baarle-N.(dorp)
7.50 10.10 13.— 15.10 17.25
„ 8.05 10.25 13.15 15.25 17.40
Aphen
S
S
„SS
S
Brakel
8.20 10.40 13.30 15.40 17.55
Riel
„SS
Het Laar
SSS
Tllburg(station) a. 8.40 11.— 13.50 16.— 18.15

Baarle-N.

TILBURGSCHE DAMVEREENIGING

DE STUDENTEN.

In het Verordeningenblad is opgenomen
een besluit van den secretaris-generaal van
het departement van opvoeding, wetenschap
en cultuurbescherming betreffende handhaving d=r orde onder de studenten aan universiteiten en hoogescholen in het bezette
Nederlandsche gebied.
Daarin wordt het volgende bepaald:
De handhaving der tucht en orde onder ac
studenten is opgedragen aan den rector-magnificus, voor zoover hierna nieft anders is bepaald.
Bij overtreding der orde of bij ander wangedrag waarsshuwt of berispt de rector-magnificus.
In ernstige gevallen is de rector-magnificus

bevoegd den overtreder den toegang tot 'Hé
universiteit of hoogeschool voorloopig voor
den tijd van zeven dagen te ontzeggen.
Het college van rector-magnificus en assessoren bepaalt binnen zeven dagen na de
beslissing, door den rector-magnificus genomen, of en voor hoelang de periode, gedurende welke de toegang is ontzegd, dient te
worden verlengd.
De overtreder mist de bevoegdheid om gedurende den tijd, dat hem de toegang c;z
een universiteit of hoogeschool is ontzegd,
examen af te leggen of toegelaten te worden
tot het bijwonen van colleges en practica aau
eenige andere universiteit of hoogeschool in
het bezette Nederlandsche gebied.
De uitspraak van het college van rectormagnificus en assessoren, waarvan onverwijld aan den overtreder, hst college van
curatoren en den secretaris-generaal schriftelijk mededeeling wordt gedaan, dient van
een dagteekening te worden voorzien en met
redenen te worden omkleed. Tevens wordt bsslist of de uitspraak al dan niet openbaar
zal worden gemaakt.
De rector-magnificus en de belanghebbende kunnen binnen drie weken na dagteekening van de uitspraak bij den secretaris-generaal in beroep komen. Hat instellen van
beroep brengt niet mede, dat de uitvoering
van de opgelegde straf wordt opgeschort.
De voorzitter van het college van curatoren,
gehoord den redtor-magnificus, kan in bet
belang van de betrokken universiteit of hoogeschool of bij wijze van ordemaatregel, bïpalen, dat de universiteit of hoogeschool gedurende ten hoogste vier dagen zal worden
gesloten. Hij doet van een hieitoe strekkerd
besluit onverwijld mededeeling aan den b.cretaris-generaal, die de sluiting vcor onbepaalden tijd kan verlengen.
Rechtsvoorschriften, welke met de bepalingen van dit besluit in strijd zijn, treden
buiten werking.
Dit besluit treedt hede» in werking.

Sport.
Voetbal.
VEELBELOVENDE NEDERLANDSCHE
DOELWACHTER IN BELGIE.
Tilburgenaar

De Kok

bij F.C.

Turnhout.

De Belgische voetbalvereeniging F.C. Turnhout, die steeds eminente doelverdedigers
had, brengt thans weer
een beloftevolle
nieuwe kracht naar voren meldt de Volkskr.
Het is Fr. De Kok, .Tilburgenaar van geboorte en van Nederlandsche nationaliteit. Hij
woont sedert 3 jaren in Turnhout. De Kok
speelde een jaar met de junioren mee en
werd hierna direct voor Turnhout's eerste
elftal gekozen. De jongeling is nog slechts 20
jaar oud.
In deze noodcompetitie heeft hij Turnhout's doel op uitstekende wijze verdedigd.
kansje
F.C. Turnhout dat nog steeds een
heeft om in de nationale eindronde, welke
volgende maand .aanvangt, uit te mogen komen heeft thans al haar hoop gesteld op den
Nederlandschen doelverdediger.

Biljarten.

DANKBETUIGING.

Gevraagd Kleerenstopsters

eenigszins bel'.wame en Jong gediplomeerde.
loon
bij
THE AMERICAN STOPPAGE
Hoog
dank aan de
Nieuwstraat
Telefoon 8295
Lange
33
Textiel-

Hiermede betuig ik mijn bekwame,

hartelijken
directie der N. V.
fabrieken H. v. Puiienbroek
GEVRAAGD bekwame i
voor de hartelijke ontStoomwasscherij
Strijkster.
vangst en genoten gratifiGroenewoud,
Het
Broekhocatie, ondervonden bl» mijn
ven.
0649
25-jarig dienstjubileum.
H. VAN ERVEN.
GEVRAAGD net DAGMEISJE, 17—18 jaar. Aanmelden Nieuwe Goirlescheweg 1.
0651
van
Onze
Herstalschestraat 39 branden SPAARLAMPEN
10 uur voor 1 :ent
3 Maanden schriftelijke
naar
garantie op al onze dam106 pen. PIJNENBORG HeuveU
straat 14. Alleenverkoop
van Berryloid Lakken. 0416

HOUTSTRAAT

STOPPAGE „TILBURG"

DAMES! Wij hebben voor
U een mooie sorteering ZOMERSTOFFEN, de nieuwste
kleuren en prima kwaliteitegen nader overeen te komen ten. A. SPIJKERS-PISTORIUS, Nic. Pieckstr. 11.
voorwaarden.
0444
Brieven onder No. 6412 Telefoon 5587.
bureau N.T.C.
GEVRAAGD flink MEISJE
GEVRAAGD voor direct:
voor de morgenuren B_— l2
Vrijdags den geheelen dag
of Werkster Dinsdagsmorgens en Vrijdags den geheecasctt icienlen dag. Koopvaardij str. 13,
0687
Telef. 6007.
Goed rendeerende zaak hier t er
stede vraagt voor uitbreiding

kapitaal

bekwaam

bankwerker

voor plm. 30 weken
gemeente
Werkkring in
Tilburg. Brieven onder No.
6417 bur. N. T. C.

DAMES. Deze week Permanent nog zonder prijsverhooging, vanaf f 1.50,
compleet. Alleen „MAISON
DE PARIS", Korte Hoefstraat 45 (bij Goirkestr.)
0199

KLEINE ADVERTENTIES.
Uitsluitend bij vooruitbetaling 77 cent per plaatsing
TE KOOP een SalongraHetzelfde ..Kleintje" 3 maal foon met Pick-up en 20 plavan ten hoogste 20 woorden ten, een ruw IJskast 90 x
100, een weegschaaltje met
plaatsen kost f 1.70.
stel gewichten. Molenstr.
0697
OUDERS ! Bezoekt Zondag no. 78.
30 Maart met uwe kinderen
de voorstelling van half 4 in
TE KOOP een Brandkast
Haans Zebregts, met twee
de zaal
deuren boven
Smidspad, opvoering Oerkoelkander, waarvan een met
mische kinderklucht, verder letterslot. Adres Goirkevarietéprogramraa optreden, straat 177.
0703
komiek,

gochelaar,
kinderzangwedstrgd, duo enz.
GEVRAAGD net MEISJE
leßang f015, 2e Rang f.0.10 voor halve dagen, na den
et. ouders of geleiders 25 middag. Piusplein
2. 0688
cent. (Alles inbegrepen).
t
'
0606
R. K. Jongedame 19 jaar
Concertzaal Haans-Zebregts zoekt aansluiting bij tenSmidspad Zondag 30 Maart nisclub (Zondags spelend)
Tooneel en VariétéprogramTevens Racket te koop.
ma. Opvoering twee oerko Adres bureau dezer. 0698
mische kluchten door de
Zuid-Nederl. Kluchtspelers,
DAMES. Voor het maken
verder optreden acht variéténummers, le voorstelling half van Uw Voorjaars- of Zovier, 2e voorst, half acht. merkleeding slaagt U het
le rang f 0.45, 2e rang f 0.35 beste bij B. DIRVEN, Eik(alles inbegrepen). Plaatsstraat 35, Gediplomeerd
bespr. van 12 tot half 2.
Coupeuse. Hoogste chique,
Clown,

—

0711

Laatste mode.

IpisÉp

1.1. C.

LAGE MIERDE

s=aea

r'T'i '
1

Overgeplaatst

j

Voor abonnementen
adreswijzigingen enz
kan men zich wenden
tot den heer

Van Luffelen
LAGE MIERDE
Agent van dit bla<^
daar ter ,plaatse.
Da Administratie.

GEVRAAGD nette Werkster voor de Vrijdagmiddag. Lange Nieuwstraat 161
0709

TE KOOP aan Plein Broekhoven I in aanbouw zijnd
hoekhuis f 5450.—. le hyp.
f 3450.—, groote kam, en
keuken. Brieven onder no.
0718 bur. dezer.
TE KOOP GEVRAAGD:
Schrijfmachine en gramofoon met platen. Beiden
moeten in goeden staat zijn
Brieven met prijsopgave
onder No. 0716 bur. dezer.
Wegens omstandigheden

WALDORP-RADIO te koop
Speelt prima. Moet weg.
Trouwlaan 186.
0700

—

TENNISCLUB.

Twee' da-

mes, 20 jaar, zagen zich
graag

aangesloten bij

eenigszins geoefende ten-

nisclub. Onverschillig welke
dagen. Brieven onder no.
0715 bur. dezer.
GEVRAAGD in gezin met
4 kinderen nette
liefst

— —

Dienstbode,
zelfstandige
goed kunnende werken, koken niet vereischt. Aanmeldoen Heuvel 54.
0717

TE KOOP AANGEBODEN:
4 pers. luxe wagen, alsmede een handkipinrichtingr.
Gebrs. v. d. Meyden, Dong.
weg Tilburg.
0723
Net NAAIMEISJE gevraagd
Adres bureau dezer.
0721

TE KOOP GEVRAAGD gebruikte werktuigmachines, Schrijfmachinelinten, CarElectr. Motoren enz. Brieven bonpapier, Rubberstempels
onder no. 0608 bureau dezer. Emaille-, marmer-, koperen
naamplaten leveren wij
Stoomwasscherij ST. ANNA voordeelig. Doorslagpapier
Lieve Vrouweplein 15 vraagt f 0.98 per pak. Reparatiebekwame STRIJKSTERS.
inrichting voor Schrijfma0605
„SNELS"

BELEG UW GELD in huizen. Te koop voor zelfbewoning nog eenige groote
midd.st.w. met badgelegenheid en verder sanitair
(houten vloeren). Hyp. beschikbaar. N.V. Tilburgsche Woningbouw, Kant.
chines
Hobbema- Hagelkruisplein 11, Telef.
straat 49, Tilburg.
0699 8452.
0728
GEVRAAGD net R. K. TE HUUR: midd.st. woning
Drogisterij f 6.— en f 6.50 p. week. WaDAGMEISJE.
Heidens, Heuvelstraat 21. ter vf ij. „Tilb. Woning0632 bouw, Hagelkruisplein 11,
Tel. 8452.
0727
AANGEBODEN mooie
Slaapkamers voor 1, 2 en 3 TE KOOP: bij Piushaven
personen, met degelijke nieuw te bouwen huis, kam.
kost en inwoning. Te be- suite, keuk. bijkeuk. overvragen bur. dezer.
0701 bouwde poort, gr. sl. kam.
en zolder, afgesl. tuin.
DE SCHOONMAAKTIJD is f 4950. Hypt. f 3000.—. Br.
weer daar. Geef uw huis 'n onder No. 0726 bur.". dezer.
nieuw aanzien met enkele
frissche fantasie-beeldjes TE KOOP nabij centrum:
van v. SPREEUWEL-PHI- pracht stand nog te bouLIPPART, Roestraat 131.
wen betere midd.st. woMooie collectie, voordeelige ning met sanitair f 5550.—
0720 Hypt. f 3550.— groote kam.
prijzen.
br. doorl. gang. Br. ond. no.
TE KOOP GEVRAAGD: 0725 bur. dezer.
enkele in goeden staat zijnde schuifladders,
tevens Als Uw NAAUV4ACHINE al
gevraagd schildersleerling, eens elders gerepareerd is
en nog steeds niet aan Uwe
eenige jaren bij het vak.
O v. d. Wijst, Kerkstraat eischen voldoet, ga dan
118, Oisterwijk.
0722 naar onderstaand adres
voor beter reparatiewerk.
Stoomwasscherij ,DE LEIJ' DE ROOY'S Naaimachinevraagt handel, v.h. Monteur SinTelegraafstr. 38,
voor
de ger N.V. (alhier). L. VrouNETTE MEISJES
C724 weplein 7, Tel. 4329. 0708
mangel.

DE OPRITSPELERS—O.B.C.
OBC bracht een bezoek bij de Opritspelers
gevestigd bij L. Sclmlts en wist 3 van de l
partijen te winnen. Dit is een aardige prestatie
van de OBC-luities op vreemd biljart.
Hoewel de eigenlijke spanning in elke partij
'ontbrak, deed toch iedere speler zijn best om
TE KOOP een nieuwe luxe
een zoo goed mogelijk figuur te_ slaan en met
Heerenfiets, merk Adek.
ecu beetje meer geluk (of was misschien planSt. janstraat 5.
0714
kenkoorts" de oorzaak) hadden de spelers elkaar niet zoo veel ontloopcn.
H. H. Hondenliefhebbers.
De eerste partij werd gespeeld door SchultsPEETERS betaalt steeds
Van Kempen. Deze spelers gaven elkaar aanden hoogsten prijs voor
vankelijk niet veel op maar dan „poedelt" Van
jonge en volwassen LeeuwKempen' 5 maal achter ,elkaar, waardoor zijn
tjes, Keesjes, Spaniek, Pintegenstander een behoorlijken voorsprong krijgt
chertjes, Foxterriers Schoten de 60 in de 22e beurt vol kan maken.
sche Terriërs, Airedaler
Deze keer is het de 0.8.C.-nian Doedee, die
Terriërs, Pekingeesjes, enz.
van het begin af de leiding neemt en zijn tegenAkkerstraat 131, Tel. 7703.
stander van lieverlede met kleine serieties de
0652
kans op de overwinning ontneemt, zoodat na
2 partijen elke club 1 overwinning m de wacht
GEVRAAGD R. K. Dienstheeft gesleept.
bode, moet geheel zelfst. k.
Dan komen Breuns-Hesselberth aan bod.
werken en .v.g.g.v. Zondags
nam. vrij. Molenbochtplein
Breuns maakt in het begin al een paar goede
no. 21.
beurten en zijn rivaal kan maar .niet in vorm
0642
komen. Regelmatig loopt Breuns dan ook uit en
DANK aan H. Jozef voor
weet in 29 brt. zijn partij af te maken. Hesselverhoord gebed.
N. N.
berth op 36 achterlatend.
Smeulders-Van Laarhoven. Smeulders speelde
0713
een stevige partij dezen avond en haalde 'n geMevrouw De Rooy-Jansmiddelde van ruim 5 met een eindsprint vaa
sen, Prof. Dondersstraat 19
12, 8, 3, 5 en nog eens 8. Zijn tegenpartij daarenvraagt zoo spoedig mogetegen speelde onfortuinlijk en „poedelde" er
lijk een bekwaam 2e Meisje
maar op los, zoodat hij in de 13 beurten maar
0704
11 punten bij elkaar kan krijgen.
Als laatste speelden Van Eyndhoven-v. d. Meys.
Te koop gevraagd 'n goed
Dit werd nog een klinkende overwinning voor
onderhouden WANDELde Opritspelers, al gaf Van Eyndhoven in het
WAGENTJE.
Armhoe fstr.
begin goed partij, maar als v. d. Meys series
13.
0719
gaat
21,
van
10 en 7
maken is er niets meer aan
te doen.
Het totaalgemiddelde voor de Opritspelers
werd 187 put. in 105 brt. is 1.8 en voor OBC aanleidende oorzaak van de sterke markt236: 107 is 2,2.
tondenz verdiepte men zioh wederom in giscaramb. beurten gemidd. singen, zonder dat met zekerheid de juiste
Van Kempen
2.
22
1.3
beweegredenen waren aan te geven. Tn Olies
Sclmlts
60
22
2.7
ging het druk tje. Onmiddellijk werd eenigre
Doedee
60
25
2.25 punten boven
het vorige slot gehandeld en
Qenescn
20
25 '
0.8
langzamerhand
liep de koers nog een vierBreuns
60
29
2.
punten
tal
naar
boven, zoodat tenslotte op
Hesselberth
36
28
1.3
252 procent werd gehandeld. Van de inSmeulders
60
14
4.3
Van Laarhoven
dustrieelen gaven Aku's een drukke affaire
11
13
0.8
Van Eyndhoven
te
zien. Oorspronkelijk vie\ verge'eken met
28
17
1.6
gisteren, geen groote verandering waar te
v. d. Meys
60
17
3.5
nemen, doch ook hier kwam in de tw
helft van den bourstijd flinke vraag los,
met liet resultaat, dat de koers iv een snel
tempo naar boven liep en in de omgeving
van 120 procent kwam. linilevers ontmoetten
eveneens kooplust en konden z"ch eveneens
OVERZICHT AMSTERDAMSCHE
in de nabijheid van 120 procent verheffen.
EFFECTENBEURS.
De Phüips-aandee'.en ' waren froed prijshoudend, maar kalm. Voor de minder courante
Vrij levendige markt en vaste stemming
industrieelen he ;tond een vaste stemming.
De affaire was gering. De soheepvaartruAMSTERDAM 2!) Maart.
De omzetten op de Amsfcrdamsehe effec- brick ontmoette wederom eenigia belangsteltenbeurs waren heden, ten minste voor Za- ling. Do koersen waren hier eohier niet veel
maar meerendeels toch iets
terdagsche verhoudingen, vrij goot. Op ver- veranderd,
hoog.-r.
afdeelingen
schillende
ontwikkelde zich eem Voor Indische cultuurwaarden bestond
levendige affaire en daarbij bestond , e_n
vaste stemming. Kort na cle opening- viel mede een aangenaam sentiment. De schomwaren hier echlter minder groot.
weliswaar eenige aarzi'iiig waar te nemen, melingen
bewogen zich in hoofdzaak op het peU
HVA's
doch later in deu ochtend liepen de keer. van de vorige topprijzen. In de tabakken was
.sen vrijwel algemeen steevast naar boven on weinig te doen. De noteeringen waren vrijwel |
I
aan het, slot werd meerendeel» op de beste onveranderd. De rubberaandeelen waren goed i
prijzen van den dag gehandeld. Omtrent de gedisponeerd. Amsterdam-rubbers konden I

Beursoverzicht.

!

—

zich meerdere procenten verbeteren. Voor
verscheidene minder couranten kwamen hoogere noteeringen te voorschijn.
Op de Amsterdamsche markt, was niet veel
te doen. Kleine omzetten konden worden opgemerkt in de staalaandeelen, welke zich op
omstreeks de vorige prijzen ophielden. D«
koperwaarden en spcorwegshares trokken g 1;»
ringe attentie.
Een opvallend verschijnsel was de zee:
vaste stemming, die zich op de Nederlandsche
beleggingsmarkt baan brak. Hierbij werd
druk zaken gedaan in de nieuwe 4 procentobligatiën en de gestaffelde leening. D«
nieuwe 4 procent-obiigatfën liepen regelmatig naar boven van 96 1/8 tot 96 7/8, de gestaffelde leening klom op van 84 7/8 tot 86.
Bij hst scheiden van de markt werd op ds
hoogste prijzen gehandeld. De obligatiën uit
ds andere jongere emissies waren hooger _a
eveneens was dit het geval met de oude
schuld en ds obligatiën Nederlandsch Indië.
Gemeentelijke en provinciale ob'.igatièn waren kalm, algemeen iets vaster. Er bestond
eenige vraag, maar er was bijna geen materiaal beschikbaar. Ook pandbrieven waita
wat beter gedisponeerd.
In dt Duitsche waarden ontwikkelde ziet'
een kalme affaire. Door elkander waren d«
koersen niet vsel veranderd, maar de vraag
was eerder toch grooter dan het aanbod, met
hst resultaat dat kleine vsrbeteringen konden
worden opgemerkt.
Prolongatie 2 3/4 procent.

PERSOONS-

IHBjEM

BEWIJZEN

H. H. BAKKERS.

Kinderen van 4 tot 40 jaar

Vanaf Maandag geregeld in

Waartoe verlies van een THEEBON leidenkan.

voorraad prima eierstruif
vechten er vaak om wie het
uitsluitend van versche HolOndergeteekende zal op landsche kippeneieren.
pannetje leeg mag maken
De Burgemeester van Til- ZAIERDAG 5 APRIL 1941 namens
Op toewijzingen van de
zijn principaal, ONDER LANDE
als er Bergère in gekookt is.
burg herinnert er aan, dat
Meelcentrale verkrijgbaar bij
eerstdaags een aanvang LIJK GEORG. aannemers
zal worden gemaakt met trachten aan te besteden :
Koopt alléén
het uitreiken van de PerGroothandel in eieren
Het bouwen van een
soonsbewijzen.
WILLEM II STRAAT 1.
Voor de in ontvangstnawoonhuis ad Bergme van deze bewijzen,
straat te Loon-op-Zand
ontvangt ieder
belangBestek en teek. vanaf hekrachtige
hebbende te voren een den
f 5.— p. st. p.p. f 5 25
schriftelijke Uitnoodiging, (rest. f 3.—) ten kantore v,
welke moet worden mede- d. Architect.
.6365
gebracht en ingeleverd.
f
voor 30 et. en 1 vleeschbon
Voor een goede gang van H. R. M. v. d. BIGGELAAR
zaken is het STRIKT noodARCHITECT.
zakelijk, dat ieder komt op
Moergestelscheweg C. 36
DAG en UUR zoals in de
Berkel-Enschot
Uitnoodiging is aangegezijn dagelijks in gebruik:
Oisterwrjk
Tel. 637
Dürkopp automatische Afdrukmachlne
een
Medegebracht
<
moeten
een Agfa Seriograaf Afdrukautomaat
worden o.a. minstens twee
een Agfa Serioscoop Kleinbeeldautomaat
Verkoop vanaf 11 uur v.m.
volkomen
gelijke foto's.
een Agfa roteerende Spoelmachine
HEERLIJK
Voor de aan deze foto's getwee Galvanitas Droogkasten
volge men
stelde eisen
maar 't is dan ook van
een Galvanitas roteerende Glansmachine
nauwkeurig de aanwijzinDaarom
gen van heren fotografen,
Slagerij
voor beter afdrukwerk naar
die met deze eisen geheel
PIUSSTRAAT 57.
FOTAC
Heuvel 46 (naast Riche)
op de hoogte zijn.
De
modernste
6269
inrichting van het Zuiden.
geval
In ieder
moet men
zich met ongedekten hoofZELFS
pillllilillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllW
de
laten fotografeeren,
terwijl het linkeroor geheel dan...
NIEUWE WIJK nabij Ste(Nieuwe
ongedekt moet zijn. De fovenzandplein
to's, destijds gebruikt voor Al is het op Zondag, wanMarkt) moderne middenneer er iets aan Uw radio
de stamkaarten, zijn over
standswoningen met doorhapert, dan verschijnen wij
het algemeen ONBRUIKloopenden gang diepen kelFa. GERARD PANHUYSEN
TILBURG
prompt. Wij hebben een uitBAAR. Het is daarom geder, douche-cel, enz. geleHEUVEL
86.
TELEF.
8513
radio-service,
stekende
met
wenst, dat thans reeds voor ervaren
gen aan plantsoentje.
vakmenschen
en
de
de benoodigde foto's wordt
Prijs op aanvraag.
nieuwe instrumenten. Wij helzorg gedragen.
GROOTHANDEL IN PAPIERTOUW
pen onze klanten gauw en
BURGHTSTRAAT,
Tilburg, 28 Maart 1941.
goed I
nog slechts 2 woningen
EN PAKPAPIER
De Burgemeester van
f 4000 per stuk. HuurUIT VOORRAAD LEVERBAAR
Tilburg,
waarde f 5.50 per week.
J. VAN DE MORTEL.
VEESTRAAT burgerwoningen.
KORVELSCHEWEG winkel
huis met bovenhuis enz.
enz.

J. GROTEN

_

Bergère

1 kilo
STAMP

I

PUDDINGFABRIEK „BERGÈRE-HERDERIN"

Bij FOTAC

"

ven.

PETIT,

V
%

\

A*

\l^

Distributiekantoor,in samen-

Scheepvaart al het mogelijke
doet om 9 miilioen menschen
rechtvaardig van het noodige
te voorzien en niet alle

-

Mimïï:'
Net No. K 4150.

INCASSO - BANK

verkoopen:

276

Eikenboomen

nv

TELEFOON 5641

tarief.
HV. NATIONALE VOLKSBANK GELD.
SCHIETBANK, Mauritsweg 45, Roll.rdam (C). Inlichtingen (postz.

-6390

v.

t

9601

C.I.M. HEUFKE

,

Notaris te Tilburg,
zal

BOMEN!

Safe loketten

welke Maandag a.s. begint.

BLANKE KWALITEIT MEEL
voor het bakken van

PANNEKOEKEN,TROMMELKOEK,DRIEINDEPAN
BIJ UW KRUIDENIER TE VERKRIJGEN NA INLEVERING VAN

J|
jM

ik

TWEE RIJSTBONNEN

een

pakje

KOOPMANS' BAKPOEDER.

Nic. v. Helfteren
Noordstraat 44

J^

dit spaart eieren r

hoogste prijzen

Nette inboedel.

H
"

Op iedere 100 Tilburgsche
gezinnen zijn er 75
dle dagelgks de NIEUWE TILBURGSCHE COURANT lezen.

dat daar gelezen wordt.
mmm.——i^^^^—■—m^

ggß———
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TALLEN BETALENDE ABONNÉ'S MÉÉR dan welk

A
JBS

verschonend

H§
|g

blad ook.

j||

Onze gecontroleerde oplage-cijfers, welke berusten bö
het Bureau voor Publiciteitswaarde te den Haag,

IÜ

wijzen dit uit.

§gf
gg

I

Adverteerders en lezers kunnen met dezeweienschap hun voordeel doenl

Nette Meubelen

—

DE ADVERTEERDER WINT.

In en buiten Tilburg telt de N. T. C. DUIZENDander hier

d

De beste band voor Uwbon

*

HET EENIGE BLAD UIT TILBURG

FINAAL

Makelaarskantoor J. v. d. Meeren,

I

Doch niet alleen ln Tilburg, waar de N.T.C. 52
bestellers heeft, ook in 50 plaatsen van centraal
Noord-Brabant telt zij de meeste betalende abonné's.
In meerdere ven genoemde plaatsen in centraal
.
Noord-Brabant is de N. T. C.

Paul

KONINGSHOEVEN NIEUWBOUW

I

"?m Wj?

Radio Defect.

H. VERNOOY, Molenstraat 9

TILBURGSCHE
KATOENSPINNERIJ.

herinnert U aan de
HAIGHTON TREKKING
Willem II straat 55, Telefoon 7072, Giro 257943

Dl DAI (XTV
„rIKULUII

Bereidt het beslag mei gebruikmaking van

Provisioneel Veilen

Oud Papier en Archieven

TILBURGSCHE
SPAARBANK.

gevalvan
vermissing onmiddel.
lyk de politie!

4. Raadpleeg 1x per week

Het Gelukskantoor
hier ter stede

op Maandag 31 Maart a.s.
■
's avonds 7 uur,
in Hotel Café „De Post" van
Kosteloos onderzoek.
den heer J. Teurlings aan
de Telegraafstraat,
*■
Het Café met Woonhuis
De balans 1940 ligt vanen erf aan de Akkerstr.
af 29 Maart tot en met 11
RADIOHANDEL.
no. 7, groot 1 A. 67 c.A.
April, alle werkdagen, uitTelefoon 7092.
genomen Zaterdag, ter inÉn bevattende: gelagkamer
zage voor de inbrengers, ten
keuken,
huiskamer, kelder,
legen
kantore Noordstraat 125,
bergplaats, open plaats en
's avonds van 6 tot 7 uur.
boven vier kamers met
overloop.
In den koop is begrepen
De vergadering van inBuddemeijer,
den
TELEFOON 8661.
brengers zal worden gehouRIJKSGEMACHTIGDE taris.volledigen café-invenzal op Zaterdag 5 April des
den op
De buitengang tusschen namiddags om 2 uur op
Woensdag 16 April
no. 7 en no. 9 dient voor verzoek en ten huize van
's avonds ten 8 ure.
beide perceelen.
den heer H. van Doorn, H.
Het te veilene is thans Berkvenstraat no. 40, a
Het Bestuur:
H. M. J. BLOMJOUS,
FLINKE MIDDENSTANDSHUIZEN, breede entree, suite, nog tot 1 April a.s. in huur contant publiek verkoopen
bij A. v. Huijgevoort.
Voorzitter, beteg. keuken, 3 slaapkamers, vaste wascht. zolder.
wegens vertrek een nette
inboedel, w.0.:
Vanaf f 6200.— vrij op naam. Houten vloeren en kap.
ARN. BOGAERS,
Secr.-penningmeester.
stoelen, 2 fauteuils, trap4
LIEVEN DE KEYSTRAAT. TE KOOP: twee degelijke
naaimachine, salamanderop Dinsdag 1 April a.s.
goed onderhouden woningen met verdieping. Samen
kachel, tafels, stoelen, spie
f 8000.— vrij op naam. Goed verhuurd.
's avonds 7 uur,
DE
gels, schilderijen, loopers,
bij Ch. v.d. Wijngaert in de matten, vloerkleed, 2 linKoestraat:
nenkasten, regulateurklok,
koperen
ketel, 2 pits gasop
gunstigen
De twee
fauteuils,
gordijnen,
gelegen
stel,
goestand
en
in
TELEFOON 4275.
Vanaf 1 April wordt weder- WILLEM n-STRAAT 21,
theekast,
glas en
van
onderhoud
serviezen,
den
staat
om zitting gehouden op
aardewerk, keukengerief,
zijnde Winkel- en woonDINSDAG en VRIJDAG
huizen aan de Koestraat enz. enz.
Kijkdag van 1 tot 2 uur.
nummers 137 en 139 met
BRANDSTOFFEN
's avonds van 7 tot 8 uur
erven
en
overboiiwde
worden er graas: verkocht door onze handelaren.
in het spaarbankgebouw
poort, samen groot 1 Are
Maar, ook bij onze branche behoort rust en orde.
aan de Noordstraat, terwijl
centiaren, en te veilen
besloten
32
volgende
wij
Daarom
tot 't
:
in het bijkantoor aan de
perceelen en massa
in
twee
Leostraat opnieuw zitting
a Ome magazijnen zullen vanaf heden gesloten
zijn : des middags van 12
1 uur, 's avonds
Koop 1. Winkelhuis no. 137
wordt gehouden op
ingezet op f 4350.—.
na 7 uur en Zaterdag n.m. om 5 uur.
VRIJDAG
b. Alle brandstoffen welke U wenscht te ontKoop
2. Winkelhuis no. 139
eveneens van 7 tot 8 uur.
vangen moeten minstens 1 dag voor de uitzal op DONDERDAG 3 April
ingezet op f 4100.—.
voering van de bestelling aan den handelaar I
HET BESTUUR.
's middags 2 uur aan de
worden opgegeven,
Koop 3. Massa op f9800.—. garage
in de Damstraat,
c. Aflevering geschiedt uitsluitend a contant, , I
achter het pand Heuvel
tegen overgave van geldige bonnen, door den
provisioneel
no. 51, a contant publiek
handelaar welke TJ het vorige jaar ook steeds
verkoopen wegens verhuibediende.
Woensdag
April
2
a.s.
zing,
1
Aan deze bepalingen wordt door allen atipt de
uur,
's
avonds
7
gehouden.
hand
|
EENIG MOBILAIR,
Naamlooze Vennootschap
Bond van BrandstoHenhandelaren ald. Tilburg 'M bij A. C. Schollen aan de
g^
als: Diverse houten en
Besterdstraat,
ijzeren ledikanten, bedden
DIVIDENDBETALING:
Goed onderhouden Woon- en matrassen, stoelen en
Vanaf 1 April i__l is behuis aan de Hoefakker- diverse fauteuils, waschtaalbaar gesteld:
straat 65 met erf, buiten- en nachttafels, divan, tagang en flinken tuin, fels, spiegels en schilderijen
DIVIDENDBEWIJS NO. 5
glas- en aardewerk, keugroot 1 A. 93 cA.
30.—,
MET f
koopt
bij
kengerief,
U
J.
Azn.,
SMULDERS
diverse kachels,
Binnengang,
Bevattende
behalve ten kantore der
loopers,
vloerkleekasten,
buitenband f 2.00, binnenband 68 cent, monteeren 30 cent voorkamer huiskamer, keuVennootschap bij de
kopendules,
den,
beelden,
6411 ken met kelder, bergplaats
(niet verplichtend).
marwandborden,
peren
AMSTERDAMSCHE BANK
en
en boven twee kamers
N.V. TE TILBURG EN
zolder, voorzien van gas-, meren schoorsteen enz. enz.
/
AMSTERDAM.
Kiikdas; 's middags van
electr. en waterl. en direct
6380',
Tilburg, 28 Maart 1941.
ledig te aanvaarden. 6395 j 12—2 uur.

koopt

...

9. Verwittig in

IN PAKKEN VAN 500 GRAM.

afwikkeling

antw.) en
schriftelijk.

DE
TILBURGSCHE
SPAARBANK.

3. Schaf U zoon practisch
distributiemapje aan,
dat alom verkrijgbaar is.

Ambtenaren tot maandln
komen zonder borg. Wetteiyk

Kapitaal ca Reserve i 37.300.000.-

Wethouder.

1. Geef geen van Uw disiributiebescheiden ooit
urt handen.
2. Stop bonnenkaarten

hetkrantenlijstje van geldige bonnen en scheur
thu!s va „de kaart af.

GELD

boomen".

Haaren N.B. 29 Maart '41
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
A. G. M. PANIS,
Burgemeester.
J. C. VAN DE PAS,

noonlos in zak of tasch.

Publicatie «an hal Dapartamanl «aa Handal. Nqvarhaki aa Schaapvaart 1.b.«.h. Cantraal DUtrlbulfakanlean

PL. VERKOOPKANTOOR DER V.B.N.A.
LEIDER A. C. ELISEN.

Kantoor Tilburg Heuvel

staande langs de weg van
Haaren naar Helvoirt onder de vastgestelde voorwaarde welke tegen betaling der kosten ad f 0.50
ter secretarie (le afdeeling)
verkrijgbaar zijn.
Aanbiedingen in te zen- i
den voor vermelden datum
in gesloten couvert waar- '
op te vermelden: „Inschrijving

VERPLAATST
naar Prinses Sophiastraat 9
Telefoon 6238.

Fabrieksstr. 20, Tel. 0.4.3.2.
Bouwkundig advies.

HOETE HANDELEN:

\W?

VERKOOP van
JlillliilliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliillfllllllliliM
EIKENBOOMEN Raadhuisstraat 1 Tilburg
AAN DEN AARDAPPELHANDEL:
Wentink
H.
M.
C.
Telefoon 6641
Ons kantoor wordt met ingang v. Maandag, 31 Maart a.s.
Gemeente Haaren N.B.
Beëedigd,

Burgemeester en Wethouders van Haaren N.8.,
zullen op Woensdag 9 April
a.s. des voormiddags 11 uur,
bij inschrijving ten gemeen
tehuize. in het openbaar

klachten over verloren bonnen meer kan behandelen.
Andere bonnen kan de over-,
heid alleen verstrekken als
is gebleken, dat verloren gegane niet in het bezit Van
derden zijn. Laat ieder op
zn bonnen passen! Begin met
Uzelf. Beschouw, behandel en
bescherm Uw distributiepapieren als waardepapieren,
In Uw eigen belang!
Neem wat extra-zorg voor lief,
bonnen kwijt brengt ongerief!

werking met het Departement
van Handel, Nijverheid en

TE KOOP:

langer!

zoo

Hebt U ooit gehoord, dat in
één week 2000 „briefjes van
tien" verloren werden ? Waarom dan wèi de minstens even
waardevolle distributiebonnen? Help dit euvel bestrijden ! Bedenk, dat het Centraal

—

-

zoek.
. . elke week 2000 bonkaarten
Dat kan
niet

Paul Buddemeijer

.

NOTARIS VAN HAM BIJZONDER
te

Kaatsheuvel

zal op DINSDAG 1 APRIL
1941, nam. half zes precies
in café Cools te LOON OP

ZAND,

finaal verkoopen :
De twee huizen met erf
aan de Kerkstraat 18 en
20 te Loon op Zand, samen
groot 6.20 Aren, gelegen Jn
het centrum van het iorp,
en tegenover de Kerk, verhuurd voor f 6.— p. week,
Staande op f 3000.—.

N. T. C.-advertentie
Slaat concurrentie j

K00PJE....!

HEDEN ONTVANGEN:
Partij SOLIEDE meubelen, waaronder zware EIKEN
EETKAMER, bestaande uit 2 dressoirs, uittrektafels met
dubbele trekbladen, 6 stoelen, 2 fauteuils, bekleed met
rundieder, koopje f 395:—.1 nvoorraad: 300 Engelsche
en andere clubs, iederen prijs. Eiken slaapkamer, litsjumeau f 135.—, buffetten, dressoirs, 4 stoelen, 2 clubs, prima stel f 85.—. Huiskamers af f 34.50. Linnenkasten, spiegelkasten, waschkasten, Nachtkastjes af f 2, Keukenbuffet, rund lederen bank f 39, boekenkasten, 2 groote en
3 kleine BRANDKASTEN, uittrektafels af f 12, Eiken,
mahonie en laque litsjumeaux, groote collis, uittrektafel, nachtgemakstoel, antiek gebogen kabinet, dames
rolbureautje, bedstellen, partij klapstoelen en tafeltjes,
theemeubels, passpiegels, karpetten, enz. Groote keuze
NIEUWE AMEUBLEMENTEN. WIJ RUILEN en koopen
nette inboedels.

VENDU
'.TILBURG,

-

SPOORLAAN 62

TELEFOON 6478

(BEëEDIGD).

BLAD
TWEEDE
m
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NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

NIEUWS???

MMMO^WMM^MMMMMO^MOM^a
Eigenlijk niet, want het
dat 5
lang
immers
wat onder het merk ERRES
de markt komt in degelijkheid
doelmatigheid
den
staat 11
2*
is

aan

aan

spits

RADIO
FRRF^
tllllC<J"llMl/l\/
E R R E'S
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JtOlZUigerS

reeds
en

bekend,

ONBER,SPEL,JK geluid ü

Yerouderi technisch hoegenaamd niets!!

Voldoen aan de hoogste eischen.
Door de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen goed.
gekeurd en aanbevolen !

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ MATTHUSSEN, VAN SANTEN & Cic

I

f

<
J
«

f

ZOMERSTRAAT 52a
TELEFOON 4 1.0 7. S
LENTE
NIEUWE FIETS?? Laat ons Uw gebruikte banden eens bekijken. Tien ï
tegen een, dat ze nog zeer goed bruikbaar zijn op een nieuw NEDERLANDSCHE 2
KROON of R. S. SUPER-RIJWIEL.
€
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RUSSISCHE AMBASSADEUR BIJ
SUMNER WELLES
Over de wederzijdsche relaties

Uniforme sluiting van
kruidenierszaken

gesproken

NEW-YORK, 28 Maart.

(D.

N.

B.)

De ambassadeur der Sovjet-Unie, Oumans.
ky, heeft gisterenmiddag, naar de „NewVork Herald Tribune" uit Washington meldt
een bezoek gebracht aan den viceminister
van buitenlandsehe zaken, Sumner Welles.
Oumansky verklaarde, dat zijn onderhoud
niets te maken heeft gehad met den toestand op den Balkan, doch slechts èen
voortzetting was van de besprekingen over
de Russisch-Amerikaansche betrekkingen.
DOOR GEVONDEN HANDGRANATEN
VERONGELUKT
Jongelui te Brasschaet waren
onvoorzichtig

ANTWERPEN, 28 Maart (A.N.F.): Verscheidene jongelieden uit Brasschaet bij Antwerpen zrjn het slachtoffer geworden van
hun lichtzinnigheid, toen zij handgranaten
gevonden hadden, welke van de oorlogsdagen
waren achtergebleven. Toen zrj de handgranaten opraapten, ontploften deze, waardoor
een 18-jarige jongeman letterlijk in stukken
gereten werd en drie anderen in hopeloozen
toestand in een ziekenhuis moesten worden
opgenomen.

DE HERTOGIN VAN AOSTA
BIJ DEN PAUS.
Een langdurig onderhoud.
De hertogin van Aosta, in gezelschap van
den ambassadeur en den ambassaderaad
van Italië bij den H. Stoel, heeift gisterochtend een bezoek gebracht aan het Vaticaan,
waar zij door Z.H. den Paus in Diens particuliere bibliotheek ontvangen werd. Na 't ongevolg aan
derhoud werd het
Z. H.
den Paus voorgesteld, wien de hertogin een
zilveren kruis aanbood. Z.H. den Paus overhandigde een madonnabeeldje. Na het bezoek bracht de hertogin een bezoek aan het
Kardinaal
graf van den apostel JPetrus.
Maglione heeft zich daarna naar het Quirinaal begeven om het bezoek van de hertogin
te beantwoorden.

Binnenland.
DE C.A.O. IN HET GRAFISCH BEDRIJF
Verzoek tot algemeen verbindendverklaring
van bepalingen
Bij het college van rijksbemiddelaars is inalgemeen verbindendverklaring van bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst in het grafisch
bedrijf.
Bezwaren tegen inwilliging van bedoeld
verzoek kunnen schriftelijk worden ingebracht bij het college van rijksbemiddelaars
vóór of op 10 April 1941.
Het verzoek, met bijlagen ligt tot en met
15 April 1941 voor belanghebbenden ter inzage op de bureelen van de districtshoofden
der arbeidsinspectie te Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht,
Breda, Maastricht, Arnhem, Deventer en Groningen en bij het secretariaat van de rijksbemiddelaars, Bezuidenhout 87, 's-Gravengediend een verzoek tot

hage.

(St. et.)

Na 1 April 7 uur 's avonds
Zaterdags om 8 uur

en

Ale kruideniersbedrijven zullen
van 1 April af des avonds om zeven
uur gesloten zijn en des Zaterdags
om acht uur. Deze regeling, door onderling overleg tusschen de belanghebbenden tot stand gekomen, geldt
' voorloopig voor de zomermaanden.
Men moet er rekening mee houden,
dat de verduisteringsmaatregelere
den komenden winter een vervroeging van het sluitingsuur noodzake, lijk kunnen maken.
De betreffende circulaire luidt als volgt:
„Door het Centraal Bureau Kruideniersbedrijf te 's-Gravenhage is, in overleg met
de bij het bureau aangesloten organisaties
van detaillisten, besloten, dat de kruidenierszaken voortaan met ingang van 1 April
1941 op de eerste vijf dagen van de week zullen sluiten om 7 uur n.m. en des Zaterdags
om 8 uur. Ook zullen de meeste zaken een
middagsluiting invoeren van 1—2.30 uur.
Deze regeling zal in de verschillende zaken
door middel van een uniforme aankondiging
worden bekend gemaakt."
Men heeft hiermede, naar ons nader werd
medegedeeld, een eind willen maken aan
het groote ongemak, dat zoowel door de
kruideniers zelf als door de huisvrouwen
werd ondervonden als gevolg van de sterk
uiteenloopende en wisselende sluitingsuren,
welke den laatsten tijd in zwang "waren.
Thans weet iedereen waaraan hij zich houden kan.

ENGELSCHE BOMMEN.
Geen dooden of gewonden.

In den vorigen nacht vlogen op verschillende plaatsen Engelsche vliegtuigen het bezette gebied binnen. Een aantal spring- en
brandbommen werd afgeworpen. Ten gevolge van den sterken afweer gelukte het ech.
ter nergens beduidende schade aan te richten. De bommen vielen meest op het vrije
veld en van de bevolking werd niemand gedood of gewond. (A.N.P.).

BON 8 VOOR KATTENBROOD.
Naar ons nader wordt medegedeeld is niet
op bon 9, zooals in ons blad van eergisteren
werd gemeld, doch op bon 8 van de voederkaart voor katten li kg. kattenbrood beschikbaar gesteld voor het tijdvak van 1 t.m.
30 April.
HOUTHAKKER ONDER BOOM GEDOOD
Gistermiddag is te Oldebroek een 63-jarige
Houthakker uit Oude Harne, tijdens het vellen van een boom onder een neervallenden
stam geraakt. Hij was op slag dood.

LITURCISCHE OPSTELLEN.
PASSIEZONDAG,

Wat de Introïtus ontleent aan Psalm 42,
ziet wellicht in' het „onheilig volk" de volgelingen van Absalom en dazen in den ongerechJtigen en arglistigen man. We zijn, als
David voor zijn eigen zoon Absalom, tot God
gevlucht voor de ons bedreigende zonden, voor
den Absalom onzer bedorven natuur, dien we
al te zeer ter wille waren en die ons de kroon
van 't kindschap Gods wil ontrukken.
Zijn wij als David, die de getrouwen bad
Absalom te sparen? Willen wij
wèi de
zonde onderwerpen, maar blijven wij haar
heimelijk aanhangen? Willen wij onze bedorven natuur „sparen"? Moge het onzen
Absalom gaan als dien van David: hangend
aan zijn eigen haren doorstoken!
Jezus gaat voor ons in den dood, opdat wij
leven zouden, wij vinden in ons een Absalom
die ons overweldigen wil. Ernstige toestand:
Willen we onze zonden verzaken of het voorbehoud maken een heimelijk contact met de
zonde te bewaren? Bidden we met David om
redding van de zonde en van het „onheilig
volk": de verkeerde neigingen en gewoonten,
geboren uit ons veelvuldig toegeven aan de
bedorven natuur.
Men ziet in Psalm 42 een „Gebed om redding en terugkeer tot God"; moge de Introitus voor ons zulk een gebed zijn! Licht (vast
geloof) en waarheid ("door datzelfde geloof
geleerd) smeeken we af: „deze geleiden mij
en brengen mij op Uwen heiligen berg en in
Uwe tenten." Laten we ons doorlichten door
deze waarheid, opdat we nu, in den Paaschtijd, van den ongerechten en arglistigen man

VESTIGINGSWET KLEINBEDRIJF.

Zaterdag 29 Maart 1941
PAKHUIS ALS ABATTOIR.
Drie inwoners van Deventer gearresteerd.

De politie te Deventer heeft drie personen
Vestigingseisehen of een spertjjd z\jn aangehouden, die worden verdacht zich te
hebben ingelaten met frauduleuze slachtinvastgesteld.
gen. Het onderzoek'heeft uitgewezen, dat in
gedurende
pakhuis te Deventer reeds
een
Momenteel zijn voor de volgende detailhan- eenige maanden runderen, kalveren en vardelsbedrijven vestigingseischen vastgesteld:
kens werden geslacht, waarbij een der verslagersbedrijf, broodbedrijven, schoenbedrij- dachten
de gelegenheid schonk, de tweede
ven, kantoorboekhandel, kantoormachinehandei. voor het slachten zorgde en de derde voor
automobiel- en garagebedrijf, kruideniersbedriji. het verkoopen van het vleesch. Het in bePoeliersbedrijf, kappersbedrijven, bloemverkoo- slag genomen vleesch droeg keuringsstempels
persbedrijf, schildersbedrijf, brandstoffenhandel,
Naar de herkomst daarvan wordt een onderrijwielbedrijf.
zoek ingesteld.
Personen, die een inrichting wenschen te vestigen, over te nemen, enz. waarin een der bovengenoemde bedrijven wordt uitgeoefend, " moeten
WEER INBRAKEN IN DE HOOFDSTAD
ten genoegen van de betrokken kamer van
koophandel en fabrieken aantoonen, dat zij aan
Roof in het nachtelijk duister
de gestelde minimum-eischen van handelskenriis,
Veel gestolen in de Kalverstraat
vakbekwaamheid en credietwaardigheid voldoen.
Inbrekers zijn in den vorigen nacht in
Voor de volgende bedrijven is thans een ?gn. Amsterdam weer bijzonder actief geweest.
spertijd van kracht:
Op verschillende plaatsen in de stad zijn zij,
centrale verwarmingsbedrijf, sigarenwinkel- geholpen door de duisternis, verschillende
bedrijf, mineraalwaterbedrijf,
terrazzobedrijf, zaken, binnengedrongen om hun slag
te
banketbakkers- en verkoopersbedrijf, fotogra- slaan.
fisch bedrijf en kleinhandel in fotografische
Zoo werd een groote partij heerenstoffen
artikelen, electrotechnisch-installateursbedrijf en ongeveer twintig tot dertig coupons, gestokleinhandel in electrotechnische apparaten en len uit de kleermakerij aan het Rokin. De
materialen.
dieven forceerden daar de deur, kropen,
Belanghebbenden hebben voor vestiging van door een loketraampje en kwamen toen op
een der bovengenoemde bedrijven een vergun- een plaats, waar zij een ruime keuze konning van den secretaris-generaal van het depar- den doen uit de fraaie collecties heerenstoftement van handel, nijverheid en scheepvaart fen, waarvan een groot deel gestolen werd.
noodig. Het komt echter meermalen voor, dat
Voorts hebben inbrekers een bezoek gepersonen reeds een zaak koopen, een inventaris bracht aan den sigarenwinkel, annex boeovernemen een pand huren enz. en pas daarna kenmagazijn „Het Bolwerk" in de Kalvereen aanvraag om een vergunning indienen bij straat bij den Dam. Hoe de dieven daar zijn
de kamer van koophandel en fabrieken, resp. binnengekomen is tot nog toe een raadsel.
het departement van handel, nijverheid en Er is geen enkel spoor van braak ontdekt.
scheepvaart. In vele gevallen blijken deze per- De buitendeur aan de voorzijde was gistersonen alsdan niet aan de gestelde minimum- morgen nog gesloten, toen men even later
eischen te voldoen, resp. niet in aanmerking te gewaar werd, dat er onraad was geweest.
komen voor een vergunning vanwege het deparNiet onmogelijk is het, dat de dieven zich
tement; derhalve zullen zij genoodzaakt zijn hun in het huis hebben laten insluiten en gezaak te sluiten. Alleen door het beginsel van de wacht hebben op het tijdstip, dat de zaak
Vestigingswet kleinbedrijf 1937 geweld aan te gesloten werd.
doen,
het mogelijk zijn, deze roekeioos
De dieven hebben eenige kasregisters alshandelende personen voor ernstige financieele
mede een bureau op de eerste étage opennadeelen te behoeden.
zelfstandig
ondernemer gebroken. Zij stalen in totaal een bedrag
Personen, die zich als
of als beheerder in een tak van detailhandel, van ongeveer f2600 aan contanten en
ambacht of kleine nijverheid, waarop de vestiDuitsch geld.
gingswet kleinbedrijf 1937 van toepassing is,
De indringers die hun zakken hadden volwenschen te vestigen, resp. werkzaam zijn, geladen met bankbiljetten
en geldstukken
wordt dan ook in hun eigen belang aangeraden zijn nogal kwistig met het geld omgespronzich tevoren ervan te overtuigen of zij aan de gen. Toen de recherche een onderzoek in de
naaste omgeving instelde, vonden de speurwettelijke vereischten voldoen; hun wordt ge- ders in de Kromelleboogsteeg
kwartjes,
adviseerd zich tijdig tot de Kamer van Koop- dubbeltjes en centen, welke geldstukken de
inbrekers blijkbaar hebben verloren, toen
handel, nijverheid en scheepvaart te wenden.
zij van het ongeveer twee en een naiven
meter hooge platje zich naar den beganen
grond hebben laten afzakken.
WIJZIGING MOGELIJK VAN PACHTCONTRACT
TECHNISCHE HOOGESCHOOL
Indien landbouwkundige belangen het
Bijzonderheden over de heropening
wenschelijk achten
In overleg met de bevoegde Duitsche inDe Staatscrt. van gisteravond bevat een stanties heeft de secretaris-generaal van
besluit van de Secretarissen-Generaal van het departement van Opvoeding, WetenJustitie en van Landbouw en Visscnerij, in schap en Cultuurbescherming den rectorzake het wijzigen van de bestemming van magnificus van de Technische Hoogeschool
gepachte gronden. Het geldt: a. voor pachtte Delft verzocht, bekend te maken, dat het
overeenkomsten voor onbepaalden tijd; b. aan studenten van de Technische Hoogevoor pachtovereenkomsten voor bepaalden school verboden is zich .in de gebouwen en
tijd, welke vóór 1 Januari 1936 zijn aange- op de terreinen der hoogeschool en in angaan.
dere gebouwen, die aan zijn toezicht zijn
Artikel 2 luidt: De pachter is
na over- onderworpen, te bevinden, gekleed in unileg met den verpachter
bevoegd de be- form of in gedeelten van de uniform van
stemming van het gepachte geheel of gedeel- een Nederlandsche politieke partij. De rectelijk te wijzigen, indien de algemeene of tor-magnificus, heeft verder bekend doen
landbouwkundige belangen dit wenschelijk maken, dat het gewenscht is zoo spoedig
maken. Indien de verpachter zich hiertegen mogelijk, liefst nog vóór Paschen, een aanverzet, richt de pachter zich tot het Pachttal examens en tentamens af te handelen.
bureau, met het verzoek om machtiging tot Dienovereenkomstig zijn de docenten gegeheele of gedeeltelijke wijziging van de be- machtigd, daartoe met ingang van a.s.
stemming van het gepachte. Het PachtMaandag over te gaan.
bureau geeft deze machtiging niet, dan na
het desbetreffende advies van den Rijkslandbouwconsulent te hebben ingewonnen.
Het Pachtbureau kan aan het verleenen
der machtiging voorwaarden verbinden.
Elk beding, waarbij ten nadeele van den
pachter van het in dit artikel bepaalde is of
wordt afgeweken, is nietig.
Dit besluit treedt in werking op den dag
zijner afkondiging. Het wordt aangehaald als

—

—

ONGEGROND GERUCHT.
Het in beurskringen loopende gerucht, als
zou pariteit tusschen gulden en rijksmark te
wachten zijn, werd van bevoegde zijde ongegrond genoemd. Van een voornemen in deze
richting is geen sprake.

VERDUISTERING VAN OUDE TEGELS
Aanhouding van leiding en leden
van de tegelploeg te Rotterdam
Dezer dagen hebben wij bericht, dat de politie
een onderzoek instelde naar de verdwijning van
oude tegels, die bij de opgravingen in de binnenstad van Rotterdam te voorschijn komen. De
eerste arrestant is de leider van de tegelploeg
C. G. Hij is Woensdag voor den officier van
justitie geleid en in het huis van bewaring opgesloten, verdacht van het verkoopen van oude
tegels aan opkoopers.
Drie werklieden van' de tegelploeg, de 37-jarige J. P., de 43-jarige G. L. en de 36-jarige
P. M., werden dezer dagen ook aangehouden. Zij
hebben bekend tegels, die uit 't puin kwamen en
bestemd waren voor het museum Boymans, te
hebben verkocht aan opkoopers. Voorts heeft
de politie eenige puinwerkers gehoord, die bekend hebben oude tegels, die zij tijdens hun
werkzaamheden vonden, niet aan de tegelploeg
te hebben afgeleverd, maar te hebben verkocht,
Tegen deze arbeider, evenals tegen de drie
werklieden van de tegelploeg, is proces-verbaal
opgemaakt, waarna deze mannen voorloopig op
vrije voeten zijn gesteld.
De assistent-ploegleider van de tegelploeg, de
44-jarige P. 8., is ook gearresteerd. Het onderzoek tegen hem wordt nog voortgezet. In'zijn
woning is een partij tegels in beslag genomen.
De 53-jarige opkooper L. v. D. heeft een groote
hoeveelheid van de verduisterde tegels gekocht.
Deze zijn bij hem in beslag genomen. De man
is voortvluchtig en wordt thans door de politie
gezocht.
Ook bij den 39-jarigen opkooper A. C. zijn
eenige honderden tegels gevonden. Hij heeft ber
kend een deel daarvan van den opkooper v. D.
te hebben gekocht. C. is, verdacht van heling,
gearresteerd.

VEEDRIJVER VERDRONKEN
Uit een van de grachten te Middelburg is
Donderdagmiddag het lijk opgehaald van den
49-jarigen ongehuwden veedrijver J. Huibregtsen, die sinds Woensdagavond na een
bezoek aan een café was vermist. Hij moet
door de duisternis misleid te water zrjn geraakt,

i

MUSSERT TE FRANKFORT
Onderhoud met Rosenberg
De N.5.8.-persdienst meldt, dat de leidei
der N. S. 8., ir. A. A. Mussert, als eeregast
uitgenoodigd op het driedaagsch congres,
dat op 26, 27 en 28 Maart ter gelegenheid
van de oprichting van het „Institut zur Erforschung der Judenfrage" aan de hoogeschool te Frankfort aan den Mam gehouden werd, Dinsdagavond ;n gezelschap van
de heeren mr. dr. R. van Genechten, A.
Muller Lehning en den adjudant van den
leider, den heer A. van den Arend, te Frankfort is aangekomen. Nog denzelfden avond
had ir. Mussert een onderhoud met rijksleider Alfred Rosenberg, dat ruim een uut
duurde. Daar de leidende persoonlijkheden
van de vernieuwingsbewegingen uit achfc
Europeesche landen op dit congres aanwezig waren, vond de leider der N.S.B, 'ijdens
zijn verblijf te Frankfort gelegenheid kennis met hen te maken, respectievelijk deze
kennis te vernieuwen.
Vrijdagmorgen heeft mr. dr Van Genechten, procureur-geijeraal te Den Haag,
voor het congres, dat geopend werd door
rijksleider Rosenberg met een groote rede
over het onderwerp „N.S.D.A.P. en wetenschap", over het thema „De Joden in Nederland" een rede gehouden.

.

„Scheurbesluit Pachtovereenkomsten".

EATAf
rwlHli

HEUVEL 46 (naast Riche)
Voor beter afdrukwerk

niet rechtvaardig!"
Laten we voorzichtig z\'n en alles gewillig
gelooven wat ons voorgehouden wordt, zonder aan twijfelzucht toe te geven. Houden
we ons steeds in de stemming: Ik „wil" gelooven, wat ik „moet" gelooven, al begrijp
ik er niets van.
Het Offertorium wil ons in de goede richting duwen: we willen „leven" en wel eeuwig;
en alles doen of laten wat daartoe noodig is
Hiermee is de dwingelandij der bedorven natuur ten einde! Maar, we bidden: „schenk
mij leven naar Uw woord"; want uit ons zelf
kunnen we alleen maar verongelukken!
Het Stilgebed wil alle banden met de, zonde
verbroken zien en vraagt dat dilt geschiede;
verder smeeken we om „genade Uwer erbarming"; want er valt alleen te hopen op Gods
barmhartigheid, te eischen valt er niets! We
bidden meteen voor de H. Kerk of voor den
Paus.
De Communio: Jezus staat jaar in, jaar
uit, met de ciborie in de eene, de H. Hostie
in de andere hand, zeggend: „Dit is Mijn
lichaam". Hoevelen laten Hem
staan!!....
Treurig!
Wij, gevoed door de H. Communie, vragen
in 't Slotgebed „voortdurend" beschermd te
worden door Gods bijstand. Maar wie niet
communieeeren wil, tenzij als hij zelf het wil
(en dat is vaak: zoo weinig als zonder opspraak mogelijk is), moe* niet zooveel genade
verwachten (die is als water voor een visch)
als een, die gevolg geeft aan de uitnoodiging
en communiceert „zoo vaak mogelijk".
Een gebed voor de H. Kerk of voor den
Paus sluit de H. Mis af. Wat nemen we van
d. bijgewoonde H. Mis mee naar huis?

onzer bedorven natuur bevrijd worden.
We bidden om leiding des liehaams en om
bescherming der ziel en voor de H. Kerk of
voor den Paus. Leiding des liehaams omvat
leiding der zintuigen, maar wij hebben naast
gebed onzen goeden wil te toonen om onze
zinnen te bedwingen.
Het Episrtel vergelijkt de offers van 't Oude
Verbond en het Offer van 't Nieuwe Verbond. Dit laatste, zegt Paulus, kan ons reinigen van onze doode werken (zonden).
Graduale en Tractus sluiten aan bij den
Introitus en kunnen samengevat worden in
hettgeen omtrent den Introitus gezegd is: beveiliging van het kind Gods in ons tegen de
bedorven natuur.
Het Evangelie is als een voorspel van de
lijdensgeschiedenis: de Joden willen Jezus
steenigen! Passen we intusschen op ons toe,
wat Jezus de Joden verweet: „daarom luistert
gij niet, omdat gij niet uit God zijt." Wij
zoudep beter luisteren naar de geboden, naar
de inspraken der genade, zoo wij „uit God"
waren; maar het „kind Gods" in ons komt
weinig aan de telephoon; zooveel te meer
de bedorven natuur. Dit zou moeten veranderen, anders komen ook wij telt de poging
om Jezus te steenigen! En wat is onze tempel, zoo Jezus er uit heengaat?
God kan ons geloof beproeven, als dat der
Joden: „Vóór Abraham werd, ben Ik", moet
hun verhard gemoed, dat niet „wilde" gelooven, te atug geweest zijn. -Ook wij kunnen
wegens gebrek aan ge:oof, dat is,
door toeZONDAG, 30
Passiezondag. 2e Geb
geven aan twijfel ons zoo verzwakken dat v. Kerk of Paus.Maart.
v. h. H. Kruis.
Pref.
we tot ongeloof geraken: Nog schrik ik op
MAANDAG, 31 Maart. V. d. dag. 2e Geb. v
bij een woord van een beproefde: „God is Kerk'of Paus. Pref. v. h. H. Kruis.

Liturgische Kalender.

In Huize Kneuterdijk 20 te Den Haag is dere week een Jndustrie-Tagung
gehouden, waaraan door Duitsche en Nederlandsche industrieelen werd
deelgenomen.
Een foto tijdens de rede van minister dr. Fischböck

—

(Foto Schimmelpenningh)

RADIO-PROGRAMMA
ZONDAG 30 MAART.
Nederlandsch programma. HILVERSUM I,
415.5 m.
8.00 Gramofoonmuziek
10.00 Gramofoon
muziek
12.00 Gevraagde platen
12.42
Almanak
12.45 Nieuws- en economische
berichten ANP
1.00 Strijkkwartet
1.45
Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde:
„Wie en wat waren onze voorouders?" —
2.00 Amusementsorkest en solist
2.45
Landmans-lust
3.30 Uit Berlijn: 67e Verzoekconcert voor de Duitsche Weermacht
6.00 Voor de kinderen
6.30 Almanak
6.32 Cabaretprogramma
7.30 Gramofoonmuziek
8.00 Nieuwsberichten ANP
8.15
Spiegel van den dag
8.30 Berichten (Engelsch)
8.45 Omroeporkest, de Meesterzangers, een dameskoor en solisten
9.40
Gramofoonmuziek
9.45 Engelsche berichten ANP
10.00 Nieuwsberichten ANP, slui-
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Nederlandsch programma. HILVERSUM 11,
301.5 m.
8.00 Gramofoonmuziek*— 9.00 Studiovroegdienst (Uitzending voorbereid door het
Vrijz. Prot. Kerkcomité)
10.00 Omroeporkest
10.40 Gramofoonmuziek
11.00
Omroeporkest
11.30 Meisjeskoor „De Krekels"
12.00 Cyclus „Kent Gij Uw Bijbel?"
(Uitzending voorbereid door de Christ. Radio Stichting)
12.15 Bachcantate
12.45
Nieuws- en economische berichten ANP
1.00 Orgelspel
1.20 Esmeralda en solist
2.00 Causerie „Spreek je moers taal"
2.15
„De ontvoering uit het Serail" opera
4.00
Wijdingswoord (Uitzending voorbereid door
de Christ. Radio Stichting)
5.15 Gramofoonmuziek
5.30 Revueprogramma
6.15
Pianovoordracht
6.45 Sport van den dag
7.00 Gramofoonmuziek
7.15 De Ramfolers
7.45 Reportage
8.00 Nieuwsberichten ANP
8.15 Gramofoonmuziek 8.30
Concertgebouworkest, en solist
9.15 Radio
tooneel
9.45 Gramofoonmuziek
10.00
Nieuwsberichten ANP, sluiting.
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Afgifte speciale punten en
leveringsvergunningen
Zooals bekend worden sinds 1 Februari j.l.
in het algemeen geen speciale vergunningen
meer afgegeven. Hierdoor is het noodzakelijk geworden een andere regeling te treffen,
teneinde te kunnen voorzien in die gevallen
waar textielproducten dienen te worden aangeschaft, waartoe de textielkaart of toeslagkaart niet in staat stelt.
De plaatselijke distributiediensten zullen
hiervoor afgeven: A. Speciale punten; B. Leveringsvergunningen.

A. Speciale punten.
Speciale punten worden afgegeven nadat
hetwelk
daartoe een aanvraagformulier
gratis bij de Distributiediensten verkrijgbaar
is — door den verbruiker is ingevuld en ingediend bij den Distributiedienst. Wordt een
aanvrage toegestaan, dan ontvangt de aanvrager het noodige aantal punten.
in
In tegenstelling met het vermelde
Handleiding 5 van het Rijksbureau voor de
Distributie van Textielproducten door den
Handel (D.T.H.) zijn er 7 soorten speciale
punten, n.l.
A.K. Algemeene- Kleeding; B.K. Beroepskleeding; H.A. Huishoudelijke Artikelen; G.
Garens; B.G. Bijzondere gevallen; V.V.w.
Punten voor aftikelen, waarvan de verkoop
in het algemeen verboden is (wol); V.V.a
Idem (andere grondstoffen).
Op de A.K. punten kunnen uitsluitend artikelen gekocht worden, opgenomen in de
lijst van puntenwaardeering van Algemeene
Kleeding, voorkomende in bijlage 2 van
Handleiding no. 5 behalve de daarin vermelde beroepskleeding, waarvan hieronder
een opstelling volgt:
Bakkersbuis, bakkersbroek, boezeroen (van
keper of dril), doktersjas, kapmantel (lang),
kappersjas, kiel, koksbroek, koksbuis, laboratoriumjas, mouwvest (van stof), mijnwerkershemd (van stof), mijnwerkershemd (tricot of gebreid), overall, serveerschortje, sloof,
uniformen 2-deelig (alle soorten), uniformen 3-deelig (idem), verpleegstersjapon,
verpleegstersschort, voorschoot, werkbroek
(van keper of drill), werkhemd
(zonder
boord) werkjas (van keper of drill), werkpak (idem).
Op de B.K. punten kunnen uitsluitend de
hierbovenvermelde artikelen, welke onder
beroepskleeding vallen,
gekocht,
worden
eventueel met aanvulling van de punten der
textiel- of toeslagkaart.
Op de H.A.punten kunnen uitsluitend
„huishoudgoederen" worden gekocht (2e lijst
van bijlage II van Handleiding no. 5).
Op B.G. punten, welke in bijzondere gevallen worden verstrekt, kunnen uitsluitend
artikelen worden gekocht, welke in die gevallen door dit Rijksbureau worden toegewezen.
De V.V. punten zijn bestemd voor enkele
speciaal aangewezen groepen van artikelen,
welke uitsluitend op V.V. bewijzen worden
gekocht en dus niet op punten van textielof toeslagkaart of op een der andere soorten
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6.45 Gramofoonmuziek
6.45 Ochtendgymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
7.45
8.00 Dagopening (UitOchtendgymnastiek
zending voorbereid door het Vriiz. Prot.Kerkcomité)
8.10 Gewijde muziek
8.30
Nieuwsberichten ANP 845 Orgelspel
9.15
Gramofoonmuziek
10.00 Amabile sextet
10.20 Voordracht
10.40 Amabile sextet
11.15 Zang en pianovoordracht
12.00
Esmeralda en solisten — 12.42 Almanak
i— 12.45 Nieuws- en economische berichten
ANP
1.00 Omroeporkest Intermezzo: Piano
jßoli
2.10 Voor de vrouw
2.30 Orgelspel
3.00 De Romancers en soliste
4.00 Gramofoonmuziek
4.30 Gramofoonmuziek
,(met toelichting)
5.00 Gramofoonmuziek
«— 5.15 Nieuws-, economische/- en beursberichten ANP
5.30 Gramofoonmuziek
6.45 De Ramblers
6.15 Causerie „De Balkan als afzetgebied voor de Nederlandsche
industrie"
6.30 Musette-orkest „Les Gars
de Paris" en gramofoonmuziek
7.00 Economische vragen van den dag ANP
7.15
Gramofoonmuziek
8.00 Nieuwsberichten speciale punten.
ANP
8.15 Spiegel van den dag
8.30 BeTot dusver zijn hiervoor aangewezen:
richten (Engelsch) 8.45 Omroep symphonie
1. Katoenen lakens (ook grasllnnen) " 2.
mrkest
9.40 Gramofoonmuziek
9.45 En- Wollen
dekens (vallende onder groep W. der
S'.elsche berichten ANP 10.00 Nieuwsberich- puntenwaardeering);
3. Winterjassen, winten ANP, sluiting.
termantels of stof daarvoor; 4. Luiers.
De V. V. punten zijn verdeeld in V.V.w. en
Nederlandsch programma. HILVERSUM 11,
V.V.a
punten.
TOI.S m.
Op de V.V.w. punten mogen uitsluitend de
6.45 Gramofoonmuziek
6.45 Ochtendhlerbovengenoemde artikelen worden gegymnastiek
7.00 Gramofoonmuziek
7.45 kocht, voor zoover zij
geheel of gedeeltelijk
Ochtendgymnastiek
8.00 Gramofoonmu::'ek
8.30 Nieuwsberichten ANP
8.45 Gevrijde muziek
9.15 Gramofoonmuziek
:!0.00 Moreendienst (Uitzending voorbereid ting)
5.15 Nieuws-, economische- en beurs
ifoor de Christ. ■ Raflio-Stichting)
10.20 berichten ANP
5.30 Salonorkest
6.00 GeIKerkorgelconcert en zang
11.00 Voordracht sprekken met luisteraars (Uitzending voorbe11.20 Sylvestre Trio
12.00 Eerichten 12.15 reid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité)
Gramofoonmuziek
12.45 Nieuws- en eco6.15 Gramofoonmuziek
6.45 Reportage
nomische berichten ANP
1.00 Ensemble 7.00 Friesch praatje ANP
7.15 ConcertgeJonny Kroon
2.00 Arnhemsche orkestverbouwkwintet en solist
8.00 Nieuwsbericheeniging (2.30—2.45 Gramofoonmuziek)
ten ANP
8.15 Spiegel van den dag of gra3.30 Huishoudelijke vraagbaak
3.45 Orgelmofoonmuziek — 8.30 Omroeporkest en sospel
4.10 Gramofoonmuziek
4.30 Voor de liste
9.30 Causerie „De Invloed van alcohol
kinderen
op onze volkskracht"
5.00 Lijdensmeditatie (Uitzen9.45 Gramofoonmuding voorbereid door de Christ. Radio-Stichziek
10.00 Nieuwsberichten ANP, sluiting.

——
——
—

—

— —
—
—

—

—
—

—

—

—

—

— —

— —

——
— —

—

—
——

—

—

—
—
— —
—

— —

—

— —
—

——

—

FEUILLETON.
HOE ALLES TOCH WEER
GOED KWAM
43)

—

Xatuurly'k. Despard grinnikte. Er was
*n oogenblik stilte. Ilij keek haar strak aan.
Zog me eerlük, waaróm kom je hier? Heb je
me iets te zeegen?
Ja. Ik heb er alles voor over.... begrüp
je, mits Eupert Dale in zü'n ear hersteld'
werdt.
Despard leunde achterover in zün gemakkcly'ken stoel. Hij tipte even de asch van
zi.in Havanna. Alty'd datzelfde oude thema.
Men zou op het laatst no? gaan denken,'
dat ik de cheque vervalscht heb, dafc ik de
groote schuldige ben. Ik heb je al gezcïd,
en ik heb het ook arm je goeden kennis, Jim
Crichton, gezegd, dat ik niets doen kan.
Want ik weet niets, absoluut niets.
Euby kwam mderbü- Zü s^ond naast hem
en legde haar hand op zn schouder.
Luister, fluisterde zo. Ik weet, dat, als
je had willen spreken tydens de rechtszitting, Eupert vrijgesproken zou zyn.
Gesteld dan, dafc het zoo was... wat dan?
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naar tafel en schonk zich een stevig glas
whiskey in. Hü zette het glas terug op
tafel; dit geluid brak de stilte.
Wil je er nog eon hebben, Euby
vroeg h;j, op zoetsappigen toon.
Ruby schrok;; het bloed steeg haar naar
het hoofd. Zou ze haar moed verliezen?
Ze dacht echter aan haar groote doel, Rupert's bevrijding", waartoe ze dezen stap had
gedaan.... ze móést slagen.... Ze moest hem
bedriegen
ze moest, uiterlijk althans —
laten blijken, dat ze hem zou willen volgen;
zü moest het toestaan, dat hü haar het hof
maakte
alles had zo er voor over, om
haar doel te bereiken; eon getuigenis zou
ze in handen weten te kry'gen, waardoor
een eerlük man, een onschuldige in zijn eer
zou worden hersteld.
tTa, graag. Dooh 'n klein beetje maar.
Despard keerde zich om, deed haar glas
halfvol met whiskey en vulde het daarna tot
den rand toe met spiiitwater.
Vooruit, steek maar van wal, zei hü

—
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mantels en wollen dekens.
Op V.V.a punten uitsluitend de genoemde
artikelen, indien uit andere grondstoffen
vervaardigd, dus katoenen lakens en luiers.
Op G. punten mogen uitsluitend worden
afgeleverd garens, genoemd in de 3e lijst van
bijlage II van de Handleiding No. 5 eventueel met aanvulling van punten der textielof toeslagkaart.
77.
De handel dient de speciale punten per
soort op afzonderlijke opplakvellen te plakINTUSSCHEN hadden er met
ken.
Ingeleverd moeten worden tenminste 200 Klaas Klaver eigenaardige gebeurpunten in totaal, dan wel veelvouden van 200
punten. Het is niet noodzakelijk, dat van elke tenissen plaats. Hij was nog steeds
soort 200 punten worden ingeleverd, indien bezig met zich uit de sneeuw los te
het totaal slechts 200 of een veelvoud van
worstelen, toen hij boven zijn hoofd
200 punten ls.
geven,
een
voorbeeld
te
kan
een
Om
win- hoorde blaffen.
kelier b.v. 7 opplakvellen inleveren met resp.
Eerst dacht Klaas, dat dit een
110 textielpunten voor mannen, 70 voor
vrouwen, 120 voor jongens, 40 voor meisjes, zinsbegoocheling was. Maar weldra
30 punten van de toeslagkaart, 40 A.K. punten en 190 B.K. punten of totaal 600 punten. klonk het blaffen nog luider en
B. Leveringsvergunningen.
hoorde hij een geluid of een hond
Zooals medegedeeld in Handleiding 5 zijn
er een aantal artikelen waarvan de herbe- de sneeuw boven zijn hoofd stond
voofrading voor den handel niet geschiedt
te krabben.
op in te lederen punten doch op quoteerings- weg
En ja hoor: daar voelde hij al,
basis.
Deze artikelen zijn:
dat er iemand aan zijn voet raakte.
A. Meubelstoffen; Glasgordijnen anders
En weldra zag Klaas vlak voor
dan uit kunstzijde en/of celvezel; Afgepaste
glasgordijnen anders dan uit kunstzijde; zich de groote vriendelijke kop van
Overgordijnen;

Afgepaste

overgordijnen;

Matrassen, kussens en peluws, of stoffen een St. Bernardhond, die er spedaarvoor; Matrassen voor kinderledikant jes; ciaal op afgericht was om door de
Donzen, gestikte en gewatteerde dekens of
stoffen daarvoor; Gestikte en gewatteerde sneeuw begraven reizigers op te
spreien, Donzen, gestikte en gewatteerde desporen. Aan zijn hals hing een tonkens voor kinderledikant jes; Kaasdoek; Zeildoek; Tenten en rugzakken; Markiezendoek; netie met warme koffie.
Vlaggendoek; Lampekapstoffen; Karpetten,
Klaas maakte 't gauw los en
tapijten,
loopers, matten,
tapijtstoffen,
kleedjes en cocosartikelen grooter dan 90 x dronk 't leeg tot op den bodem.
160 c.M.; Tusschenvoering; Pantalonlinnen;
Paardehaarvoering en andere haarvoering en
daaruit vervaardigde voeringsstukken; Kleermakerslinnen, waarop watten; Kleermakerswatten; Watine (binnenvoering); Kragenvilt; Pocketing van kunstzijde; Keper van

Rechtszaken.

Kunstzijde.

B. Bestreken en gedrenkte boekbindersstoffen; in'olie gedrenkte stoffen; Doeken

voor transportriemen, doorvoersingels e.d.;
Binddoeken voor garven; Vilterdoek en andere textielproducten voor technische- en
chemische doeleinden; Voor- en meelooperstoffen; Stoffen voor dé passementindustrie;
Poetskatoen e.d.; Schoen- en pantoffelpluche; Waschnetten.
De kleinhandel is verplicht van de onder
A genoemde artikelen een voorraad-staat
aan te leggen, waarop wordt afgeschreven
wat op Leveringsvergunningen wordt afgeleverd, onder vermelding van het nummer
van deze Leveringsvergunning en waarop
de ingekomen goederen worden bijgeschreven. De Leveringsvergunning en de facturen dienen ter controle van de voorraadstaten bewaard te blijven. Voorraadadministratie ls voor de onder B genoemde artikelen niet noodig.

Onderwijs.
BENOEMING R. K. UNIVERSITEIT
Het bestuur der St. Radboudstichting heeft
met ingang van 18 Maart j.l. toegelaten als
privaat docent in de faculteit letteren en
wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit te Nijmegen Dr. B. Knipping te Nijmegen om onderwijs te geven in de ikonografie van de
middeleeuwen en den nieuwen tijd.

zoontje lastig en ondeugend was, dat 't nooit
naar haar wilde luisteren en ook niet met
slaan tot rede was te brengen. De bewaarschooljuffrouw daarentegen rapporteerde dat
ONTAARDE MOEDER VEROORDEELD.
men op school met het ventje geen last had.
Hand van kind verbrand.
Hoewel de officier zes maanden eischte, wilde
de rechter met vier maanden volstaan met
In Februari was een vierjarig jongetje uit onmiddellfjken
ingang van deze straf, zoodat
de bewaarschool te Rotterdam, naar zijn „mamma" met den veldwachter mee kon.
ouderlijk huis teruggekeerd met min of meer
gehavende kleeding. De beschadigingen had
het ventje vermoedelijk bij het ravotten op„SCHOLIER".
geloopen en zijn moeder vond hierin aanleiding hem een straf tpe te dienen, die hij
Te Berlijn kunnen soldaten, dle met verlol
voorloopig niet vergeten zou. Zij hield daarrechterhandje
het
van
het
kind
boven
een
toe
zijn, met alle openbare vervoermiddelen rijgasvlam!....
op een scholierkaartje, dat half geld kost.
leder, die van deze „correctie-methode" den
kennis nam, was hierover even verontwaar- Vandaar, dat je een man met een baard tegen
digd. Het begon met het hoofd der bewaar- den conducteur kan hooren zeggen: „Schuier"
school, dle het geval rapporteerde aan den (scholier).
Voogdijraad en deze meende de ergelijke
mishandeling ter kennis te moeten brengen
van de politie. Dit leidde tot een huisbezoek,
„IETS" MEEGEBRACHT.
waarbij de agenten het knaapje op zolder
Te Potsdam was een vagebond zoo vrij, zich
vonden met brandwonden, die een geneeskundige later kwalificeerde als van den zoo- een slaapkwartler te verschaffen ln een
gonaamden tweeden graad en dus zeer hevig. uitgerangeerde slaapwagen. Toen hij gevonOp de vraag der agenten, hoe het kind deze den werd, bleek het, dat de bevolking van den
wonden had opgeloopen, antwoordde het: slaapwagen zeer had toegenomen. De rechter veroordeelde hem tot vijf weken gevan„Dat heeft mamma gedaan."
„Ik deed het In de zenuwen", verontschul- genisstraf wegens beschadiging, daar de wadigt zich thans „mamma", die voor den po- gen zoowel als de ongenoode gast voor rekelitierechter werd geleid. Zij zeide, dat haar ning van den staat ontluisd moest worden!
INGEZONDEN MEDEDEELING.
mmmm\vm\\
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DE LEEUWARDENSCHE WIELERBAAN
VERDWIJNT.
Naar de Rsbde. van de directie van de Leeu
warder wielerbaan verneemt, heeft deze besloten de baan, welke ongeveer zeven jaar
heeft dienst gedaan, te verkoopen aan een
firma in Zwolle, die deze baan zal sloopen.
Dit besluit is de directie moeilijk gevallen,
doch de geringe publieke belangstelling heeft
er toe genoopt. Men zal thans trachten de
wegsport te bevorderen.
of dio cheque m'n winst was. Toen ik op
het punt stond de deur achter me te sluiten, keerde ik me even om en zag toen, dat
u naar het vloeipapier keek. U keek op,
onzo blikken ontmoetten eikander. Ik wist,
dat_ u de afdrukken van m'n geschrift had
gez:cn — dit stond voor mij onherroepelyk
va.st. U hadfc een bepaalde reden, waarom
u dit alles ty'dens de rechtszitting verzweeg.
Ik meende toen dat u me wilde beschermen,
doch nu weet ik dat u andere motieven had.
Ik heb advies ingewonnen by' buitengewoon
kundige raadslieden, ik heb ook gesproken
met sir Eeginald Crichton; men heeft mü
de verzekering gegeven dat het nutteloos
zou zyn in dit geval cassatie aan te vragen, zelfs niet eens een nieuw getuigenverhoor komt in aanmerking, tonzy een nieuwe
getuige opdaagt, die dusdanige verklaringen
aflegt, dat my'n schuld onomstootelyk komt
vast te staan. U is by' machte een dergelijk
getuigenis af te leggen
kunfc den
man dien ik lief heb, redden van iets,
wat nog erger ïs dan de dood. Om Gods
wil, help me, want je kunt het, je kunt het.
M'n beste lieve kind, ik heb nooit kundenken,
nen
dat je den toestand zóó inzag.
Je hebt me altyd zoo op 'n afstand, zoo
kool behandeld dat ik dacht, dafc je geen
hart had, dafc je niefc iv staat waart, to
begrijpen, wat ik feitelijk voor je voelde,
dat. jo niefc kon begrijpen, waarom ik weigerde te sproken. Ik wilde je nu- eerlük
neggen, dat ik het deed, omdafc ik van je
hield
blijf zitten. Ik kon je onmogelyk
naar de gevangenis laten gaan, om je daar
het ellendigst denkbare leven te laten leiden.
Want denk er aan, wat er ook moge gebeuren, na deze onvcrkwikkelüke kwestie zal
hij je nimmer kunnen huwen. Zelfs al zom
men hem pardonneeren en al kon hy naar
Engeland terugkomen
ja, ja, ik west
wel, dat l;lj in het buitenland vertoeft
dan is het bewijs voor zyn onschuld jouw
veroordeeling, vergeet dit niot. Zoodoende is
het niet goed hem weer in e>re te doen
herstellen, om hein daarna aan oen vrouw
te bindon, dio onmiddellijk wegens seliriftvorvalsohing achter slot en grondel zou moeten. Ik heb je echter oen klein voorstel te
doen. Ik heb wat geld kunnen slaan uit
de exploitatie van dc mijn van Blaokthorn-

—_

—
lachend.
ben hierheen
be— Ik doen
uw
uw
—
smeeken, desnoods
heid —
u
helpen het
onrecht

gekomen, om een
roep te
eer, op
op
edelmoedigom
te
op m'n
knieën, mij te
groote
te
herstellen, dat ik een onschuldige heb aangedaan. Mr. Despard, ik weet, dafc u die
persoon niet graag vrü zoudt zien; ik vraag
echter geen gunst voor hem. Ik vraag die
HOOFDSTUK XXVII.
gunst voor mezelf. U hebt vroeger eens
wi^t,
Despard
Euby
beweerd,
Eobert
waarvoor
Strodat u veol van me hield. Bedenk
de gekomen wa.s. Hij glimlachte even, ter- dan, wat het voor mij moet zijn, want ik
wül hij haar daar zag zitten, zenuwachtig houd van Eupert Dale moor dan van m'n
met haar handschoenen, die ze had uitge- loven
ik heb alle5! voor hem over.... siV.e<.
trokken, spe'end. Het leek wel, of zo haar Kunt u zich indenken, wat ik al dien tijd
verhaal moeily'k kon voortzetten.
heb doorgemaakt, wat ik dag en nacht moet
'n Werkelijk hartelijk meisoh zou hebben gevoeld hebben, wetende, dat hü onschuldig
getracht haar te helpen. Doch Despard be- is veroordeeld?
hoorde tot dat soort menschen niet. Ilij D weet, dat m'n getuigenis niet geloofd
maakte reeds zyn berekeningen;; wat kon werd. l'w verklaringen spraken de mijne
hij haar vragen als tegenprestatie voor zijn tegen; in ieder geval, men twijfelde aan de
inlichtingen. Hü scheen alle troeven in han- waarheid van m'n getuigenis, Dc jury wilden te hebben.
de mü niet gelooven, met het gevolg, dat
Hy was alleen thuis
onschuldige tot dwangarbeid w-ird vermet
een
alleen
dio
vrouw die hem voorstellen deed, die hem oordeeld voar een misdrijf, dat ik had geHy' keek naar pleegd. Ik weet, dat u de cheque in m'n
een gunst kwam vragen
de klok. liet was even over tienen. Over handen zag, want u stelde me eon vra.nr,
enkele oogenblikken zou de cr>ngier:ro in de die me eon doodelyken schrik op het lijf
hall vertrokken zyn. Hy stond op, liep joer. TT herinnert sich nog wel, dat v vroeg-,
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KLAAS KLAVER
VINDT 'N MOTOR UIT.

( vaff Wol zijn vervaardigd, zooals b.v. winter-'

De textieldistributie

—

—

—

NIEUWE BINNENWEG 30, ROTTERDAM

Farm. Ik ben hier aardig behuisd, ik heb
een mooie auto in de. garage, doch. ik heb
niemand, die dit alles met mij wil deelen.
Hij stond op, liep door de kamer en ging
achter haar staan, zoodat hy haar beeld
in den spiegel boven den schoorsteen kon
zien terwyl zy' hem echter niefc zag.
Om echter aan Rupert zn vry'heid
terug te geven
welke hij intusschen uit
eigen beweging zelf reeds heeft genomen
zal ik moeten verklaren, dafc ik enkele
jaren geleden een meineed heb gepleegd; en
je weet, dat daarop geen lichfce straf staat.
Ik kom dan zeor zeker in aanmerking voor
I'rincetown. Jy komt er zeer zeker o:>k voor
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in aanmerking. Niemand weet, waar Eupert
is, wat geeft hefc nu? Misschien is hy wel
in een of ander uithoekje van de wereld
getrouwd met een andere vrouw on leeft
er gelukkig en tevreden.
Hy' zag in den spiegel, dat Euby's gelaat
rood werd van opwinding. De veronderstelling, dat Eupert misschien in een ander
wereld doel met een vrouw tooh gelukkig
leefde, was ontactvol. Hy' wachtte even,
doch ze zei niets.
Veronderstel nn, dat ik een verklaring
afleg, welke alleen voor ons beiden bestemd
is. Als je dat zoudt willen, dan ben ik
zelfs bereid hiervan een wettelijk document
te maken, dat alleen aan degenen, die by' het
geval geïnteresseerd zijn, ter lezing zal worbijv. Eupert's vader en zusden gegeven
Reginald,
ter en sir
mits je zeker weet, dat
hy' zn mond zal houden.
Een verklaring, waarin Eupert Dale's
onschuld ten duidelijkste verklaard wordt?
vroeg Euby, met zachte stem.
Natuurlijk.
"
Dus je bekent, dat je mij op den bewusten namiddag de cheque hebt zien vervalsehen in Eupert's kamer?

—
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Despard haalde

zn schouders

op. Wel,

voor zoover ik me kan herinneren kwam
ik juist de kamer binnen, toen jü aan het
schrijfbureau zat, schrijvend. Je vloeide het
papier af en ik zag, dat het een cheque
wa-s. Toen je weg waart nam ik 'n klein
handspiegeltje en hield dit bij hefc pas gevlooide schrift
ik wist natuurlijk niet met
zekerheid, dat iets niot klopte, dooh ik had

—

sterke vermoedens.

Hij ging voor h.nar staan on koek haar

recht in de oogen. Uit haar gelaatstrekken
sprak 'n ontzettende haat;; haar
oogen
vlamden.
' Lafaard. Lafaard. Je zag dus feitelük
dat ik de cheque vervalschte en je hebt het
vloeipapier daarvoor bespiegeld. Je wist dus
dat Eupert onschuldig was. Je wist dus, dat
ik het deed en toch... je sprak niefc tydens
de rechtzitting. Jo liet 'n onschuldige van
het tooneel verdwy'nen, je noemde hem zelfs
....je vriend
je vriend. En dien vriend
liet je door je valsche getuigenis veroor-

—

dcelen tot vy'f jaar dwangarbeid... Waarom heb je dat gedaan.... Antwoord me....
waarom deed je dat.... waarom?....
Haar plotselinge opwinding maakte hem
eenigszins ongerust. Ze was opgestaan en
stond nu naast hem, terwül ze hem aankeek met 'n blik als wilde ze hem hiermede
doorboren. Hy werd bang, bevreesd, als hy
was, dat wellicht een of ander onbescheiden

luisteraar alles gehoord mocht hebbon.
Eindelü'k heb ik dus de waarheid te
pa.kkcn, schreeuwde ze. ledereen zal ik het

—

vertellen.

Despard ging voor de deur staan. Deze
vrouw werd gevaarlük ïn haar opgewonden

toestand.

—

Vroeg je, waarom ik oon onschuldige
naar do gevangenis liet gaan? zei hü op
zachten kalmeerouden toon. Toch was de
toon geveinsd. Ik moest kiezen tusschen m'n
vriend en de vrouw, die ik lief heb
en
Euby.
dat ben ju, 3Ü
Je hebt nooit van me gehouden antwoordde ze scherp. Eupert was myn verloofde, dat wist je. Jü kwam tusschen ons.
JÜ waart jaloorsch op hem.
Dat is zoo, antwoordde Despard mét 'n
zucht. Doch ik zou werkely'k eerly'k tegenover hem hebben gestaan, had niet m'n
liefde voor jou m'n geheele leven beheerscht.
Ruby lachte sarcastisch. Ze wisfc zichzelf
[eohter te beheerschen. Wat gaf hot ook, dat
Despard loog? Wat gaf het ook, dat ze
veinsde hem te gelooven? Alle middelen,
behalve één, waren dpor haar beproefd. Alles
had ze gedaan, doch zo had hem niet zelf
bezocht, ze had niet met hemzelf onderhandeld. Allos had ze er voor over, mits hy
maar de verklaring dafc Eupert onschuldig

—
—

was, neerschreef.

"(Wordt vervol;;';!)

Do Film van de week.
CINEMA ROYAL.
De Cinema vertoont dez eweek de Tobisklucht Je hebt 't, cf je hebt 't niet. Dilt zijn
de stopwoorden van Hans Moser die de roj
van kamerdienaar en wat dies meer zij bij
een grafelijke familie vervult. Hij tracht öp
alle mogelijke manieren de oude stijfdeftige
ïamilietradities en gebruiken te, handhaven
doch zoowel de graaf als zijn zoon hebben
hier maling aan.
Wanneer er echter twee zulke stijfdeftige
gasten logeeren, wordt het zelfs den grafehjken bediende te machrtig en hij zet dezen
eens goed op hun nummer, temeer als zij
fcich gaan verzetten tegen het feit, dat er
een gewoon meisje in de, familie zal worden
opgenomen.
Voor echter het einde van deze film voor
volwassenen-daar is, hebben zich heel wat
kcsitelijke scènes afgespeeld, wat begrijpelijk
ds als het een film ïs waaraan Hans Moser
medewerkt. Ook de anderen allen min of
meer bekende acteurs en actrices, geven vlot
spel te zien.
Het voorprogramma bestaat uit buitenlandsch nieuws en een leuke revuefilm. Verder nog uit een gekleurd teekenülmpje en

binnenlandsch

journaal.

STADSSCHOUWBURG
De bezoekers van den Stadsschouwburg
hebben gisterenavond direct kunnen bemerken dat de nieuwe projectie- en geluidsinstallatie in gebruik genomen was.
Deze
verandering bleek gen groote verbetering te
Zijn een prachtig schitterend
geluid met
scherpe afgeteekende beelden.
De hoofdfilm van het uitgebreide en varieerende bioscoop programma draagt den
titel ;,'n Moderne Salomo" met Paul Kemp
en Ida Wüst in de hoofdrollen.
Paul Kemp, die de rol van handelsagent
Schulze speelt weet de bezoekers,
weer in
een gezellige stemming te brengen, door zijn
koddig spel.
Tengevolge van het aannemen van een ka.
nerhuurster raakt de familie Schulze in ongenade bij den huiseigenaar de slager Marck.
De huiseigenaar zegt de familie Schulze
<"e huur op, doch dat dit niet gemakkelijk
gaat kan men in deze film aanschouwen.
De rechtbank wordt er bij betrokken, waar
lij de huurkwestie zich blijkt uit te breiden
tot een zaak, die tot gevolg kan hebben, dat
J-eklaagden zoowel als getuigen totaal geruïneerd kunnen worden.
Het bemiddelingsvoorstel van den rechter
bvengt de oplossing en de families verzoenen
zich.Begrijpelijkerwijs komen in deze film vele
plagerijen,
irnusante scènes voor, zooals
rechtzaak e.a. Door de groote afwisseling ontstaat een heel aparte sfeer.
Een varieerend voorprogramma gaat aan
deze hoofdfilm vooraf.

.

CHICAGO THEATER.
„Kora Terry", zoo luidt de simpele titel van
een film die wat spel, regie en monteering
betreft van buitengewone kwaliteit is. Niet
het minst door het brillante spel van Marika
Rökk, dle in dit filmwerk een dubbelrol
speelt. Het duo Terry, Kora en Mara, behoort
tot de artistenwereld en wordt na een succesvol optreden in een eerste rangs variété
theater het gesprek van den dag. Het is
Marika Rökk, die zoowel de rol van Kora als
van Mara speelt en zij krijgt hierbij twee
geheele verschillende karakters uit te beel.
den. Kora is een wuft, zorgeloos schepsel,
dat de genietingen des levens najaagt, tal
van aanbidders telt, doch met ieders liefde
speelt. Mara's karakter is van geheel anderen aard, haar levensopvatting vormt een
fel contrast met die van haar zuster, voor wie
zelfs de meest elementaire begrippen van
plicht en eer niet bestaan. Wanneer Kora
een veel belovend artist in haar netten weet
te verstrikken is het Mara, die oprecht van
dezen jongeman houdt, 'die hem van een zekeren ondergang redt en hem helpt een glorievolle carrière tegemoet te gaan. Ten slotte komt het tot een uitbarsting tusschen de
twee gezusters, wanneer blijkt dat Kora in
een spionnage-affaire verwikkeld is. Als zij
een belangrijk document
wil uitleveren
schiet Mara haar neer, van welke gebeurtenis een trouw vriend, Tobs, getuige is. Op
zijn aandringen neemt hij de schuld voor de
misdaad op zich en weet Mara over te halen
Kle rel van haar zuster te spelen. Zij doet dit
op verrassende wijze, doch moet dan ook de
F.evolgen dragen die het lichtzinnige leven
van haar zuster teweeg brachten. Tenslotte
wordt zij zelfs als spionne gearresteerd, maar
voor het gerecht wordt de geheele toedracht
duidelijk. Het eind brengt de vereeniging van
«en gelukkig paar. Een uitstekende speelfilm, waarin o.m. nog optreden Josef Sieber
Maria Koppenhöfer en Theodor Loos.

HARMONIE BIOSCOOP.
Na een paar cultureele filmen waarbij liet
verzorgen van dieren heel interessant is én het
gebruikelijke Ufa-journaal, brengt de HarmonieBioscoop eene buiten gewoon amusante film
„De onweerstaanbare" met als hoofdpersonen
Anny Ondra en Hans Söhnker.
Wanneer Anny Ondra op het doek verschijnt.
dan brengt dit al een lach van vreugde op het
gelaat van den toeschouwer, want deze örigineele artiste sprankelt van humor en geestigheid door geheel haar spel; haar spel brengt
werkelijk lente.
Dc film op zich zelf is dan,ook verrukkelijk
in opzicht van de spelkwaliteiten, mede ook
door het keurige spel van haar partner, Hans
Söhnker, die tevens zi.in figuur mede heeft.
Hij blijkt dan ook voor de vrouwen onweerstaanbaar te zijn, al heeft de film hier en daar
een pikant kantje, dat hoort zoo bij de situaties;
de pikanterie treedt nooit driest op den voorgrond.

De onweerstaanbare belooft zijn vader wat
degelijker te worden en wil in Parijs op eigen
beenen staan; dit gelukt hem maar half totdat
hij kennis maakt niet een rijke eigenares van 'n
schoenfabriek, 'n schoenenkoningin.
Beiden leven echter eenigen tijd incognito; dit
geeft vele dolle situaties; maar ten lange leste
krijgen ze elkaar toch.
Zooals gezegd een buitengewoon aantrekkelijke film, zeer amusant en onderhoudend. En
tevens, wat we in langen tijd niet meer zoo gezien hebben, een film met show.
LICHI OF VOOR PUTSEN AUTO'S EN

ANDERE VOERTUIGEN.

Zaterdag 29 Maart
20 37—6 54
Zondag 30 Maart
20.39—6.31
Maandag 31 Maart
20.10—6.49
Zon op 7.21 Zon onder 20.09
Maan op 8.34 Maan onder 22.58
Eerste kwartier 5 April 2.12.
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KUNNEN WIJ U GERIEVEN, wanneer er vraag is naar een kwaliteits-artikel in onze branche.
In hoofdzaak voeren wij ERRES en VESTA wat natuurlyk niet wil zeggen, dat
wij geen andere fabrikaten leveren.
OOK IN ANDERE PRIMA MERKEN HEBBEN WIJ GOEDE KEUSI!

N.V. Handelmaatschappij
Matthijssen, Van Santen & Cic
Zomerstraat 52a

Telef. 4107

J_\_f^_\_y

fjfïj

Stofzuigers
Naaimachines

Radio

Rijwielen

'

ZEEPPOEDER, HUISHOUDZEEP, ZACHTE
ZEEP, SCHEERZEEP en TOILETZEEP
(nieuwe samenstelling)Direct leverbaar
op toewijzingen. TOILETZEEP OUDE SAMENSTELLING, beperkte voorraad.
BRUINE BOONEN, ERWTEN, SPLITERWTEN, GRAUWE ERWTEN en CAPUCÜNERS

Beschuit NU voorradig, prima
kwaliteit EN goedkoop.

6384
1B

MOL- PAUWELS, wïïSSSr,ïS.
Sport.

WEER HOOG

ATER TE BREDA

Binnenkort zal begonnen worden met
verbetering van de waterloozing
Tengevolge van den hevigen regenval der
laatste dagen is het water in de singels te
Breda opnieuw tot een voor den tijd van het
jaar ongekende hoogte gestegen. Weliswaar
kan nog niet geheel en al van een zesde
höbgwaterperiode in dezen winter gesproken worden, doch niettemin zijn hier en
daar reeds weer laag gelegen gronden
blank komen te staan, terwijl op tal van
andere gronden reeds groote plassen zichtbaar zijn. Vrijwel overal in Westelijk NoordBrabant zijn trouwens de gronden weer zoo
met water verzadigd, dat opnieuw geenerlei bewerking mogelijk is. Wanneer men immers slechts één spade in den grond steekt
vult het ontstane gat zich vrijwel onmiddellijk met water. Vooral voor de landbouwbedrijven en warmoezenierderijen vergrcot
de nieuwe was van de Mark en haar zijrivieren de schade, tvelke in de vorige 5 hoogwaterperiodes reeds is ontstaan. Inmiddels
ziet het er naar uit dat nu binnenkort aan
de \eroetermg van het stroomgebied van de
Mark een begin van uitvoering zal kunnen
worden gemaakt.

Nieuws uit Berkel-Enschot.
RAADSVERGADERING
De Raad kwam Vrijdag in openbare vergadering bijeen.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Voorstel inzake tijdelijke toelage lager gesalarieerde burgemeesters, secretarissen en
ontvangers.
Besloten wordt G. S. te berichten, dat de
toegezonden ontwerpregeling voor deze gemeente alleen voor den geniceate-ontvanger
van belang kan zijn.
Voorstel tot ruiling van een stukje grond.
Do Raad besluit z. h. st. afwijzend te beschikken op het verzoek tot ruiling van een
stukje grond
Voorstel tot wijziging van de verordening

R.K. Kunstkring „Oisterwijk Omhoog".
In den Kath. Kunstkring werd de eerste
van een reeks cultureele avonden gehouden.
De groote Kunstkring-foyer was tot de laatste plaats bezet toen de Moderator-voorzitter
Kapelaan Roovers de aanwezigen waaronder
wij Burg. Verwiel, Dr. Schrader en vele H.H.Geestelijken opmerkten, een welkom toeriep. Meer in het bizonder verwelkomde hij
den ispr. van den avond, den heer Antoon
Coolen. Deze hield hierna een voordracht over
„Het Brabantsche Volkskarakter". Beschikkend over. een bizondere opmerkingsgave,
"childerde spr. na een historisch overzicht te
hebben gegeven, Brabant en zijn bewoners
voor zijn toehoorders, welke met onverdeelde
belangstelling zijn zeer interessante voordracht volgden.
Ook voor de na de pauze, door den heer
Coolen voorgedragen eigen Novelle viel spr. 'n
langdurig applaus ten deel. Voor een verrassing zorgde dezen avond nog 'de Zeer Eerw.
'leer Flck, Rector Cantus van het Bisdom
Breda, mét zijn Oosterhoutsche Nachtegalen
die de aanwezigen van een tweetal liederen
deden genieten.

Nieuws uit Goirle.
Fabriekselftallen-competitie.
De vorige uitslagen

vastgesteld.

Thobeti—Tiikamwol; HVP—HTI.
Verplaatsingen.
De wachtmeester der Marechaussee H.
Broekhuis is overgeplaatst naar Ulicoten en
de brigadier der rijksveldwacht Dele voet uit
Gilze kwam alhier bij het wapen der marechaussee. Als opperwachtmeester der marechaussee in Goirle is benoemd de heer Kort
uit 's-3osch, "terwijl de opperwachtwachtmeester D. Frankevyle alhier met ingang van
1 April naar Tilburg gaat.

„Onderling Genoegen".
Commissaris ven do Provincie Noord-BraDe Kruisboogver. O.G. bij den heer Bakx
bant wordt z. h. st. besloten de in de ver- heeft wederom een zesdaagsche voor haar leordening voorkomende bepalingen betreffen- den georganiseerd. Verschillende prijzen in
de benoeming van capitulanten te schrap- den vorm van huishoudelijke artikelen waren
beschikbaar "e'te'd. De uitslag was als volgt:
pen.
1 A van Raak 263 p., 2 J B v Antwerpen
vaststelling
vergoeding
van
de
Definitieve
262,
3 J C Snels 253, 4 Mhr. Fr. van PuijenO.
wet
1920
over
1940
101
der
L.
ex. art.
broek
251, 5 W. Snels 251, 6 H Hoskens 250, 7
en afrekening over 1940.
P
248, 8 W van Wijk 240, 9 M v AntHoskens
verge.eüng
on afrekening
Deze definitieve
werpen 234, 10 Mhr. v. Mourik 234, 11 J. van
beraadslaging

en
over 1940 worden zonder
z. h. st. door den Baad vasTgesleld.
Voorstel tot herziening van de d.d. 30
Sept. 1940 vastgestelde verordening, betreffende de heffing van Opeenten op diverso
belastingen.
Tengevolge van de gewijz'ge'le bepalingen
ten opzichte van de gemeentefondsbelasting
is wijziging van de vastgestelde verordening
noodzakelijk gewerden. De Baad besluit dc
noodige wijziging in verband hiermoUe aan
te brengen.
Voorstel' tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1911 (le wijziging.)
Deze wfiziging wordt als zoodanig vastgesteld.

Herk 234, 12 M. Brok 202, 13 C v Broekhoven
231. 14 J. Franssen 230, 15 L. Coppens 229, 16
J. Venmans 224, 17 J. Broers 223, 18 Mhr. J.
Pijnenburg 219, 19 Mhr. W. Pijnenburg 219, 20
P. van Gils 194.

Nieuws uit Oisterwijk.
Burgerl. Stand van 23—27 Maart.
Geboren: Maria W J A D van Heumen
Adrianus J H Puts.
Overleden: Cornelia L H Kerkhofs 27 jaar
Johanna van Dal, 80 Jaar.
Ingekomen en vertrokken personen.
Ingekomen: P A Scheffer z. b. van Sas van
A v d Vegt,
Gent Oostdam 53 naar D 268
dienstbode, van Valkenburg Grendelplein 329
J E A Bijvoet, z. b., van Roosennaar C 56
daal Vincentiusstr. 7 naar B 303 — W F H W
van der Does de Willebote, z.b., van Oirschot
C 27 naar D 284.
Vertrokken: F J Biemans van A 18 naar
A M H Leenders van
Veghel Molenstr. 304
C 41 naar 's-Bosch Mariastr. 21
w. M.
Elshout van D 329 naar Kaatsheuvel Leostr.
L H van Spaandonk, van B 482 naar
132
P J M Smetsers
Eindhoven Christinalaan 6
van B 461 naar Veldhoven Locht 52 — J .W.
Wanrooij van D 124a naar IJmuiden Meidoorn
straat 23.
Gevonden en verloren voorwerpen.
Gevonden: een kinderkousje en een kinderwantje
een kwartje een bruine wollen
bivakmuts
een huissleutel voorzien van 'n
zwarte veter.
Verloren: een bril in een étui
een heeren
horloge waarin de naam van den eigenaar is

—.

—

—

—
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—

—

——
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—

gegraveerd.

Ongeval.

Donderdagnamiddag kwam het 7 jarig
dochtertje van den heer S. alhier met een
flesch in de hand zoodanig te vallen dat hier
bij drie pezen van de hand werden doorgesneden.
Dr. Schr. welke he teerste verband legde,
oordeelde overbrenging naar het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg noodzakelijk.
Rijwiel geruild.

Toen mej. v.d. H. Vrijdagavond te ongeveer
7 uur, na eenige minuten in den winkel v. D.
in de Kerkstraat te hebben vertoefd, weer
van haar rijwiel gebruik wilde maken, bleek
dit weg te zijji terwijl een ander, zelfs zonder belastingplaatje, hiervoor in de plaats
was pezet. De verwisseling bleek allerminst;
in haar voordeel!!

NEDERL. HOCKEY BOND
HEEREN.

Nieuws uit Waalwijk.
Gemeenteraadsvergadering.
Donderdag kwam de raad in openbare vergadering bijeen.
Afwezig de heer van Driel.

De ingekomen stukken werden voor kenhet Departement van Volksvoorlichting is de oprichting
en instandhouding van een Ambachtsschool
goedgekeurd. Het voorstel tot wijziging der
verordening ingevolge art. 223, derde lid der
gemeentewet. Voorstel tot wijziging van het
raadsbesluit inzake toekenning van een tijdelijken duurtebijslag aan het gemeentepersoneel en voorstel tot beschikbaarstelling
van een bedrag voor extra-hulp aan steuntrekkende werkloozen in 1941 worden z.h.st.
aangenomen.
Voorstel tot vaststelling van het voorschot
op de vergoeding, ingevolge art. 101 der Lager Onderwijswet over 1941 voor de bijz.
scholen voor L. O. en U.L.O.
De raad besluit de voorschotten voor het
jaar 1941 te bepalen als volgt:
R. K. Meisjesschool Min. Loefstraat op
f 1368. R. K. Meisjesschool Groote straat 244
op f 2337. R. K. Meisjesschool Groote straat 58
op f 750. R. K. Meisjesschool St. Crispijnstraat 83 op f 2682. R. K. Jongensschool
Groote straat 58a op f 804. R. K. Jongensschool Baardw. straat 44 op f 1503. Chr.
school Groote straat 45 op 1065. St. Petrusschool afd. A op f 2301. St. Petrusschool afd.
B op f 1932. Bijz. Gewoon L. O. in totaal
f 14742. Nuts Ulo school Stationstraat 24
f 1144. R. K. Ulo voor meisjes f 1005,17. Bijz.
U. L. O. f 2149.17.
Tot leden der commissie tot wering van
schoolverzuim worden benoemd: de heeren
M. C. v. d. Heijden, P. H. Broos, J. Wilsing,
C. van Willigen, J. A. Thijssen, P. C. Vermeer.
Voorstel tot beschikbaarstelling van een
bedrag voor het bouwen van een magazijn
achter het te bouwen winkelpand aan het
raadhuisplein. Na eenige discussie wordt het
nisgeving aangenomen. Door

.

punt aangehouden.

" Voorstel tot wijziging der verordening
op
de helling van Precariorechten (z.h.st. aangenomen). Voorstel tot vaststelling eener gewijzigde verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. De voorzitter licht dit punt uitvoerig
toe, waarna de raad hiermee aceoord
gaat. Voorstel tot wijziging der begrooting
1940—41. Daar dit voorstel verband houdt
met het vorige wordt het z.h.st. aangenomen.
Hierna wordt de openbare vergadering geschorst en gaat de raad over in geheim
comité ter bespreking van het aangehouden
punt der agenda. Na heropening wordt het
voorstel om de gelden voor een magazijn beschikbaar te stellen, aangenomen.
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Wedstrijden:

lste klasse.
Push—Breda; E.M.H.C—

Venlo; H.T.C.C.—Zwart-Wit.
De wedstrijd van dit program die het meest

interessant is, wordt de partij tusschen Push
en Breda. Want de uiftsiag hiervan kan de
beslissing brengen of Breda dit seizoen de
degradatiewedstrijden toegewezen krijgt. Kan
Breda den geduchten Ab. Tresling opstellen
dan zal het noodlot misschien ter elfder ure
nog gekeerd worden. Zoo niet dan geven wij
de jongste lste klasser Push de beste kansen
hun roemrijke stadgenoote „Breda" als laatste te doen eindigen.
Venlo zal als kampioenen waardig zorgen
dat het ongeslagen aureool gehandhaafd kan
blijven, hetgeen niet belet, dat men bij EMHC
terdege op zn hoede moet zijn om niet vcor
verrassingen te komen staan. Tusschen HTCC
en Zwart-Wit wordt het ongetwijfeld een
fraaie, aantrekkelijke partij hockey, waarbij
geen overwegingen omtrent de plaatsen op
de ranglijst de prestaties komen beïnvloeden
en uitsluitend de sportieve eer de Inzet is.
2de klasse A.
Wedstrijden: E.M.H.C,2—Forward; Mop
—H.T.C.C. 2.
Voor Forward zoowel als Mop gelcTt bij
deze wedstrijden slechts ce gedachte om door
een overwinning beider kansen op de tweede
plaats van de ranglijst voor 100 pet. reëel te
houden. Hoewel Mop het door het voordeel
van eigen terrein makkelijker zal hebben, is
de mentaliteit van Forward er ook niet naar,
om haar kans zonder noodzaak te laten wegkapen.
2de klasse C.
Wedstrijden: Forward 2—Middelburg;
Breda 2—Tempo.
Of morgen op het Forward-terrein hetzelfde spelverloop bereikt zal worden als drie
weken geleden, toen Middelburg hier met 6—l
verloor, betwijfelen wij. De Zeeuwen komen
n.l. nogmaals hierheen, omdat voor hockeyclubs geen toestemming wordt verleend de
Zeeuwsehe grond te betreden en zullen met
de ervaring toen opgedaan, er wel voor zorgen in de sterkst mogelijke samenstelling
thans partij te geven.
Tempo zal er wel voor zorgen door royaal
van Breda 2 te winnen, hun aanspraken om
promotiewedstrijden te spelen, welke voor het
grijpen liggen, te benutten.
In de 3e klasse B. kan Tilburg 3 op eigen
terrein spelend met behoorlijke cijfers het
tweede, elftal der Pelikanen verslaan.
DAMES.
Hockeydag te Bloemendaal.
Afdeeling A.
Wedstrijden: E.M.H.C.—Tilburg; TH.O.R.
—Forward; H.T.C.C.—Mop.
De Nederlandsche Dameshockeybond houdt
weer wapenschouw De belangstelling hiervoor ls zoo groot, dat naast de Afdeeling A,
die te Bioemendaal de titel betwist er daarnaast nog te Amsterdam en Den Haag voorronden voor de Afdeeling B ingelascht moesten worden, om de animo te spuien.
Van de Zuidelijke clubs treffen wij alleen
de Bredasche clubs Breda en HDS onder de
deelneemsters te Bioemendaal aan.
Van de te houden competitiewedstrijden
trekt allereerst de ontmoeting E.M.H.C.—Tilburg de aandacht. Voor beide elftallen beteekent de overwinning practisch het ontloopen der degradatiewedstrijden. Zeer stug
zal wederzijds dan ook gespeeld worden en
ondanks het vreemde terrein achten wij Tilburg de beste kansen op de zege te hebben.
Zeer interessant wordt voorzeker de partij in
Breda tusschen THOR en Forward.
Voor Mop is morgen niets beters weggelegd dan goedschiks het sublieme tegenspel
van HTCC te ondergaan.
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KOFFIE EN

(bonkaart

g

Maart t.m. 20

Geldig van 24

THEE:

Bon

j

125

=

13
gr.
koffie surro-

algemeen)

g

_

BOTER, MARGARINE en VET- g
pond =
boter. Bon 10 vetkaart i pond g
boter of margarine.
Geldig van 31 Maart t.m. 13 April. =
Bon 09 nog geldig t.m. 6 April.
Op Bon 09 geen vet.
Bon 08 (boter- en vetkaart): 1
pond boter, of \ pond margarine. I
Nog geldig t-m. 30 Maart.

_

1 KAAS: Bonnen 62 en 72 (bon- I
_ë kaart a'gemeeni 1 ons kaas
Geldig van 24 Maart t.m. 20 g
g April.
Boiinen 61 en 71 nog geldig I
H
g t.m. 6 April.

g
H
g
g
g
g

g

|
g

__
I

g
g

SUIKER:

Bon

17

|

(bonkaart

algemeen) 1 kg suiker.

Geldig t.m. 13 April.

EIEREN: Bon 83 (bonkaart alge- =
1 ei.
Geldig van 31 Maart t.m. 13 m

meen):

April.

.

Bon 82 nog geldig t.m. 30 Maart. s
Bon 92 neg geldig t.m. 6 April.
VLEESCH EN VLEESCHWAREN:
(vleesch- g
Bon „10 vleesch"
kaart): 100 g vleesch, been inbegrepen of een rantsoen vleeschwaren. Bon „10 worst vleeschwaren": een rantsoen vleeschwaren. g
Geldig van 31 Maart tjn. 13 §|
April.

g

Bon 08 nog geldig t.m. 2 April.

]
j

PEULVRUCHTEN: Bon 15 (bonkaart algemeen) een ikg peul|§ vruchten.
Geldig t.m. 30 Maart.

g

HAVERMOUT

|

ENZ.:

Bon 07
250 gram
g havermout öf havervloki ï, óf
= haverbloem óf aardappelmeelvlokg ken öf gort, öf gortmout öf grutten
g Geldig t.iv. 2C April.
js (bonkaart algemeen)

[

g
g

|

GORT ENZ.: Bon 08 (bonkaart f
algemeen)
250 gram gort óf gort- g
=
g mout öf grutten,
g Geldig t.m. 20 April.
VERMICELLI ENZ.:
Bon C 9I
g (bonkaart algemeen) 100 gram g
s vermicelli öf macaroni óf spa- g

g

g

g

|
g

g
g

g

g

g
|
H

g
g

ghetti.

Geldig

't.m. 20 April.

MAïZENA, ENZ.: Bon 10

g
g
i
g
g
g

g
g

g

g

g

g
g

!

gruttemeel (gemengd meel).

Geldig van 24

Maart t.m.

20 I

Geldig van 31

g April.

g
g

ZUID NEDERLANDSCHE HOCKEIJBOND.

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g

1

ZEEP: Bon 20 (bonkaart alge150 gr. toiletzeep (nieuwe
samenstelling), öf 120 gr. huishoudzeep, öf 200 gr. zachte zeep,
(oude samenstelling) of 150 gr.
zachte zeep (nieuwe samenstelling)
öf 250 gr. zeeppoeder, (öf 125 gr.
zeepvlokken, öf 250 gr. zelfwerkende waschmiddelen öf 200 gr.
vloeibare zeep, oude voorraden
mogen worden uitverkocht), óf
20 kg. dr. waschgoed.
300 gr. zachte zeeppasta, èf (600 gr.
waschpoeder, alleen voor wasmeen):

g
g scherijen).

|

I

(bon-

kaart algemeen) 100 gr. maizena g
óf griesmeel öf sago öf aardappel- g
meel öf eetbare stijfselsoorten g
(z.g. rijstzetmeel) óf een hoeveel- j
heid puddingpoeder óf pudding- g
sauspoeder, welke 100 gr. zetmeel =
bevat.
Geldig tJi... 20 April.
RIJST ENZ.: Bon 19 (bonkaart
algemeen) 250 gram rijst óf rijste- g
meel óf rijstebloem óf rijstgries öf g

g Aprii.

g

In de heerenafdeeling zal het er morgen
spannen. Hopbel speelt in eigen huis tegen
nummero twee der ranglijst het Venlosche
VKH. Voor wie zullen uiteindelijk de punten
zijn. VKH heeft vijf en Hopbel vier verliespunten. De eenige wedstrijd welke Hopbel
verloor was ln Venlo tegen VKH Hopbel wil
revanche nemen, terwijl VKH dezen wedstrijd moet winnen, 'wil zij volop in de
„running" blijven. Een puntenverdeeling lijkt
ons de meest voor de hand liggende uitslag,
of zou het terreinvoordeel aan Hopbel de
overwinning kunnen geven ?
De Dameswedstrijd kan ook interressant
worden. In Venlo bracht Hopbel het tot een
puntenverdeeling, en thans verwachten wij,
dat er minstens één punt in Schijndel blijven zal.
kamplóenskadidaat
D.W.H.C. de derde
moet naar Oisterwijk om Molshoop te bekampen. Het belooft een moeilijke wedstrijd te
worden doch uiteindelijk zijn de punten voor
Helmond.
Uno Animo onderneemt de reis naar Oss
om daar twee wedstrijden te spelen.
Een
overwinning der Helmondsche Dames tegen
Keep Fit, en een overwinning der Uno Animo
heeren tegen Rapidity ligt in het verschiet.
Hoco Play Fair zijn wedstrijden van geen
belang op den eindstand. Het meerendeel der
punten is voor de bezoekers, welke mis; 'Men iets op de ranglijst zullen stijgen.

roggemeel.

I TEN. Bon 10 boterkaart

=

10
of

BLOEM: Bon 6 (bloemkaart): g
50 gram brood, 4 rantsoen gebak j
of 35 gr. tarwemeel tarwebloem, g
roggebloem, zelfrijzend bakmeel of |

koffie of 250 gr.
H gaat of 50 gr thee.
Geldig t.m. 27 April.

g

=

|
g
g

1 rantsoen gebak.
Geldig van 31 Maart t.m. 13 April,
Bon 09 nog geldig t.m. 6 April.

I

|

Hopbel—V.K.H, de big match.

BROOD EN GEBAK, Bon
(broodkaart)
100 gr. brood

I April.

Zuidelijke

luidden^

Thobeti—Tiikamwol afgel.; HFCE—BEGO
t
o—2; HVP—HTI af gel.
De standeniijst is:
9
BEGO
6
12
20—13 13
HVP
2
20—13
9
5
2
12
HFCE
10
4
2
4
17—21 10
HTI
6
3
12
17—12
7
Thobeti
7
13
3
11—19
5
Tiikamwol
7
0
16
6—13
1
Voor Zondag zijn de volgende wedstrijden

veldwachters.
In verband met een schrijven van "den

Hockey.

Distributie-bonnen:

Z-T

VOLOP LEVERBAAR

UITSLUITEND VOOR WINKELIERS

Provinciale Berichten.

m!!ii!!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiii!iiiii!iii!i|iiiiniiiiiiiiiiniiiii!iii!ini,"
Ti":s

Maart

t.m. 27

Bon 16 nog geldig t.m. 30 Maart,
SCHEERZEEP: Bon 117 (afzonderlijk uitgereikt): 50 gr. scheerzeep, één. tube scheercrême of één
pot scheerzeep.
Geldig t.m. 30 April.
PETROLEUM: Zegel „Periode 9":
2 liter.
Geldig t.m. 20 April.
Bon „Periode E": 2 liter,
Geldig t.m. 31 Maart.
BRANDSTOFFEN: Bonnen 15,
16, 17 kaart haarden, kachels:
een eenheid vaste brandstof. Bonnen 35 t.m. 41 kaart centrale verwarming een eenheid vaste brandstof.
Geldig t.m. 31 Maart.
Bonnen „brandstoffen één eenheid. „5e periode", alsmede bonnen
„cokes één eenheid, „5e periode":
Geldig t.m. 31 Maart.
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j
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I
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g

1

g
j
1

I

g
I

g

I GENERATOR-ANTHRACIET: Bon I
= „generator-anthraciet tweede pc- g
g riode" 1 hl. (max. 75 kg) anthra- g
g

cietnootjes V.

g

g
|

Geldig tjn. 31 Maart.
HONDEN EN KATTENBROOD:
Bon 8 voederkaart honden groep g
I en II 10 kg., 111 8 kg., IV 5 kg., en g
VI 3 kg. hondenbrood.
Bon 8 voederkaart katten 1£ kg. |
kattenbrood.
Geldig van 1 t.m. 30 April.
Bon 9 van de voederkaart voor I
honden:
Bon 9 van de voederkaart voor I
katten:
Nog geldig t.m. 31 Maart.

g Bon „generator-turf tweede pc- !
I riode" 50 stuks bagg^rturf.

g
g
|

g
g
g

g

g
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Weï gfo&ïé vrMgae gïven wij kennis van de voorspoedige geboorte van onze
dochter die bij het H. Doopsel den naam ontving

-Ctëïëeïtechap voor vakTE KOOP KINDERWAGÜf; ' lieden en amateurs.
Beleg
(beige) z. g. a. n. Aan het
Uw spaargelden in een goed
zelfde adres gevraagd WANDELWAGENTJE. Galjoen- stuk gereedschap. Ruime
keuze bij v. d. MUIJSENstraat 75.
0683 BERGH'S IJzerhandel en
Slijperij. Zomerstraat 5.
, 0664
TE KOOP 3 platte paardenwagens op luchtbanden 2-3
en 4 ton tegen elk aanneme- Ik geef den hoogsten prijs
lijk bod. Bevr. C. de Bruyn, voor OUD GOUD en ZILGroeseindstraat 66.
0602 VER. Ook in- en verkoop
van alle lees- en studieWie helpt zoon van arme boeken en Antiquiteiten.
weduwe wiens fiets men geTONNY PEETERS, Telestolen heeft voor schappelijke graafstraat 27.
0670
prijs aan goed rijwiel. Ook
met slechte banden komt in
TE KOOP 2 Burgerhuizen
aanmerking. Brieven onder
groote werkplaats pl.m.
met
no. 0587 van dit blad.
100 M2. Frontbreedte 12 M.
Bevrag. Hoefstraat 138.
GEVRAAGD voor direct
0658
in Berkel-Enschot
op

MIA.
J.

AMELSFORT
G. V. AMELSFORT—
HEEREN.
Tilburg, 28 Maart '41.
Gildebroederstraat 33.
V.

—

Voor de hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden
van onze innig geliefde
Moeder, Behuwd en Grootmoeder,
Mevrouw

MATHILDA MARIA
ELISA JANSSEN,
geb. Van Baal,
betuigen wij U onzen dank.
Tilburg, Maart 1941.
FAMILIE JANSSEN—
VAN BAAL.
LJiermede betuig ik mijn
dank voor
■** hartelijken
de vele blijken van belangstelling bij mijn gouden
dienstjubileum ondervonden.

boerderU

net, eerlijk meisje, goed kun-
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TWEE JONGENS gevraagd
voor het uitsorteeren van
een partij gebruikte garenpijpen. Aanmelden Maandag 10—12. Ger. de Bondtstraat 8.
0706

gens tot 's avonds 6 uur.
Prijs f 30. Brieven onder
no. 0668 bur. dezer.

Biedt zich aan voor vrachtrijden binnen en buiten de
DIRECI
VOOR
GEVRAAGD stad. L. v. Veen, Kotterstr.
no. 16, Tel. 8805.
0702

HOUT-GRANIET VLOEREN voor woon- en zitkamers, op extric geluidloos. GEBR. MION, Tilburg
Telef. 8928. GEBR. MION
Waalwijk Telef. 256. 0675

GEEN

SPREEKUUR
tot 13 April.

GEVORDERD

GEVRAAGD in klein gezin, net MEISJE, niet beneden 17 jaar, voor halve
dagen, Maandag en Vrijdag
den geheelen dag. Brieven
onder no. 0707 bur. dezer.

GROOTWERKER
DAMES- EN HEERENKLEERMAKERIJ

C.D.v.POPPEL&Zn.
Gilze.
■

flinke volslagen
Dienstbode
In bedrijf. Hoog loon, leeftijd
boven 20 jaar.
6406
Z.a tn» Enschotschestraat 196

Gevraagd :

FLINKE SERVEERSTER
20 jaar, voor
avonduren in de ijssalon DE
LORENZO, Heuvelstraat 10
Zich aan te melden van
12 tot 2 uur.
6405
leeftijd boven

HUWELIJK.
Een nette Heer R. K. met
mooie Manufacturenzaak op
mooi dorp zoekt een degelijk
MEISJE (goed zakenvrouw)
niet onbemiddeld, leeftijd ±
35 jaar.
Brieven met foto, welke
worden geretourneerd onder
no. 6401 van dit blad.
JK.LM.NL AOVtKItMItS.

Uitsluitend bij vooruitbetaling 77 cent per plaatsing
Hetzelfde „Kleintje" 3 maai
van ten hoogste 20 woorden
plaatsen kost f 1.70.
Voor leder woord meer
wordt 3 cent in rekening
gebracht. Maximum aantal
woorden per kleine advertentie 40.
TE HUUR 4 nieuwe Woningen aan de Ridderstraat
Huurprijs f 5.90 p. week,
watet vrij. Te bevrag. N.V.
Bredero's Bouwbedrijf Heile

TE KOOP zware jonge
Kippen bij Herman Teunis-

Tennisgravelbaan te huur
's Maandags, van 's mor-

TE KOOP Winkelopstand
met toonbank markies en
vitrine. Te bevragen tusschen 12—3 uur bij W.
Schroot, Aann. Oude Langstraat 58.
0659

„GEVRAAGD per 15 April
sen Hoekske, Diessen.
of 1 Mei, Woonhuis, bevat0696 tende 6 kamers enz. of dito
huis met kleinen winkel.
GEVRAAGD net MEISJE Liefst centrum. Brieven onvan 8 tot 12 uur, niet be- der no. 0653 bur. dezer.
neden de 16 jaar. Mej. v.d.
Wouw, Noordstraat 72.
SLAGERS-ARTIKELEN!
0693 Ruime keuze in stalen,
messen, bijlen, zagen krabTE KOOP 4 stoelen, 2 bers, blokborstels, haken,
clubs, 15 keukenstoelen, thermometers enz. enz.
Alles van de beste merken.
Koffergramofoqn, Rolbuv. d. MUIJSENBERGH'S
reau, naaimachine, 18 op0662
klapstoelen, 3 tafels schil- IJzerhandel.
derijen en tafels, groote
SLECHTS 85 CENT kost
waschketel met teil, kapstok met kleed. Emmastr. 4 een Adresstempel voor Uw
0691 distributiebescheiden met
naam, adres, kring en codenummer.
Dit kan alleen
Nette DIENSTBODE GEwij
doordat
deze in massa
VRAAGD flink loon 's ZonDrukkerijdagsmiddags en één avond vervaardigen.
Stempelfabriek
A. MERin de week vrij. Hulp voor
Zn.,
94,
TENS
&
Koestraat
Liefst
aanwezig.
ruw werk
zich persoonlijk te melden Telefoon 7095, Korvelsche0617
bij Mevrouw Panis, Rijks- weg 192.
weg t.o. Jeugdhuis Gerra,
Wie helpt mij aan een
Haaren.
0710
Naaimachine voor huishougebruik. Wenscht
GEVRAAGD voor dag en delijk
goeden prijs te betalen,
Verzorgster
nacht een R. K.
voor hulpbehoevende Dame Brieven onder no. 0597 bur.
dezer.
Leeftijd boven 40 jaar.
opgave
van
Brieven met
GEVRAAGD R. K. degeverlangd salaris en condilijk Meisje in flink gezin,,
ties onder no. 0712 bureau zelfstandig in
het werk en
dezer.
van g.g.v.z. Hulp voor de
Te koop aangeboden Fon- kinderen aanw. Korvelsche
0641
gers Damesrijwiel met Tor- weg 105.

—

—
—

—

—

pedonaaf in prima staat.
Heerenrijwiel laag model,

KLEIZETTERS! Steeds
merk Gazelle met prima voorradig vroege en late
banden. Lindenplein 8. Ook Kleizetters, Vraagt prijs,
Zondags.
0692 prima Zoute Snij- en Spercieboonen 25 et. p. kilo.
Schoorstraat 13.
0705
„DE AARDAPPELHALLEN"
TE KOOP bl. KINDER- Besterdstr.,
KorenbloemTENNISCLUB op Zater- WAGEN, Box en luiermand
Borneostraat,
straat
en
dag vraagt nog eenige Hee- Jan Steenstraat 4a.
0694 Telefoon 5569.
0623
ren. Brieven liefst voor 2
April onder no. 0689 bureau
TE KOOP een Pathefoon
GEVRAAGD: In een dedezer.
gelijk R. K. gezin wordt
met 20 platen, KamerkaTE KOOP mooie Duitsche cheltje, vloerkleed pendule- Dienstbode gevraagd. LeefHerder, reu, waakzaam, stellen, antiek pendulestel, tijd 17 a 19 jaar. Netjes
zeer lief voor kinderen. Te- 4 stoelen, kastje, haard- kunnende werken. Lieïst
vens Trapnaaimachine aan stoel, koperen ketels, enz. buitenmeisje, Hoog loon.
Molenbochtstraat 93, naast Brieven onder no. 0647 bur.
spotprijs, goed werkend.
0690 dezer.
Besterdstraat 2.
0695 i de Gunst.

—

—

Dat wil

tevens zeggen goed
te zorgen voor uw fiets.

De economische voorlichtingsdienst deelt
mede:
Nu een einde is gekomen aan een vrijen
aankoop van banden en de overheid wegens
de slechte positie van onze rubber, is moeten
overgaan tot een zeer straffe distributie van
alle soorten binnen en buitenbanden van
rijwielen en transportfietsen, zal menigeen
zich hebben afgevraagd hoe hij zijn band
moet verzorgen om er zoo lang mogelijk plezier van te hebben.
Een goede verzorging van den band omvat
niet is'lechts goed oppompen en het vrij v/aren
voor schuren en schaven van den band, maar
strekt zich uit tot de geheele fiets. Dikwijls
heeft de wijze, waarop men rijdt, of de spanning der spaken grooteren invloed op den
levensduur dan de behandeling van den
band zelf.
Remt niet plotseling.
De banden rollen niet zoo maar voort
dat gebeurt alleen, wanneer men de fiets
aan de hand meevoert waarbij zij nauwelijks
slijten
maar zetten zich af aan den weg.
wat met meer of minder kracht gepaard
gaat en dus noodzakelijk eenige slijtage, veroorzaakt. Het sterkst is die slijtage natuurlijk, wanneer zoo hard op het pedaal wordt
getrapt, dat het wiel doorschiet en de band

—

over het wegdek schuurt. Bij sterk en plotseling remmen geschiedt hetzelfde: Het
wiel schuift over den weg. Dat beide gevallen
zeer schadelijk zijn, behoeft geen betoog.
Maar wel moet de aandacht worden gevestigd
op de omstandigheid, dat zich in geringere
mate' hetzelfde voordoet, wanneer de fiets
te snel in beweging komt of te hevig wordt
afgeremd. Men ddet daarom goed steeds geleidelijk aan te remmen en niet als een racer
te istarten, maar h^J, rijwiel de gelegenheid
te geven langzaamaan vaart te krijgen.
Slingerende en slecht sporende
wielen.
Ook het wiel moet zich in gc«den toestand
bevinden. Daartoe moet erop worden gelet,
dat de wielen niet slingeren, (d.w.z. precies
in el!:aars verlengde staan en niet het eene
loodrecht op den weg en het andere scheef)
en worden gesteund door behoorlijk strak aan
gedraaide spaken. Het wiel heeft den steun,
dien het van de spaken ontvangt, noodig om
zijn juisten ronden vorm te bewaren.
De roestende velg.
Het tweede onderdeel, waar het critisch
ook vaak vele fouten ontdekt, is de velg/De
velg mag niet roesten want roest vreet den
binnenband aan en fle velglinten moeten behoorlijk op hun plaats liggen om daar den
band tegen de spaakeinden te beschermen.
Overvloedig

smeren is

0583

ZONDAG 30 MAART

Smeer spaarzaam.
gevaarlijk, want bij

—

—

—

Agentschap

VOOR

GLAS IN LOOD

DE TIJD"

GLAS en STOPVERF
en REPAfcATIëN

Dagblad voor Nederland
met ochtend- en avondeditie
Abonnementen worden
aangenomen
Simon Stevinstraat 24,
Tel. 6769.

»

Aanmelden Nieuwe Bossche vier uur, wegens ziekte van
weg no. 6.
0667 het tegenwoordige. Aanmelden tusschen 6 en 8 uur.
Voor een aparte KAP of Mevr. Dekkers, Burg. Suys0561
KROON naar Fa. J. v. d. straat 40.
SCHOOT. Keuze uit meer
dan 100 modellen. Nieuw- KLEIPOÓTAARDAPPELEN
landstraat 27, Tel. 4.2.2.8.
alle soorten van ie beste
"0674 gewassen leveren wij U aan
billijken prijs. AardappelTE KOOP GEVRAAGD: handel „DE KWALITEIT",
een Kinderwandelwagentje Koningstr. 31 Emmastr. la
Brieven ónder no. 0656 bur.
0546
dezer.
GEVRAAGD net R.K. DAGMEISJE wegens huwelijk der
KAPPERSBEDIENDE GEVRAAGD, liefst eenigen tijd tegenwoordige, "niet beneden
in het vak. J. van Erve, 18 jaar. Woninginrichting
Tongerlosche Hoefstraat 9. J. L. HOVERS, Hoefstraat
0588
0655 192F. Tilburg.

—

—

—

—

-

—

—

de

tasten.

Rijdt niet op.....
Repareert
zelf.
Tenslotte den band
men een

band zelf, dan moet er op worden gelet, dat
de dradenbescherming niet wordt beschadigd
en de binnenband niet tusschen velg en buitenband stuk geknepen kan worden. Is de
band lek geworden door eên spijker, een
stuk glas of een ander scherp, puntig voorwerp, dan behoort men voor het rijwiel naar
den reparateur wordt geduwd, het kwaad,
dat de lekkage veroorzaakte, te verwijderen.
Doet men dit niet, dan is de kans groot, dat
het scherpe voorwerp, vastgeklemd als het is
in den buitenband den binnenband op talrijke
plaatsen doorboort en hem zoo waardeloos
maakt. Rijden op een gesprongen band is natuurlijk uit den booze.

De dynamo.
juist gesteld
die
niet
dynamo,
Voorts is een
is, funest voor den band, -want het aandrijfwieltje draait dan niet soepel langs den band
maar schuurt en schuift er langs. Dit is gemakkelijk te controleeren met een touwtje
kan men zonder moeite nagaan of de lengteas van de dynamo heen wijst naar de as van
he.t wiel. Staat het aandrijfwielt je scheef
op den band* dan komt binnen korten tijd
het canvas bloot te liggen.

Behandelt uw band zorgvuldig.
Een vanzelfsprekende constateering is, dat
veel meer kilometers kunnen worden afgelegd op een goed opgepompten dan op een
te slappen band en dat nooit op een leegen
band mag worden gereden. Daarom dient iedere wielrijder over een behoorlijke pomp te
beschikken en er geregeld gebruik van te
maken. Ook tegen stoepjes oprijden of door
Loopt niet met een fiets met glas of andere scherpe voorwerpen fietsen is
schadelijk. ledereen weet dit, en toe.h ziet
lekken band.
men het, vooral bij de jeugd, nog herhaalMen moet ook in ander opzicht voorzich- delijk.
tig zijn met het vervoeren van een rijwiel op
Als laatste, veel voorkomende euvel, moet
een lekken band, want dan dreigt oploopen het aanloopen van den band worden gevan den binnenband. Het is namelijk zoo, dat noemd. Spatbordstang, jasbeschermer (door
een niet onder spanning staande buitenband vocht van vorm veranderd) en kettingkast
eenigszins gaat rondschuiven en daarbij den helpen den band veel sneller aan zijn einde
binnenband meetrekt.
dan noodig is. Een schurend geluid moet voor
Deze heeft, doordat hy met 't cventiel aan ieder een waarschuwing zijn niet langer zoo
de velg vastzit, niet eenzelfde bewegingisvrij door te rijden, maar het euvel op te heffen.
heid. Hii wordt dus eensdeels van het ventiel
Bovenstaande wenken zullen voor weinigen
af uitgerekt en anderdeels naar het ventiel iets nieuws inhouden. Wie echter op istraat
toegepropt, hetgeen afbreuk doet aan zijn zijn oogen goed' den kost geeft, weet, dat zij
geenszins overbodig zijn.
duurzaamheid.

-

Alb.v.d.Meüs
Iele». 8385

Sonstraat 25

TOCH voordeeliger

Wegens huwelijk der tegenwoordige per 1 April of
DROGISTERIJ VERFHANGevraagd een NET DAGDEL „DE VELDHOVEN",
later gevraagd MEISJE
voor dag of dag en nacht. MEISJE van half acht tot Veldhovenstr. 56, Tel. 5791

—

stilstand van het wiel, kan de olie via

Smidspad

Opvoering 2 oerkomische kluchten tevens uitgebreid Variétéprogramma 8 variaties.
le Rang f045 2e Rang f 0.35 (alles inbegrepen)
ZONDAGMIDDAG HALF 4 extra voorstelling
voor kinderen, ouders of geleiders. Variété en
Kinderklucht.
Prijzen kinderen 15 of 10 cent
Ouders 25 et.
N.B. Bespreek vooral uwe plaatsen, en neem kaarten
vooruit.
6407

—

spaken door den nippel den binnenband aan-

"

Groote Variété en Tooneelavond
„Non Stop Knal programma"

H. H. CAFÉHOUDERS Speciaal adres voor RIETEN
Broodsnij machines van de TERRAS-STOELEN en alle
beste fabriek! Thans voor- voorkomende reparaties.
radig een partijtje met Mandenmakerij J. MEESroestvrij mes. Ook 'n partij TERS, Enschotschestr. 227,
prima zakmessen aangekre- Gesloten zijnde adres Cu0619
gen.
v. d. MUIJSEN- ragaostraat 83.
BERGH'S IJZERHANDEL,
DONGEN. Staat ter dekZomerstraat 5.
0663 king
bij C. V. Beek, Vaart 72
zwartbonte
de
DAMES! Voor de a.s. feest- stamboekhengst Shetland„Dolfuss".
dagen uw haar nog
i
merries
be- TE KOOP vierwieiige Bak- KINDERDEKENS 'ijn verWeide
voor
laten verzorgen. Weila per- schikbaar.
van
0633 kerswagen, zoo goed als krijgbaar op stamkaart
jaar.
manent f 1.75, stroomlooze
kind
beneden
3
Groonieuw Joh. Srjjits, Koning^
permanent f2.50 met Ijaar
Twee R. K. Meisjes zoe- straat 9, Tilburg.
0666 te wollen dekens op speciagarantie PHIEN COWWENle VVW punten. „Esdewé",
een haar passende beken
BERG. Balistraat 12, Tele- trekking. Bekend met alle
Noordbesterdstr.
61, Tel.
KWALITEIT is onze refoon 6894.
0463 huishoudelijk werk en ko- clame.
7194.
0553
Daarom voor een
genegen goedsluitende rolluik
ken.
Waarvan
één
in
Platte PAARDENWAGENS
CREDIETEN in bedr. v.
is in winkel behulpzaam te hout of staal naar A. C.
uit voorraad leverbaar.
40. t 900.—. 5 pet. zonder borg
jaren
Reeds
meerdere
Lindestraat
zrjn.
BIEKENS,
Firma Wed. G. Smulders,
zoodanig werkzaam ge- Reparaties spoedig en bil- elk doel. ledereen vrijbl.
Hasseltstraat 95, Tilburg. als
weest, v.g.g.v. Brieven onlijk. Vraagt prijs. Tel. 8195. -1 voorw. Brieven „De Onder0441 der no. 0625 bur. dezer.
0673 linge" Mathenesserweg 110,
Rotterdam-W.
Wij leveren alle soorten
0677
overwegens
KOOP
TE
Flinke DAGDIENSTBODE
TUINGEREEDSCHAPPEN,
compleet Canapé, stoelen, GEVRAAGD. Zondags vrij.
zooals Schoppen, Harken, clubs, console, theetafel,
Alle reparaties aan Uwe
Schotels met en zonder Te bevragen Bredascheweg Adres Mevrouw v. Nunen, Woningen.
Tevens alle
Pleinstraat 4.
0665
steel. Horren en alle andere
voorkomende timmerwertusschen 7
223,
's
avonds
gaassoorten, Asphalt, enz. en uur.
0614 TUINGEREEDSCHAPPEN ken. Je adres: Hobbema8
H. LOOYKENS, Kuiperstr.
0678
o.a. Schoppen, rieken har- straat 60.
no. 32, Tilburg.
0443
Dan ken, schoffels, enz. prima
Heeft U feest?
H. H. Hondenliefhebbers.
GEBAK van- BAKKER droogdraad, vanaf 10 M. OPPERMANS
geeft op het
Voor echtpaar (midden 30) HEERKENS
op Uwe tafel voor 9 et. Goedkoopst en oogenblik reuzeprijzen voor
in goed millieu en op goe- en
de gasten zijn tevreden. vertrouwdst adres C. VAN alle soorten rashondjes,
den stand, TE HUUR GE- Besterdstraat
77, Tel. 8272 TILBURG, Lieve VrouweZOCHT gedeelte van Wovooral jonge hondjes.
0620 plein 13, Telef. 4892. 0670 Oerleschestr.
ning, (waarbij vertrek als
292, Tilburg,
keuken te gebruiken). Brie0684
Telefoon 7961.
PIJNENBORG'S ROLLUIGEVRAAGD flinke Dienstven onder no. 0595 bur. dez.
gegarandeerd bode voor dag en nacht, teKEN ' zijn
Wie heeft er a.s. MaanTE KOOP: zoo goed als lichtafsluitend. Tevens alle gen 1 April in klein gezin, dag -flinke vracht voor
nieuwe Dames- en Heeren- reparaties aan Rolluiken en wasch buitenshuis, zelf- Waalwijk, 2 a 2} ton. Koopstandig kunnende werken vaardij straat 13, Telef. 6007
Markiezen. C. J. PIJNENrijwielen en MEISJES-rij0686
wielen. Tevens nieuwe da- BORG, Koestraat 70, Tele- en v.g.g.v. Mevrouw Bakfoon 8387.
0624 ker, Burg. v. Meursstr. 55.
mes- en heerenrijwielen.
Groote sorteering Pols0696
Kivits, Pieter Vredepad 23.
Zakhorloges, Klokken,
en
NOG
NIET
TE
LAAT.
Uit
0564
vooraad leverbaar: PootHUISHOUDSTER. Ge- Wellner, Casettgs, enz. ReTE KOOP een Van Delfts aardappelen, Industrie, vraagd een R.K. Huishoud- paratie-inrichting voor alle
KINDERWAGEN Leonard eigenheimer. Bev. en bintjes ster, leeftijd 40 a 45 jaar, uurwerken. Goud en zilverv. Vechelstr. 49.
0680 gekeurd klasse B. Aan het- in een burgergezin van werk. Hoogste waarde oud
H. SCHIPHORST,
zelfde adres prachtige moeder en zoon. Burgerpot Goud.
kunnende koken, wasch Piusstraat 15 (bij PiusSeringen boompjes.
WIJ HEBBEN ZE NOG.
0245
Splinternieuwe Piano-Ac H. ENGELEN-v. SAMBEEK buitenshuis. Liefst uit de plein).
cordeons, 8 bassen f 20.—, Sparrenstraat 1, Tel. 7963. omgeving van Tilburg. WeTE KOOP e e n 'zoo goed als
12 bassen f 35.-, 120 bassen
0598 duwe z.k. geen bezwaar.
f 150—, staande SalonBrieven onder no. 0640 bur. nieuwe Handwagen, zeer
geschikt voor meubelmaker
dezer.
Pathefoon f 15.—. Kard. v. Uw BOEKHOUDING, OMmeubelwinkel. Piusplein
of
ZET0681
ofLOONBEL.ASTlNGRossumstraat 20.
administratie nog niet in
ZONDER BON. De aller- no. 65, Tilburg.
BETERE KNIP- EN NAAI- orde ? Daarvoor is het nieuwste dessins behangDAMES. Een keur van
LESSEN. Elegante lij nen thans hoog tijd. Inrichten selpapier aan concurreebeloop, uitmuntend in pas- en bijhouden daarvan reeds rende prijzen. Nog steeds chique HOEDEN geëtaleerd
vanaf drie gulden per verkrijgbaar onze prima voor eiken leeftijd. Voor de
vorm. Handwerklessen, PriCommunie ruim gesorteerd.
vé en Clublessen. Succes maand. Vraagt vrijblijvend lakverf. BART v. STAPANNY
v. GESTEL, Koestr.
verzekerd. MODE-ACADE- inlichtingen onder n. 0677 PERSHOEF, Piusstraat 37,
no.
Telef. 7226.
0615
71,
voor
de
Telef.
7932.
0672
weg
bureau dezer. Ook
MIE, Hilvarenbeeksche
C 100, Tel. 8059.
Dir. A. omstreken van Tilburg.
GELD ter leen gevraagd TE KOOP Biertapmachine
Brouwers, Gedipl. Leerares
Pfaff
pracht
Energiek
jong zakenman 6 kraans. Aan hetzelfde
en
TE
KOOP
een
Engelsche
Fransche,
in
Weèner Coupe.
0527 Salonkastnaaimachine als vraagt ter leen f 1000.—. adres dubbele waschtafel,
nieuw, tegen spotprijs. Te Rente 6 pet. Brieven onder koperen waterketel en dito
kolentuit. Poststraat 58,
DAMES! Wij hebben voor bevragen Primus v. Gils- no. 0613 bur. dezer.
0660
Tilburg.
sorteering
groote
U een
straat 1.
0679
Voor DIRECT GEVRAAGD
knopen, gespen, ceintuurs,
GEVRAAGD net R. K,
kraagjes, corsages enz. aan
TE KOOP goed onder- in klein gezin flink MEISJE
voor dag en nacht
Naaimachine
en
voor
halve
I
MEISJE
dagen.
houden
heele
of
prijzen.
concurreerende
DE KNOPENZAAK, Koestr. Buste. Te bevragea Juliana Adres Boerhaavestraat 83. in klein gezin. Brieven on0654 der no. 0661 bur. dezer.
0671 v. Stolbergstraat 5. 0682 I
no. 93.

VERZORGT UW RIJWIELBANDEN GOED!

—

plein 6, vraagt bekwaam 2e
MEISJE, lief voor kinderen

GROSSIER :
N.V. EMILE DE BRUIJN & Co, TILBURG

DR. F. S. P.
VAN BUCHEM

GEVRAAGD per 1 AprU

Mevrouw Biekens, St. Anna-

Tel. 552447-555348

Tilburg, 29 Maart '41.

-

H. H. DETAILLISTEN !
Stempels met kringnummers,
Codenummers,
firmanaam
etc. volgens model Distributie-kantoor f 1.60. Alléén bij
A. NUIJTEN, Tuinstraat 30,
0585
Tilburg.

BOUI-FIX PRODUCTEN. HOOFDKANTOOR:
Vari Aerssenstraal 45, Den Haag

J. C. Cruijssen

Nieuwstraat 321

GEVRAAGD net MEISJE
nende melken en proper
werken. Brieven onder no, voor de morgenuren 's Zondags vrij. Deken Bothstr. 27
0594 bureau van dit blad.
0657

-

Zaal Haans-Zeebregts

Profiteert nog van onze
oude kwaliteit Oud-Hollandsche Lak- en Glansverf
Wonderwit Maja, beter dan
kunstkalk alle kleuren waterverf. Behangselpapier
(de nieuwste). Alles voor de
schoonmaak.
0481

ATTENTIE! Moet uw oud
rijwiel opgeknapt worden.
Laat ons het doen. Wij hebben nog de beste grondstoffen daarvoor voorradig. —"
W: JONKERS, Hoefstr. 160,
0448
BEL OP 7 8 5 9. Ik betaal
voor oud-papier de door hefc
Rijksbureau vastgestelde
prijs als tusschenhandelaar

C. Trommelen, Prinses Sophiastraat 73, Tilburg.
0471

De GROOTSTE KEUZE
Communiebeeldjes, Schilderijtjes, Rozenkransen,
Kerkboeken en andere geschenken vindt U nog tegen oude lage prijzen bij
v. SPREEUWEL-PHILIPPART, Koestraat 131.,0412
WIST U DAT STOPPAGE
J: HEXSPOOR U het meest
geperfectionneerd stopwerk

aflevert? Eenmaal voor U,
gewerkt, waarborgt ons.
blijvende klandizie. Alleen
Korenbloemstraat no. 130.
bij Korvelplein.
0373

Ook Uw PRIVÉ DRUKWERK bestelt U het best
bij RECLAME STUDIO
„HECO" HENK SMULDERS
Kard. v. Enckevoirtstr. 3,
Telefoon 6416.
Gaarne
prijsopgaaf zonder verplichting.
0417

—

WAAROM zoudt gij nog
verder zoeken als hier uw
adres staat voor de beste
kwaliteit meubelen aan den
laagsten prijs J. H. SMITS
& Zn., Capucijnenstr. 131,
0415
Telefoon 8829.
ETSEN van 40 verschillende grootmeesters op allerlei gebied, vindt U in de
Prentbriefkaart-af deeling
van „LECTURA" a 10 en
75 cent. Zomerstraat 42 A,
Bosseheweg 522.
0520
De jongelui die op den
len Pinksterdag 1940 een
Motorrijwiel merk Triumpn
3J P. K. Prov. nummer
55570, meegenomen hsbben
worden in hun eigen belang aangeraden zich te
melden bij P. v. Campenhout, Kard. van Rossum-;
straat 14, Dongen.
0462

—

BERICHT.
Brieven,
circulaires enz., die volgens ons oordeel niet bora
fide op den inhoud der bc.
treffende advertentie reageeren, in welke rubricls
ook, onder letter, nummet
of pseudoniem, worden vernietigd.
DIRECTIE N. T. C.

Banden

zwakken.

voor invaliden

en

Over de vraag, wie in aanmerking komt
voor een nieuwen band, zij in aansluiting
aan het vroeger bekend gemaakte nog vermeld, dat invaliden en zwakken, wanneer
zij een bon voor een nieuwen band willen
verkrijgen, aan het plaatselijk distributiekantoor een doktersverklaring dienen over te
leggen, dat zij hun rijwiel of invalidenwagen
noodig hebben om zich langs den openbaren
weg te kunnen voortbewegen.

Kerknieuws.
BENOEMINGEN.

Zün© Hoogwaardige Excellentie de Bisschop van 's-Hertogenboseh heelt benoemd:
tot Directeur-Voorzitter van de R. K.
„Me Jonge Werkman" ta
Vereeniging
Wychen den Weleerw. Pater Kapelaan C.

Deken, 0.F.M.;
tot Geestelijk Adviseur van de afdeeling
Tilburg van den Ned. R. K. Tabaksbewer.
kersbond den Wele?rw'. lieer P. A. J. Bar.
dorf, Kapelaan parochie Noordhoek;
tot Kerkmeester van de parochie St. Petrus'
Banden te Bladel den Heer Adrianus Walen;
van de parochie St. Willibrordus te iliddelbcers den heer Antonius

Eltink.

AUDIENTIE.

Z.H. Excellentie Mgr. A. F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch, zal in de aanstaande woek alleen Zaterdag- audiëntie verleenen.
(St. Jkl.)

Zaterdag 29 Maart 1941

NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

DERDE BLAD

DE TECHNISCHE WERKNEMERS
IN HET GRAFISCH BEDRIJF.

DE TOESTAND IN JOEGO-SLAVIE
NOG NIET VOLKOMEN DUIDELIJK
Anti-Duitsche demonstraties te Belgrado
De leider der Kroaten, Matsjek,
neemt nog een afwachtende

houding

aan

De Hongaarsche bladen publiceeren berichten uit Belgrado, volgens welke er Donderdag in de Joegoslavische hoofdstad groote
vaderlandslievende demonstraties hebben
plaats gehad, in verband mat de troonsbestijging van koning Peter en met de regeeringsverandering, waaraan ook door het leger is deelgenomen. De proclamatie van den
koning werd te Belgrado door middel van
pamfletten, die door vliegtuigen werden uitgestrooid, bekend gemaakt.
Anti-Duitsche demonstraties.
Het D.N.B, meldt nog het volgende:
In de straten van Belgrado is het eergisteren tot anti-Duitsche demonstraties gekomen, waaraan vooral werd deelgenomen door
studenten, leerlingen van middelbare scholen
en andere opgeschoten jongelui.
De demonstranten voerden behalve Joegoslavische ook Engelsche vlaggen mede. Voor
het Engelsche gezantschap van waar uit
vlugschriften werden uitgedeeld, werden demonstraties gehouden. De betoogers vielen
Duitschers aan, vernielden de étalages van
het Duitsche verkeersbureau en de lokaliteiten van den Zwabisch-Duitschen cultuurhond.
De belangrijkste punten der stad werden
door militairen bezet, het Duitsche gezantschap werd afgezet. Duitsche vrouwen en
kinderen zijn in het gezantschapsgebouw in
veiligheid gebrachfc. Voor Donderdagavond
werd het tappen van alcohol verboden. Gedurende verscheidene uren waren de telefoonverbindingen in de hoofdstad verbroken. Het straatverkeer is nog gestremd.
De Engelsche agenten blijven moeite doen
om een anti-Duitsche sitemming aan te wakkeren, aldus het D.N.B.
De nieuwe chef der politie te Belgrado, de
brigade-generaal Steranowitsj, heeft in een
manifest aan de bevolking samenscholingen
en betoogingen verboden. Het tapverbod voor
alcohol blijfit gehandhaafd.
Matsjek nog niet besloten.
De

„Hrvaski

Dnevnik",

het

te

Agram verschijnende centrale orgaan

van de Kroatische boerenpartij, die
wordt geleid door dr. Matsjek, tot
dusverre plaatsvervangend ministerpresident, deelt mede, dat dr. Matsjek
nog niet besloten heeft, of hij tot
de regeering zal toetreden of niet.
De verwachte regeeringsverklaring is nog
steeds niet bekend gemaakt, daar aan de
formuleering nog wordt gewerkt.
Koning Peter heeft gistermorgen in tegenwoordigheid van de leden der regeering den
eed afgelegd voor den patriarch der Servischorthodoxe kerk en de. hooge geestelijkheid.

Een wachtgeldregeling voor hen, wier
werktijd is verkort.

Turksche kabinet bijeen.
Het Turksche kabinet is eergistermiddag
bijeengekomen. De zitting, die twee uur
duurde, was, naar men zegt, gewijd aan de
situatie in Joegoslavië.
De meening te Berlijn.
Naar het A.N.P. van welingelichte zijde te
Berlijn vernam, betrachtte men gisteren in
de Wilhelmstrasse de grootste reserve ten
aanzien van de elkander tegensprekende berichten uit Joegoslavië en de problemen, die
de toestand te Belgrado opwerpt. Men heeft
van Duitsche zijde slechts verklaard, dat het
tengevolge van de slechte, verbindingen moeilijk is den toestand te beoordeelen. Het overzicht wordt bovendien bemoeilijkt doordat de
berichten elkander tegenspreken. In antwoord op desbetreffende vragen verwees men
in de Wilhelmstrasse naar voorbeelden, zooals
de berichten over excessen tegen buitenlandsehe diplomaten in Joegoslavië, onder wie
don Zweedschen gezant.
Te bevoegder plaatse merkt men echter
op, dat de Duitsche regeering de gebeurtenissen natuurlijk met belangstelling volgt.
Ook in politieke kringen te. Berlijn behoudt
men zich heit bepalen van zijn standpunt
voor. Slechts wordt naar voren gebracht, dat
de verklaringen der nieuwe regeering te Belgrado in het geheel niet spreken over een
standpunt ten aanzien van het driemogendhedenverdrag. In deze kringen is overigens
toelangstelling gewekt door de opmerkingen
van Churchill. Men kan, aldus wordt in de
Wilhelmstrasse vernomen, nog niet overzien
op welke wijze deze opmerkingen als propagandistische stelling moeten worden opgevat.
Naar aanleiding van verdere vragen werd van Duitsche zijde verklaard, dat Duitschland geen stappen te Belgrado heeft ondernomen,
vooral omdat het niet gebruikelijk is,
dat een regeering de verdragen, die
door een voorgaande règeering gesloten zijn, overhoop gooit. In toonaangevende Duitsche kringen werd het
vermoeden, dat men positieve berichten heeft over excessen tegen
Duitschers in Joegoslavië, bevestigd.
Daar tegen zal van Duitschland uit
geprotesteerd worden.
, Te Berlijn werd ook bevestigd, dat de nieuwe minister van buitenlandsehe zaken een
onderhoud met den Duitschen gezanit gehad
heeft. Op de vraag of men bij dit onderhoud
tot vriendschappelijke overeenstemming was
gekomen, werd van Duitsche zijde geantwoord, dat de inhoud der bespreking niet bekend is. zoodat een dergelijke versie van Berlijn uit niet bevestigd kan worden. Verder
werd gevraagd of de Joegoslavische handteekening onder het driemogendhedenverdrag
nog geratificeerd moet worden om het verdrag in werking te doen treden. In antwoord
daarop verwees men naar het desbetreffende
artikel van het verdrag, dat zegt, dat het
verdrag ln werking treedt op den dag van
onderteekening. Ratificatie is dus niet noodig
om het verdrag in werking te doen treden.

De indruk in Italië.
In toonaangevende Italiaansche kringen
Het oordeel van Sofia. volgt men de gebeurtenissen in Zuid-Slavië
De bladen te Sofia maken van de gebeur- met de grootste opmerkzaamheid en terugtenissen in Zuid-Slavië met terughoudend- houdendheid. Daar men nog geen verbinding
heid en zonder commentaar melding. In po- met Belgrado heeft, beschikt men nog niet
litieke kringen heeft men den indruk, dat over volledige mededeelingen omtrent het
het militaire karakter der nieuwe Joegosla- verloop en de beteekenis der gebeurtenissen.
vische regeering niet alleen van beteekenis Men verklaart dan ook^, dat de verdere ontmoet worden afgewacht, alvorens
is voor de binnenlandsche politiek. Toonaan- wikkeling
men zijn standpunt kan bepalen.
gevende kringen en het publiek slaan de ontwikkeling opmerkzaam gade, zoo meldt het
D.N.B.
Oproep van Patriarch. AMERIK. LEVENSMIDDELEN IN SPANJE
Het hoofd van de Oostersch-orthodoxe kerk
AANGEKOMEN.
patriarch Gavrlla, heeft in een bezielenden
oproep de bevolking aangespoord, zich als Het Noord-Amerikaansche schip „Capolin"
één man rond den troon te scharen en zich is dezer dagen in de haven van Bilbao aanhaar voorvaderen waardig te. toonen. Uit na- gekomen. Het schip, dat uit de Vereenigde
genoeg alle plaatsen in de provincie stroomen Staten komt, zal 1579 ton algemeene lading
de telegrammen van aanhankelijkheid en en bovendien 1245 ton melk, 2000 ton meel
en 35 ton melkpoeder voor het Roode Kruis
trouw te Belgrado binnen.
In Hongarije worden de gebeurtenissen in te Bilbao lossen.
Joegoslavië met kalmte opgenomen. In offiHET WEGGEWORPEN SIGARETTENcieele kringen onthoudt men zich van comPEUKJE
menltaar.
Naar de radio-omroep van Belgrado volDoor een achteloos weggeworpen smeulend
gens U. P. meldt, is na de eerste zitting van sigarettenpeukje zijn in het Poolsche dorp
het nieuwe Joegoslavische kabinet een com- Wjerasnja 24 huizen, 22 stallen en 14 schumuniqué uitgegeven, waarin de minister- ren in de asch gelegd. Een sterke wind bepresident verklaart, dat de vrijheid, onafhan- gunstigde de uitbreiding van het vuur. De
kelijkheid en territoriale integriteit van het schade wordt op bijna een
half miilioen
land bewaard blijven.
Zloty geschat.

—

WEER EEN WRAK OP DEN ZEEBODEM.
De ondergang van een bewapend
Engelsch koopvaardijschip op den Oceaan nadat het door Duitsche strijdkrach(Foto Atlantic)
ten was aangevallen.

LEERLINGENSCHAAL VERLAAGD
productie aan onderwijzers geregeld
Driejarige kweekscholen
kan worden naar de behoefte.
worden vierjarig
Tenslotte bevat dit besluit een overgangsbepaling, waarin staat dat de toelating van
Bijzondere kweekscholen kunnen
worden opgeheven
In 1942 geen nieuwe onderwijzersexamens
In de Nederlandsche Staatscourant
van gisteravond zijn vijf besluiten
opgenomen, houdende belangrijke
wijzigingen van de Lager Onderwijswet.
Art. 1 van het eerste besluit behelst de reeds aangekondigde verlaging van de leerlingenschaal. Bepaald wordt, dat aan eïke school
voor gewoon lager onderwijs het
hoofd wordt bijgestaan door ten
minste één onderwijzer, zoodra het
aantal leerlingen 36, en door tenminste twee onderwijzers, zoodra het
aantal leerlingen 74 bedraagt.
Voor elke 45 leerlingen boven de 76 wordt
één onderwijzer meer vereischt. Deze bepaling gaat in op den dag waarop in 1941 aan
de school volgens het op 31 December 1940
geldende leerplan het school- of cursusjaar
begint.

Art. 2 houdt in een wijziging van de wachtgeldregeling voor onderwijzers, zoodat zij
meer aansluit bij de tegenwoordige wachtgeldregeling voor Rijksambtenaren.
In art. 3 zijn bepalingen opgenomen, dat
in het vervolg school- en gemeentebesturen
verplicht Izijn de eigen wachtgelders voor
herplaatsing in aanmerking te brengen.
Art. 4 regelt de kosten van vervangingen. Deze kosten worden niet
meer door het Rijk vergoed, wanneer de onderwijzer minder dan vijf
achtereenvolgende da'jen met verlof
is geweest. Hieronder is ook begrepen ziekteverlof.
Art 5 opent de mogelijkheid dat
schoolbesturen ook over 1941 vergoeding zullen krijgen voor de kosten
van een vakonderwijzer in de lichamelijke oefening, wanneer in het
jaar daarvoor de gemeente geen vakonderwijs heeft gegeven.
De strekking van art. 8 van het eerste besluit is het mogelijk te maken, dat zij, die
studeeren voor een akte M.O. in het vervolg
in de schoor zich kunnen oefenen in de practijk van het lesgeven. Voor scholen voor buitengewoon onderwijs is de mogelijkheid geopend, dat iemand, die zich speciaal op dit
onderwijs wil toeleggen of een akte daarin
wil behalen, zich ook kan oefenen in de
practijk van het lesgeven.

de bezitters van de bevoegdheid van onderwijzer tot kweekeling in de school, met ingang van 1 Januari 1943 vervaM.
Het feit, dat de leerlingenschaal nu
wordt verlaagd, en het feit, dat in
1942 geen nieuwe examens worden
afgenomen, brengt met zich mede,
dat naar verwacht wordt het overcompleet aan onderwijzers zal zijn
weggewerkt.

In 1942 zal alleen staatsexamen voor onderwijzer kunnen worden gedaan door hen,
die in 1941 zijn gezakt. Dit geldt zoowel voor
de staatsexamens als voor de kweekschoolexamens en houdfc verband met de verandering van de driejarige kweekscholen in vierjarige.

***
Het tweede en derde besluit hebben betrekking op een wijziging in
de onderwijzersopleiding, in dien zin,
dat de driejarige kweekscholen worden veranderd in vierjarige. Daarbij
zal er in het bijzonder op gelet worden, dat er veel meer uren worden
gegeven om zioh te oefenen in de
practijk van het lesgeven.
De besluiten 4 en 5 houden de volgende bepalingen in:
1. In het vervolg zal het schriftelijk werk
bij de kweekschool-eindexamens voor alle
scholen gelijk zijn, en ook gelijk aan het
schriftelijke werk voor het staatsexamen voor
onderwijzer.
2. Bij de onderwijsexamens zal in het ver-

volg alleen bevoegdheid worden gegeven ml
het lesgeven in de lichamelijke oefening,
wanneer bij het examen voor dat vak eenj
voldoend cijfer is behaald. Wanneer deze bevoegdheid aan den onderwijzer niet wordt
verleend, wordt hij later in de gelegenheid
gesteld deze akte te verkrijgen.

De Staatscourant van gisteren bevat een beschikking van het college van rijksbemiddelaars
inzake uitkeeringen aan technische werknemers
in het grafisch bedrijf, wier werktijd is verkort
In de beschikking wordt bepaald, dat de
werkgevers in het grafisch bedrijf zi.in verplicht,
er toe mede te werken, op de wijze en in den
omvang als in deze beschik'rdng is bepaald, dat
aan technische werknemers in het grafische bedrijf, die ten gevolge van slapte in de onderneming, waarin zij werkzaam zijn minder uren
dan normaal werken, geldelijke uitkeeringen worden verstrekt volgens een door het college van
rijksbemiddelaars goedgekeurde regeling en dat
ter verbetering van de sociale omstandigheden
van de werknemers verdere regelingen tot stand
worden gebracht en uitgevoerd, voor zoover
deze regelingen door het college van rijksbemiddelaars zullen zijn goedgekeurd.
De werkgevers zijn verplicht een bedrag van
ter hoogte van vijf procent van het loon van de

technische werknemers te storten iv het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven
in Nederland, een en ander met inachtneming
van de bepalingen van het daartoe vastgestelde
reglement, naar welks bepalingen 'de we kgevers
en de technische werknemers zich hebben te
gedragen.

De technische werknemers, werkzaam bij de
hierboven bedoelde werkgevers, zijn verplicht
wekelijks een bedrag van f 0.10 in het fonds te
storten.
De beschikking bepaalt verder, welke ondernemingen worden geacht te behooren tot de
grafische bedrijven, wie zijn te beschouwen als
technische werknemers in deze ondernemingen
en wat wordt verstaan onder loon.
Als bijlage is in dezelfde Staatscourant opgenomen het reglement van het hiervoor genoemde Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische
Bedrijven in Nederland.
Dit fonds heeft ten doel de behartiging van de
sociale belangen van de werkgevers en -nemers
en tracht dit doel te bereiken a. door het in het
leven roepen en uitvoeren van een regeling tot
het verstrekken van geldelijke uitkeeringen aan
technische werknemers, die ten gevolge van
slapte in de onderneming, waarin zij werkzaam
zijn minder uren dan normaal werken;
b. door het tot stand brengen en uitvoeren
van andere- regelingen, welke er toe kunnen
leiden, de sociale omstandigheden van werkgevers en werknemers te verbeteren.
De geldmiddelen worden verkregen door de
in de beschikking genoemde bijdragen van
werkgevers en werknemers en door overheidssubsidie en eventueele andere baten.
Indien ten gevolge van slapte in de onderneming, waarin zij werken, minder uren gewerkt
wordt dan normaal, hebben de technische werknemers recht op een uitkeering volgens de bepalingen van een wachtgeldregeling.
Het reglement regelt verder het beheer van
het fonds en de administratieve uitvoering van
zi.in bepalingen.
Als bijlage is voorts nog opgenomen een
wachtgeldregeling.

DOOR AUTO OVERREDEN EN GEDOOD
Te Rotterdam is gistermiddag in de Zoomstraat het 4-jarig meisje N. Westra tegen
een aanhangwagen van een vrachtauto geloopen. Een van de wielen ging het meisje
over het lichaam en spoedig na aankomst
in het ziekenhuis is het overleden.

EEN ZELDZAAM JUBILEUM TE
KAATSHEUVEL.
Het kosterschap van de St. Janskerk
driekwart eeuw in de familie
Elshout.
„Pieter de koster" jubileert
in 't zilver.

Op den lsten April hoopt de heer Pieter
Elshout den dag te herdenken, van zijn zilveren jubileum als koster van de kerk van
St. Jan te Kaatsheuvel. Met dit jubileum
wordt de functie van koster in deze parochie
75 jaar door de familie Elshout waargenoIn art. 12 wordt de mogelijkheid gemen.
opend, dat bijzondere kweekscholen
Het was in 1866 dat door kapelaan v. Kessel te Drunen in opdracht van den Zeereerw.
kunnen worden opgeheven. De bedoeHeer v. Mierlo, de toenmalige pastoor der
ling van deae wijziging is, dat de
parochie St. Jan de heer Wout Elshout werd.
aangezocht voor koster te Kaatsheuvel, welke functie door hem werd aangenomen en 'n
halve eeuw vervuld.
MOEDER VAN ZES KINDEREN
Wat de heer W. Elshout in die lange reeks
VERDRONKEN
van jaren voor de kerk is geweest kunnen
vooral de ouderen zich nog herinneren. Met
Uit de Dedemsvaart nabij de Rollecater- de meeste accuratesse en nauwgezetheid
brug onder de gemeente Avereest heeft men vervulde hij steeds
de hem opgelegde taak.
het lijk opgehaald van de 36-jarige mevrouw !
B. Bijker-Stegerman. Het slachtoffer is Dinsdagavond waarschijnlijk door de duisternis
misleid in de vaart gereden. Zij laat een gezin achter met zes kinderen, waarvan het
jongste slechts zeven maanden telt.

Dit getuigen dan ook de lange reeks van

jaren, dat hij het kosterschap heeft waargenomen, en de vele pastoors met wie hij samengewerkt heeft. De pastoor, waaronder
Wout Elshout werkzaam geweest is waren:

Pastoor van Mierlo, Jansen, de Bondt, Nielen
en Völker. In 1916 legde hij zijn ambt neer
om tenslotte een welverdiende rust te genieten.
Op 1 April volgde hem zijn zoon P. J. Elshout als koster van de parochie St. Jan op,
na van te voren eenige jaren in dezelfde
functie werkzaam te zijn geweest in Son en
Berghem, Het mag tot eer van Pieter gezegd
worden, dat vader Elshout in zijn zoon als
koster een waardig opvolger aan de kerk gegeven heeft.
Dagelijks kunnen wij ondervinden met
welk een ijver en nauwgezetheid hij zijn werk
doet. Niets is hem te veel, geen offer te groot
wanneer het gaat om den luister van het
Huis des Heeren. Vooral bij hooge Feestdagen
komt dat zoo duidelijk naar voren, wanneer
een passende versiering het interieur van 't
Huis Gods in overeenstemming moet brengen met de feesten en tijden van het Kerkelijk jaar.
Het zal dan ook „Pieter den koster" dien
dag niet aan belangstelling ontbreken, en
het moge hem gegeven zijn, deze functie nog
vele jaren tot eer van God te vervullen.

PROF. DR. J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE
ERNSTIG ZIEK
Naar wij vernemen is de toestand van den
oud-minister prof. dr. J. R. Slotemaker de
Bruine in den laatsten tijd zeer achteruitgegaan. Gisteren werd de toestand van den
patiënt als zeer ernstig beoordeeld.

BRAND OP HET WRAK VAN DE

„STATENDAM"
In de nog met olie gevulde tanks

Arbeiders, die gistermiddag omstreeks half
vijf op het casso van het stoomschip „Sta-

—

HONGAARSCH BEZOEK.
Te Muenchen ontving dezer dagen Hitler den nieuwen Hongaarschen minister van buitenlandsehe zaken, Ladisüaus von Bardossy,
voor een langdurig onderhoud. De Fuehrer in hartelijk gesprek met den Hongaarschen

diplomaat.

(Presse Hoffmann)

tendam" in Hendrik-lido-Ambacht bezig
waren met sloopwerkzaamheden, bemerkten
plotseling, dat vlammen sloegen uit nog met
olie gevulde tanks. Daar de brand vrij ernstige vormen dreigde aan te nemen, reden
o.m. twee motorspuiten en een gereedschapswagen van de Rotterdamsche beroepsbrandweer uit. Om twaalf uur was men nog steeds
met de blusschingswekrzaamheden bezig.

DE VROEGERE KOSTER wijlen de heer
W. Elshout.

DE TEGENWOORDIGE KOSTER, zijn zoon,
de heer P. J. Elshout.

DE VRIJMETSELARIJ ALS VIJAND
VAN HET VOLK
Haar invloed in de politiek
VELE POLITICI WAREN LID
VAN DE LOGE
De tactiek in de Romaansche en
Germaansche landen
(Slot).

In het tweede artikel is gewezen op de twee
stroomingen in de vrijmetselarij, en wel de
Romaansche en de Germaansche richting. De
eersite, zoo werd betoogd, grijpt méér direct
in de politiek in, terwijl de tweede zijdelings

druk uitoefent en door het afbreken van de
volksche. krachten den weg effent voor revoluties. De willen thans hierop eens nader
ingaan.

Hett mag vrijwel algemeen bekend verondersteld worden, dat de voormannen van de
Fransche revolutie bijna allen vrijmetselaar
waren. Zoo was de uitvinder van de guillotine,
Joseph Ignace Guillotin, meester van den
stoel van de loge „La concorde Fraternelle"
te Parijs en een der mede-oprichters van het
Fransche Groot-Oosten. Ook Robespierre was
lid van een loge te Arras. De leuze van de
Fransche revolutie ls dan ook letterlijk overgenomen van de vrijmetselarij: Vrijheid
Gelijkheid
Broederschap. Hoe dit in de
practijk eruit zag is bekend, ieder ker.fc uit
de geschiedenis het bloedbad, dat in naam
van deze leuze is aangericht. Evenzoo heeft
de vrijmetselarij de hand gehad in de beruchte Commune, de opstand te, Parijs in
1871. Een der leiders van de Co.-.imune, Gustave Flourens, was vrijmetselaar en bekleedde
een hoogen graad. Bovendien verzamelden
zich de ledender loges van Parijs in een
groette demonstratie tegen de wettige regeering-Thiers, te Versailles. In vol ornaat, met
voorschoot en sjerp, trokken de broeders naar
het raadhuis van Parijs en verklaarden hier
zich te wil.en verbroederen met de Commune. Ook later waren vele vooraanstaande
Fransche staatslieden lid van een loge, o.a.
Combes, die de beruchte anti-godsdienstige
wetten doorvoerde, Leon Blum, Daladier,
Georges Mande! en vele anderen.
In Spanje zien we een dergelijk ingrijpen
van de vrijmetselarij ln de politiek Zoo waren generaal Riego v. Nunez en zijn vriend
Evaristo San Miguel. die in 1820 een opstand
ontketenden, vrijmetselaar. Dit ingrijpen van
de loge gaat door tot den jongsten burgeroorlog. In dezen stond de vrijmetselarij volkomen aan de zijde van de rooden. De grootmeester van het Groot-Oosten van Spanje,
Dlego Martlnez Barrios, was zelfs minister
van het verkeerswezen in de linksche regee-

—

—

ring.
De geschiedenis van Italië en van de re-

publieken van Zuid Amerika geven allen een
gelijk beeld van het optreden der loge.
Anders is
het optreden in de Germaansche landen.

Hier is de volksaard niet zoo heetbloedig
en is hst niet zoo gemakkelijk hst volk te
bewegen tot een opstand. Daarom werd hier
een andere taktiek toegepast. In den grond
veracht de vrijmetselarij het volk in de noordelijke landen. Dit blijkt wel uit de ceremoniën. Bij de plechtigheden in den tempel
ligt in hst midden een tapijt, waarin emblemen zijn geweven voor iederen graad anders. Op drie van ds vier hoeken, nl. het
Oosten, Zuiden en Westen, wordt een brandende kaars geplaatst. Het Noorden blijft
evenwel ln het duister, hier wonen de barbaren, die geen licht kennen. O^k de spreuk:
..Ex oriente Lux" uit het Oosten komt het
licht, wijst op hst zelfde. Toch wilde de vrijmetselarij deze verachtelijke barbaren dlensï-

baar maken en poogde hiertoe den krachtigen volksgeest te ondermijnen en te verslappen. Zooals reeds gemeld, werden in ons
land al spoedig na het oprichten van de
thans nog bestaande vrijmetselarij, loges gevestigd, doch in het begin verzette het volk
zich hiertegen. Zoo werd in 1735 de loge „La
Paix" te Amsterdam door de menigte bestormd en vernield. Toch wist men hier vasten voet te krijgen, vooral door te speculeeren
op de bewondering voor alles wat internationaal was. Deze neiging heeft van oudsher
in ons volk bestaan en is nog niet uitgestorven. De vrijmetselarij maakte hiervan
handig gebruik door zich voor te doen als
een internationaal gezelschap van menschenvrienden. Zij propageerde het internationalisme en het wereldburgerschap, in tegenstelling met de liefde tot het eigen land.
Zoo wordt in het algemeen handboek der
vrijmetselarij verklaard:
De vrijmetselarij
is de eenige bond ter wereld, welke zich tot
taak heeft gesteld h;» wereldburgerschap te
bevorderen en tot stand te brengen. Derhalve
mogen de loges slechts een wereldburgerlijk
streven bevorderen en moeten zij zich afzijdig
houden van ieder vaderlandsch of staatsburgerlijk streven". Carpentier-Alting heeft gezegd, dat de vrijmetselaar geen onderscheid
van vaderland, stand, kerk of geloof erkent.
AÜgemeen bekend is ook het streven naar
een Pan-Europa van Coudenhove Kalergi
Coudenhove Kalergi zelf is gesproten uit het
huwelijk van een Kretensische met een Japanner en is gehuwd met een Joodsche tooneelspeelster. Ida Roland. In 1922 werd hij
lid van de Weensche loge „Humanitas". Zijn
gedachtengang ls in het kort de volgende:
„De nieuwe mensch der toekomst zal van gemengd ras zijn. Voor Pan-Europa wensch ik
een Eurasisch-Negnide toekomstras, om
veelzijdige persoonlijkheden te garandeeren.
De leiders moeten Joden zijn, war/ de wijze
Voorzienigheid heeft Europa in de Joden een
adellijk ras bij ds gratie van den geest geschonken."
Los van godsdienst.
Dit streven naar een mengelmoes van Europeanen, Aziaten en negers dat in de toekomst de wereld moest bevolken, werd door
de vrijmetselarij met vreugde begroet niet
alleen, doch krachtig gesteund. Dit mengsel
moest dan bestuurd worden door de Joden,
die natuurlijk hun ras zuiver moesten bewaren, hstgeen wel blijkt uit de positie, welke
de orde B'nai B'rith, waarover wij eerder hebben geschreven, inneemt.
Natuurlijk aanvaardt een volk een dergelijk streven niet op het eerste gezicht, het
moet hiervoor rijp gemac.kt worden en dit
geschiedde door hst bevorderen van alle mogelijke internationale ereenigingen en bonden. Hierdoor werd het volk los gemaakt van
den positieven godsdienst, welke leert het
eigen land lief te hebben, omdat men hier
door Gods wil ls geplaatst. Men preekte het
volk onder de duim te houden, tot dit werkelijk in groote kringen werd geloofd. Velen
erkenden gsen vaderland meer, hadden geen
begrip meer voor ras en kenden nog slechts
een vage humaniteit.
Aan dit staats- en volksvijandig streven
is thans door het ontbinden van de vrijmstselaarsloges een einde gemaaldt. Bovendien is
het jodendom een krachtig wapen uit de hand
geslagen. Reeds in 1901 heeft de vrijmetselaar
Findel gezegd: Er is niet zoozeer sprake van
een strijd om het beginsel van humaniteit,
als wel van een strijd voor de be'angen en
de machtspositie van het jodendom. Het jodendom is reeds, hoewel verscholen, de heerschende macht in vele Europeesche loges."
Sinds 1901 was dit echter eer toegenomen
dan verminderd. Op het vaste larid van Europa is thans een einde gekomen aan dezen
strijd. Het jodendom heeft hier verloren.

BELASTINGKRONKELS
AMNESTIE OP BELASTING- EN

DEVIEZENGEBIED
In het „Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied.'' stuk 10, uitgegeven 13 Maart 1941 is opgenomen een verplichting tot aangifte en een regeling; betreffende de amnestie op het gebied der belastingen en der deviezen.
De regeling hiervan, doet ons denken aan

het

Generaal-Pardon.
hetwelk in den zomer van 1940 is verleend
ten opzichte van onjuiste belastingaangiften
van vrijwel alle middelen. Was eenerzij ds
een motief voor dit pardon gelegen in de
ophanden
zijnde deviezenregeling, doch
daarnevens
en niet op de laatste plaats
was (door het belastingbetalers mogelijk te
maken ep een vroegere onjui?te aangifte terug te komen) een middel aanwezig om een
extra bedrag in de schatkist te doen geraken.
Dit laatste motief is ongetwijfeld de voornaamste reden, weike aan de thans te verleenen

—

—

amnestie
op belasting en deviezengebied haar grond-

slag geeft.
Deze amnestie gaat verder dan de kwijtschelding der straffen welke zich bij het
Generaal Pardon voordeed, wij zullen op dit
onderdeel nader terugkomen.
Artikel 1 van het betreffende besMt van
de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Financiën, van Justitie, van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van
Landbouw en Visscherij en van Koloniën bepaalt dat
aangifte

moet worden gedaan van waarden welke
zich binnen of buiten het Rijk bevinden of
bevonden, waarvan de gezamenlijke waarde
méér dan f 500 bedraagt en welke voor de
heffing van de vermogensbelasting als vermogen in aanmerking komen of voor de belastingjaren 1939—'1940 en 1940—1941 in
aanmerking hadden moeten zijn gekomen,
doch weike tot dusver noch door den belastingplichtige, noch door een ander, die de
verplichtingen van den belastingplichtige
dient na te komen (b.v. een vader van een
minderjarig kind.
F. V.J bij de belastingadministratie werden aangegeven.
Tevens moet aangifte geschieden van de

—

waarden, welke ingevolge de deviezenverordening 1940 moeten of hadden moeten worden aangeboden of welke ingevolge de besluiten no. 155-1940 betreffende de aan
gifte van buitenlandsehe effecten, no. 203-1940 betreffende den invoer van binnenlandsche en buitenlandsehe betaalmiddelen
en effecten. No. 35-1941 betreffende de aangifte van buitenlandsehe vorderingen en andere niet in effeoten belichaamde butten"> >n f> f ii-i"evo'c;e de Derde Uitvoeringsbeschikking, betreffende het Geblokkeerde Markenbesluit 1940 moeten of
hadden moeten worden aangegeven, doch
welke tot dusver niet werden aangeboden of
niet werden aangegeven.
Tenslotte moeten worden aangegeven
feiten, welke tot dusver voor de belastingadministratie zijn verzwegen en die geleid
zouden hebben tot het heffen van een hooger bedrag wegens belastingen naar het inkomen over de belastingjaren 1939-1940 en
1940-1941 of wegens omzetbelasting in de
jaren 1939 en 1940.
Het besluit no. 155-1940 betreffende de
aangifte van buitenlandsehe effecten

is door den secretaris-generaal van het Departement van Financiën afgekondigd en
in werking getreden op 18 September 1940.
Het bepaalde o.a. dat ingezetenen verplicht
zijn hun buitenlandsehe effecten, we ke
hun toebehooren binnen een maand na het
in werking treden aan te geven bij de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam en dat ingezetenen die buitenlandsehe effecten na het inwerking treden van
het besluit verkrijgen binnen drie dagen
deze aangifte moeten doen onder opgave van
den vooraf gaanden eigenaar. Deze laatste
opgave behoeft echter niet te worden gedaan wanneer de effecten door de Vereeniging voor den Effectenhandel op daartoe
strekkend verzoek met opgave der nummers
zijn geregistreerd, van een „kettingverklaring" zijn voorzien en in het regelmatig
beursverkeer worden verkregen.
De andere hierboven genoemde besluiten,
zullen wij ln een vo'gende bijdrage nos; eens
in herinnering brengen.
F. V.
Wordt vervolgd.

DE N.T.C. GARANDEERT

AFDOENDE PUBLICITEIT.

Uit de Pers.
Belangrijke artikelen uit andere
plaatsen wij onder deze rubriek om
lezer kennis van te doen nemen en
schillig of wij er mede instemmen of

bladen
er den
onvernist.

DE „JULIUS CAESAR" DER TILBURGSCHE
STUDENTEN.

Tn het „donkere Zuiden" wordt door de
Tilburgsche Hoogeschool studenten een poging gedaan tot veredeling van het toonvel
en den publiekcn smaak. Wat als pogen
toch zeker toejuiching verdient.
Met welke „welwillendheid" men
dit
echter boven den Moerdijk meent te moeien
tegemoettreden illuslr^ert de beoordee'.ing
van „De Tijd."
Als documentatie-materiaal kan dit stukje
proza nog wei eens van pas komen, waarom wij het hier laten volgen.
„De Tijd schrijft dan:
„Als ik zou moeten zeggen, in welk opzicht nu juist Sheakespeare's Julius Caesar
zich onderscheidt van diens anrlrrr; tooncelstukken, dan zou ik durven beweren: door
sterk'klassiek karakter.
Meer dan in alle andere drama's gaat
het hier over ideeën, ideeën, die in zekere
personages vleesch wer len. Een ft rk hartstochtelijk element is hier dan ook afwezig;
begrippen als ambitie, irnnie, heersehzueht,
toewijding, idealisme, ze krijgen hier eoncreten vorm en de dragers dier denkbeelden,
ze geibai-en niet hefiig, ze doen niet wild.
Ze denken slechts luidop, zoo een Brutus |
in 'n tweede acte, waar hij in een.meesterlijken monoloog getuigenis aflegt van den j
idealist, die, door de werkelijkheid tot't'
verrichten van daden gebracht, dn noodzakelijkheid van de mi daad erkent.
Zoo in de beroemde rede van Antonius,
dien dandy onder de voornamen van Rome,
die een symphonie dirigeert, ironie getiteld,
waarvan het hoofdthema, „Brutus is een
achtenswaardig man" lien maal achtereen
anders klinkt, anders van klankkleur anTders van toonsoort
Maar steeds overheerseht de id-^ en de
personen, door deze bezeten, gedragen zich
steeds waardig. Althsns, ze moeten zich
waardig geVlragen. wil het stuk 'een algemeen karakter behouden en door ds objectiviteit overtuigend werken. Want het
optreden van een tien-, twintigtal senatoren de dood van Caesar, de slag bij Philippi ze zega-en o:^s. vert ouwd met feiten van
grooter formaat, niefs meer, zoo daarachter
geen ideeën schuil gaan, die we erkennen
als ook (ns beheerschend.
Daarom, opdat de onver^ettelijldie'd van
den geest te duidelijker blijke, vereischt 't
spe.' rust. zelfs, ja juist op momenten van
de sterkste drama'iek. hien samenzwering
van senatoren blijft een spelen vin den
geest, die zich richt na'ir een zeker punt'
als een angstige wielrijder naar het randje
van een kademuur. En nu moet ik liet
nr'.'ir t r^fon;) "erlijk b-kennen:
Ik heb zoon last gehad van lawaai in den
zin van leeliik rauw geluid, meer passend
ln een volksche krijgsscène dan in een geze'schap van officieel achtbare patriciërs;
lawaai in den zin van driftige, psychologisch
niet verantwoorde gebaren; lawaai in de beteekenis van veel onrustige beweging, die mij
tevergeefs actie trachtte te suggereeren. Waar
blee* bij dit alles de menschelijke waardigheid, te grooter waar zich het tragische element accentueert. Ik zou kunnen uitweiden
over de waardigheid die ik miste, doch ik zal
en kan me beperken.
We weten het: Caesar wordt on het tooneel
vermoord en zijn stoffelijk overschot blijft
ten aan.schouwe van hst publiek nog zeer
langen tijd liggen: in zijn grootsche stilte en
eenzaamheid blijft hij zelfs hst centrum van
de actie, die volgt oo zijn dood. „Met den
mantel zijn gelaat omhullend stierf de groote
Caesar", laat Shakespeare zelf een der acteurs zeggen. Maar de rsgisseur van de Tilburgsche Studenten, die Zaterdag j.L den
Julius Caesar opvce-c>n, weet het beter en
laat op aesthetisch riet te verantwoorden
wijze, den grooten Romein met ontbloot gelaat een tiental minuten over den rand van
een zetel hangen, terwijl om hsm hsen een
stel lieden, die t hoofd verloren hebben op
'n wijze met elkaar kibbelen, dat het auditorium, een select gezelschap, dreigt onrustig
te worden en neiging heeft te gaan
lachen!
Terwijl men juist in deze scène had moeiten stil zitten, heel stil en heel angstig, omdat Caesars lijk, in den mantel gehuld en
dus ontdaan van alle stoffelijke reminiscenties, te sterker diens geestelijke vermogens
behoorde te accentveeren, vermogens, die
een serie van rampen in de reeks zelfmoorden
van Cassius, van Portea, van Brutus ten gevolge hebben. Rampen, die in de laatste twee
bedrijven worden uiteengezet, waardoor de
enge, onverbrekelijke relatie met de drie
voorafgaande wordt bewezen. En dle doen
zien, dat het drama Julius Caesar en niet
Brutus moeit heeten. Maar die geest yan
Caesar, hij was na het derde bedrijf verdwenen en Carel Briels had niets gedaan om
diens aanwezigheid voor het tooneel te behouden. In tegendeel: hij had gemeend de
4e en 5e acte hier en daar te moeten bekorten om het atuk na het dramatisch hoogtepunt althans na wat hij het hoogtepunt
achtte, in het derde bedrijf naar een bliksemsnel einde te kunnen brengen. Afgezien'
van het feit, dat hierin op zijn zachtst gesproken een onbeleefdheid ten opzichte van....
Shakespeare gelegen is, lijken mij dsze coupures onjuist; had dan liever acte 4 en 5
geheel geschrapt; men had na een fijne
moordscène weivoldaan den schouwburg kunnen verlaten!
Men ziet het: opmerkingen als deze raken
de visie van den regisseur van dit tooneelstuk. En ze maken, dat ik ln de onmogelijkheid kwam te verkeeren een opvoering als
deze met waardeering te blijven volgen. De
studenten hebben hoog, te hoog gegrepen",
hoorde ik tijdens de pauze. Ik meen, dat
studenten onder een meer doordachte regie
veel en veel meer hadden gepresteerd. Want,
daarin had Carel Briels in de psrsconfsrentie
voor enkele dagen gelijk: „het instudeeren
en spelen van Shakespearestukken is voor
den inteilectueelen dilettant aantrekkelijk."
Maar: dan moet die intellectueele dilettant allereerst, voordat hij met repeteeren
begint, op de juiste wijzs vsrtrouwd gemaakt worden met den geest van het stuk;
dan moet hij leeren spreken, spreken op een
wijze, waardoor het Nederlandsch in de zaal
niet meer een staalkaart van dialecten is,
waardoor b.v. het woord Cassius klinkt als
een tweelettergrepig woord! En om verder

té gaan: waardoor gelulden als hoorn- en
trompetsignalen op het juiste moment ook
op de juiste wijze weerklinken en geen associat.es wekken met ons zeer bekende reveilles
of taptoes. Want men bedenke: publiek is
wreed en wat erger is, heeft zin voor humor,
zelfs tijdens een tragedie van Shakespeare.
Die geluiden herinneren mij aan het feit,
dat het Tüburgsch Stedelijk Orkest o. 1. v.
Stan Donders van Eyck bij deze uitvoering
secondeerde. De inleiding van Hans von Bülow had men niet kunnen bemachtigen; begrijpelijk in dezen tijd. Onbegrijpelijk was
het echter, dat hiervoor Gluok's Iphigenia in
Aulis in de plaats moest komen. En Griegs
Herzwunden als muzikale illustratie in het
derde bedrijf vond ik cnpiëteit- en onsmaakvol. Voor het orkest was deze werkzaamheid
ondankbaar, want overbodig.
Men ziet het: een beschouwing over dit
spel in mineur moest in mineur gesteld zijn.
Het was een vergissing, des te meer betreurenswaardig, waar verschillend» actrices en
acteurs blijk gaven van ernstig willen en
kunnen. Maar zij alleen vermochten niet van
het spel een daad ts maken, een daad, die
men zoo gaarne verwacht van een studentenvereniging.
Wat jammer is."

-

INGEZONDEN MEDEDEELING.

Gewichtig!
in het voorjaar:
de

Inwendige organen, bloed en darmen zui-

veren, VERSTOPPING, overtollig vet. aambeien,

rheumatische pijnen doen verdwijnen, slakken
en giftstoffen uit het lichaam verwijderen door
een grondige kuur met Dr. Schieffer's
Stofwisselingzou t. De weldadige werking is verrassend.

HET

NEDERLANDSCH VOLKENKUNDIG
MISSIEMUSEUM TE TILBURG.
Belangrijke aanwinsten.

Aan het verslag over 1940 ontleenen wij
het volgende.
Het Museum heeft in de tweede helft van
1940 ook de bezwaren ondervonden van de
abnormale tijdsomstandigheden, zoodat het
geruimen tijd gesloten is geweest en daarna
de uren van openstelling, in verband met de
verduistering, gewijzigd moesten worden. Een
en ander heeft invloed gehad op het aantal
bezoekers, dat beduidend bleef onder dat van
1939.
Vele belangrijke
aanwinsten
zijn in 1940 verkregen, vooral uit verschillende streken in Nederlandsch Oost Indië.
Met name omvat de verzameling der Tanembar-eilanden thans een vrijwel volledig overzicht van het cultuurbezit zijner bewoners.
Speciaal mag de aandacht worden gevestigd
op een zeldzamen mamoera-armband van
blauw glas. Het is nog niet uitgemaakt, of
dergelijke armbanden van Chineesche of
van Venetiaansche herkomst zijn. Rumphius
schreef in de 17e eeuw, dat zulke armbanden
door de inboorlingen toen zoo hoog gewaardeerd werden, dat voor één exemplaar een
prijs van zes tot zelfs tien slaven betaald
werd. Van de Kei-eilanden werden de vooren achtersteven van een feestprauw verworven, die een pracht-staal zijn van den kunstzin en de kunstvaardigheid dezer primitieve
inboorlingen. Uit Bali werd een beeldje van
een danseres verkregen, dat door geen Europeesch beeldhouwer zou kunnen worden over
troffen.
De heer Jacq. van Mackelenberg in Den
Bosch schonk een mooie verzameling van lijf
sieraden, wapens en gebruiksvoorwerpen uit
Zuid-Nyanza, afkomstig van den Bosschen
Witten Pater H. van Thiel.

Flacon I 1.05, Dubbele flacon I 1.7» bij apotheken en
vaXdrogi»ien

Import N. V. Hermes & Co.'s
imp. & Exp. Mij Dcc Haag.

DE KERK EN DE NIEUWE ORDE.
Een medewerker van „De Residentiebode die zijn aitikelen met „Sacerdos"
(priester) ondertekent, schrijft
onder
meer het volgende:
De groote vraag waar het nu om gaat is:
Hoe staat de katholieke Kerk tegenover de
nieuwe orde die zich baan wil breken? Kan
zij die nieuwe orde aanvaarden en dus
vreedzaam samenwerken met de wereldlijke
gezagdragers of zal zij
woer terug
moeten trekken uit het openbaar leven en
zich moeten verzetten tegen de
nieuwe
ideeën P
Ziehier de groote vraag, die menige Katholiek zieli zal stellen.
Wij durven hierop te antwoorden: De
nieuwe orde en de Katholieke Kerk kunnen en moeten in de prachtigste harmonie
met elkaar werken. Wij weten het goed;
op 't oogenblik bestaan er wrijvingen tusschen de representanten van de Katholieke
Kerk 'en de nieuwe orde. Kr moeten bezwaren uit den weg worden geruimd. ToozegIgingen van en aan beide zijden moeten
worden gedaan. Tn bijkomstisrh<-dc'n staan
zij recht tegenover elkaar. Dit kan niet
anders. We leven in de grootste revolutie,
die de wereld ooit gekend heeft. Een tot
in de kleinste bijzonderheden uitgewerkt
program kon nog niet gemaakt worden.
Op het oogenblik gaat de strijd om de
idee. En in dezen strijd kan en moet de
Kerk achter de nieuwe orde staan.
Wie is er nog zoo naief, dat hij meent,
dat deze oorlog gevoerd wordt om
een
stukje grond, een strookje kust? Het spel
der diplomaten heeft voor ons afgedaan.
Op het oogeniblik wordt de slotscène gespeeld van een drama, dat reeds '100 jaar
geleden begon: de strijd tusschen kapitaal
en arbeid; tusschen individualisme en gemeenschapszin. In dezen oorlog zijn onrechtvaardigheden bedreven, zooals in iederen oorlog gebeuren. Wij weten het, maar
al te goed. Maar dat neemt niet weg, dat
wij open oog moeten houden voor de id 'e,
die achter dit alles zit; do strijd tusschen
En
individualisme en gemeenschapszin.
dan zijn wij als katholiek verplicht mee
te arbeiden aan de fot stand koming van
deze nieuwe orde. Krachtens ons wezen als
Christen moeten wij apostelen, missionarissen zijn van de liefde. Zeker, wij mogen
nooit goedkeuren, dat er in dezen strijd
middelen worden aangewend, die met de
rechtvaardigheid in strija zijn. Maar ook
God laat het kwade toe, opdat er iets goeds
uit geboren kan worden. Welnu, als uit
al het kwade, al het bittere, dat wij ond rvonden hebben, de nieuwe orde geboren
wordt, dan mogen wij ons nog gelukwenschen, dat wij het bittere hebben moeten smaken.
Christus heeft zich zelf geslachtofferd
voor de liefde. Deze Godsmoord kan nooit
verontschuldigd worden. Ma.ar uit dit drama op Golgotha onstond de leer van de
liefde en van kinderen van één Vader.
Ook de Katholieke Kerk staat midden
in een drama, misschien wel het grootste
wereldsche drama van alle tijden. Zij ziet

Dr. Moller herdachv.
Van Drs. L. C. Michels te Tilburg mocht
het Museum ten geschenke ontvangen een
merkwaardig gekleurd porceleinen beeldje
der Chineesche godin Uzume, die door haar
dansen den Chineeschen hemel'wist op te
vroolijken, wanneer de goden gedrukt werden
door zorgen.
Zoo bezit het Museum reeds tal van merkwaardigheden, die een bezoek zeer loonend
en instruc'ief maken. Alleen is het jammer,
dat ook dit jaar de klacht moet worden herhaald, dat gebrek aan plaatsruimte niet toelaat alles behoorlijk te laten zien, en dat het
Museum hoe langer hoe meer op een pakhuis
dan op een welgeordende tentoonstelling'
moet gaan gelijken. Betere tijden zullen hier
in echter ook wel verbetering brengen, en in-<
tusschen gaat het Museum voort zijn verzamelingen uit te breiden met belangrijke dingen, die in Indië en elders ook snel gaan verdwijnen door de aanraking met de Europeesche cultuur.
Op 4 April a.s. viert het Museum zijn eerste
lustrum. Het herdenkt met weemoed den onvermoeiden Dr. H. Moller, die als wethouder
van Onderwijs van Tilburg zoo veel voor de
tot-stand-koming van het Museum heeft gedaan, en die in December 1940 is overleden.
Moge zijn belangstelling door velen worden
nagevolgd, zoo door geschenken, die dankbaar zullen worden aanvaard, als door een
druk bezoek, dat de beste reclame zal zijn
voor deze eenige Instelling, van dezen aard
hier te lande.

R.K. OPENBARE LEESZAAL.
Nieuwe boeken.

Kardinaal Manning. Het werk van den H.
Geest in onze ziel.
H. Hermans, Arbeidsp .Corsi. La tutela della maternita.
dienst.
R. F. Yates. De jonge electricien.
R. Tol
man. Vlinders —O. Doering. Die deutsche
Burg.
A. Fah. Velasquez. — A. Stübbe. Rubens — N Beets. Lucas van Leyden.
W GN
van der Sleen. Zwerftochten door BritschIndië.
R. K. Post. De moderne devotie.
Ecclesia docens. Encyclieken van Paus Benedictus XV. — MA van den Oudenrijn. De zonde in den tuin.
A. Steenhoff-Smulders. Uit
het Binboec.
P F Sanders. De piano.
R.
Tolman. Een krans van groen.
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KATHOLIEKE ONDERWIJZERSBOND

Bovengenoemde vereeniging hield Woensdag
een ledenvergadering in Huize Remmers. De
opkomst beantwoordde niet aan de verwachtingen. Na opening met Chr. groet en 'n opwekkend woord van den Geest. Adviseur, dr. Verhoeven, waarin St. Jozef als de patroon en het
voorbeeld der opvoeders werd gekenschetst,
werd aan J. Groenland, — als leider der propagandavergadering
'n fraai bloemstuk aan-

—

geboden.

De voorstellen voor de a.s.

Algemeene-

cri

K.0.V.-vergadering gingen zeer vlot onder den

hamer door.
De volgende leden zag zich als afgevaardigden naar de algemeene vergadering gekozen:
dames C. Meijs, M. van der Aa, D. Rottier en
C. van Oss, en de heeren A. van Dongen, A.
Burgers, P. van Laarhoven, J. Groenland en J.

Bezems.

De dames M. v. d. Aa en C. Meijs, alsmede
de heeren A. van Dongen en A. Burgers, zullen
bovendien de afd. Tilburg op de K.0.V.-vergadering vertegenwoordigen.

De heer Sarnul

—

aan allen bekend om zijn
las vpor uit

vaardige pen, in het vakblad
Legende,

—

en schetsen

werk: 'n
van
haar kinderen verdeeld in twee vijandige gens uit
zijn klas. Treffend was de groote paekampen. Het bloed stroomt over de aarde dagogische.ki.ik op
de jeugd, die hieruit sprak.
Fel laait overal het vuur van haat en nijd.
Voorzitter en vergadering dankten spontaan.
'Maar den nieuwen tijd, die in en uit de- Om ongeveer elf uur volgde sluiting op de gezen strijd zal geboren worden, zal de Kerk bruikelijke wijze.
toejuichen. Dan zal zij do geboortoweeën
vergeten en innig dankbaar ziin. dat haar
ideaal van liefde en gemeenschapszin over
GYMNASTIEK EN ATHLETIEKVEREEN.
dde wereld zal triomfeeren.
eigen

jon-

„VOLT"

Tilburgsche Berichten.
GESLAAGD
Voor het eindexamen der Rijks Landbouwschool te Boxtel slaagden dezer dagen onze
stadgenooten G. Simons en Jacq. Wieggers.
25 JARIG DIENSTJUBILEUM
Op 1 April a.s. hoopt de Heer Jos. Beks den
dag te herdenken, dat hij 25 jaar geleden in
dienst trad bij den WelEd. Geb. Heer F. Adolf
L. van den Bergh.

Hoewel wat later in het seizoen dan andere
jaren zal Volt toch dit jaar ln den Stadsschouwburg haar jaarlijksehe Gymnastiekuitvoering geven. Indien we het programma
aandachtig gade slaan, dan gelooven we
wel
dat we dit jaar weer een uitgezocht programma aangeboden krijgen. Ook het tocstelwerken werd niet vergeten. Zoowel de
dames als de heeren zullen hier hun beste
beentje voor zetten. Gezien de
successen die
Volt onlangs op de Kringkampioenschappen
behaalden, kunnen we ons levendig indenken, dat er nu reeds een buitengewone vrapg
naar kaarten is. Betreffende de prijzen alsmede aanvangsuur en datum der uitvoering
verwijzen wij naar de advertentie
voorkomende in dit blad.

Voetbal in Brabant

Ned. Voetbalbond

WORDT LONGA HET STRUIKELBLOK

LONGA 4 OP BEZOEK BIJ SPORTCLUB '37.
Belangrijke strijd op het Sarto-terrein.

VOOR N.A.C.?

Noad

en

Willem II op uitreis.

PSV moet BW-klip omzeilen.

RKTW ontvangt
Kolping SDW.
AFDEELING I.
Eerste klasse.
strijd
De
tusschen ADO en DHC om het
kampioenschap in deze klasse is thans weer
geheel open, nu beide met 24 winstpunten
uüt 16 wedstrijden precies gelijk staan. Onder
dsze omstandigheden zijn de wedstrijden
SPARTA—DHC en 't GOOI—ADO natuurlijk
van veel belang en de bezoekers zullen in
beide gevallen flink moeten aanpakken om
er zonder kleerscheuren af te komen. DFC
sluit de rij harer thuiswedstrijden met de
ontvangst van KFC. Ofschoon de Koogers de
laatste weken al meer punten verzameld hebben dan in het overige deel van het seizoen,
gelooven we toch niet, dat ze in Dordrecht
zullen winnen. HERMES DVS ontvangt
FEYENOORD, waarbij de. Schiedammers de
beste papieren hebben, evenals DWS in den
thuiswedstrijd tegen STORMVOGELS.
AFDEELING

Juliana kampioen
eerste klas Den Bosch.

11,

Eerste klasse.
CW is aan den laatsten thuiswedstrijd toe
en zal deze gelegenheid moeten benutten om
zich ten koste van DOS alsnog met twee
punten te verrijken, al zal dit haar vermoedelijk toch niet meer van de degradatiewedstrijden kunnen redden. RFC heeft nog
slechts twee punten noodig om veilig te staan,
maar we betwijfelen of zij die morgen bij HBS
zal vinden. HAARLEM—AJAX is van geen
belang meer voor promdtie of degradatie, bij
een overwinning zouden de Roodbroeken op
de tweede plaats komen, welke momenteel
door de Ajaxieden wordt bezet. BLAUW WIT
ontvangt XERXES, wüke wel met leege handen zal moeten terugkeeren. VSV zal er wel
prijs op stellen haar ongeslagen record te
handhaven en daarom zullen de kampioenen
aan het bezoekende VUC wel geen kans op
eenige winst geven.

verliezen, en daar zijn wij nog lang niet zeker van. In elk geval zullen zij het morgen
tegen de zwart-witten zwaar te verantwoorden krijgen, als we nagaan, dat dezen in dit
seizoen de eenigen zijn geweest, die Nac in
eigen huis klopten. Dat Pellikaan c.s. ook
thans nog in staat zijn de volle winsft in eigen
huis te houden, betwijfelen we geen oogenblik ey dat resultaat zou de Longanen zelfs
nog een plaatsje hooger op de ranglijst
brengen. Ook PSV heeft het geenszins gemakkelijk, nu de adspirant-kampioenen naar
BVV moeten. De Bossche rood-zwarten zijn
vooral de laatste weken weer in goeden vorm
en het zou ons dan ook niet bevreemden, als
de bezoekers zich hier met de helft van den
buit tevreden moesten stellen WILLEM'. II
gaat naar JULIANA, waarbij voor de tricolores niet veel minst in het verschiet ligt.
Ook NOAD heeft een uitwedstrijd en wel tegen HELMOND dat nog altijd in den gevaarlijken hock zit. Da,t wordt dus oppassen voor
de geel-blauwen, die nochtans aan hun stand
verplicht zijn zich niet met leege handen te
laten afschepen. ROERMOND opent haar
poorten voor EINDHOVEN. Het zal ons benieuwen of de blauw-wi'Xe gasten ook ditmaal op de punten beslag weten te leggen.
LIMBURGIA moet trachten om den buit bij
MW weg te halen, maar of dat lukken zal
is voor ons nog een groote vraag.

2e klasse C
RKTW heeft den thuiswedstrijd tegen
KOLPING SDW, dat tot de sterkste ploegen
in deze klasse behoort. Dat wordt dus zwaar
werk voor onze stadgenooten, die de gevaarlijke zone nog niet zrjn gepasseerd. Wordit
dat ook dezen keer een gelijk soel? NEVELO
treedt in eigen huis aan tegen' SVD, waarvan de eerste ontmoeting door de lederbewerksrs met 3—2 werd gewonnen. Wij houden het ook nu weer op een zege voor de
Olsterwijkers. WSC maakt de reis naar
SCHIJNDEL waarbij de Waalwijkers terdege
op hun tellen zullen moeten passen. BRABANTIA—HELMONDIA zal vermoedelijk een
uitslag geven, welke een gelijk spel niet ver
ontloopt, evenals wij zulks verwachten voor
den wedstrijd ESV—TOP. Daartegenover
heeft ZWALUW bij haar bezoek aan PICUS
natuurlijk niet veel in te brengen.

AFDEELING IH.
Eerste klasse,
Ook hier staan de beide kampioenspretendenten Heracles en NEC precies gelijk in punten, zoodat de beide nog resteerende wedstrijden de beslissing zul'en moeten brengen.
Morgen gaat HERACLES naar WAGENINGEN, terwijl NEC op eigen terrein speelt tegen ENSCHEDESCHE BOYS. We verwachten
dat beide concurrenten zullen winnen, waarna dan volgende week de ontmoeting tusschen beide op het veld van Heracles de
clou van hot seizoen wordt. ENSCHEDE verleent ga.gtvrijheid aan QUICK, dat echter wel
geen aanspraak op winst zal kunnen maken.
Bij HENGEIX)—GO AHEAD is de onderste
plaats de inzet, welke momenteel door de
oud-kampioenen wordt ingenomen. Een puntenverdeeling achten wij hier zeer goed mogelijk. Ook voor AGOW dreigt nog steeds
het degradattiegevaar en het bezoek van
TUBANTIA belooft in dien toestand niet vee!
verbetering te brengen.
AFDEELING IV.
Eerste klasse,
Tot de belangrijkste wedstrijden in deze
klasse behoort morgen zeer zeker de ontmoeting LONGA—NAC. welke op het terrein aan
de Spoorbrug onder leiding van dhr; W.
Boere wordt gespeeld. Immers, NAC is vrijwel nog de eenige concurrent van PSV in den
strijd om den eere-titel, maar dan mogen de
Bredanaars geen enkelen wedstrijd meer

2e klasse D,
De groote strijd gaat hier morsen tusschen

de kopploegen RBC en VLISSINGEN op het
terrein van eerstgenoemde. Dat kon wel eens
de eerste nederlaag voor de Scheldebewoners
worden. GOES heeft in den thuiswedstrijd
tegen ALLIANCE ongetwijfeld de beste napieren, maar TSC zal het bij DE ZEEUWEN
lang niet gemakkelijk hebben. Toch zullen
de blauw-witten uit Oosterhout moeten winnen om hun kansje op den titel te behouden.
DE BARONIE gaat naar ZEELANDIA en
brengt daarvan natuurlijk beide punten mee.
Voor HERO is het vooruitzicht niet zoo best,
nu de conservenmenschen op tegenbezoek
gaan bij RCS, waarvan in eerste instantie
al met 3—2 verloren werd.

AFDEELING V.
Eerste klasse,
Tot de vier gegadigden voor het kamnicenschap behooren hier 3e Quick, Leeuwarden,
HSC en Velocitas. Laatstgenoemde moet zich
in den uitwedstrijd meten met GVAV, dat in
eigen home moeilijk te overwinnen is
ACHILLES en HEERENVEEN lijken ons aan
elkaar gewaagd waarbij het terreinvoordeel
nog ten goede komt aan de Hengeloërs. WW
zal wel niet sterk genoeg ziin om het bezoeBE QUICK de tweede nederlaag van
kende
dir. seizoen te bezorgen, terwijl SNÉEK—
VEENDAM on HSC—LEEUWARDEN de beste
kansen bieden aan de thuisclubs.
SCRIBI.

BINNEN OF BUITEN DE HERBERG?
Met onzen paradijselijken dorst

ben, die als definitie voor zonde had uitgevonden, dat het „een aangenaam en op muzijn we in goed gezelschap.
ziek gezet tijdverdrijf" is. Dat heeft met een
herberg niets te maken. Zeggen wat een herDe Brabantsche redacteur van de Tijd berg wél is, gaat erg moeilijk en is niet
schreef de volgende boutade: Omnia iam fiunt noodig, want in de Brabantsche steden en
zou Ovidius zeggen; er gebeurt nu van alles, op het platteland leven deze instellingen nog
waarvan ik altijd gezegd heb, dat het niet in volle kracht en er is geen rechtgeaard
gebeuren kon. Zoo zouden we het vers van Brabander, die de herberg niet uit eigen
Ovidius kunnen vertalen en, ons herinne- aanschouwing kent. In ons gewest immers
rende dat er niets nieuws onder de zon is, is het gemeenschapsgevoel dwars door alles
het toepassen op dezen tijd- In onze dagen heen levend gebleven.
gebeuren er evenzeer allerlei verbijsterende
En ons gevoel voor humor. Dat is ook
dingen als in den tijd van den Romeinschen
een zeer typeerende Brabantsche eigendichter. Hebben ze immers geen kans gezien
Lucas v. Hoek, den Brabantschen schilder en
schap, die sommige anderen wel eens
dichter, tegen ons uit te spelen, omdat wij
missen. Op die manier komen wij er toe
een pleidooi voor de herberg hebben gede dingen soms een beetje uitvoerig en
wij
geen
schreven. Daarvan hebben
van beiden ooit kunnen droomen in onze stoutste
overdreven te behandelen. Er leeft in
droomen of wildste fantasieën en zeker niet
eiken Brabander nog iets bourgondisch;
in den tijd, waarin wij samen zoo menige
herberg hebben bezocht en daar een glas
hij houdt van grootsche en schoone vorgoed bier gedronken.
men; hij gebruikt ze graag, maar hij
Het was in een geheelonthoudersblad, waar
daarbij
gevoel

—

—

rijkelijk laat overigens
stelling genomen werd tegen ons pleidooi voor de herberg en waar wij werden aangemaand liever
te pleiten voor een verbetering van de herbergsfeer. Nu hadden wij betoogd, dat" wij in
de nieuwe wijken van onze steden en dorpen
de herberg missen en nu zouden wij wel met
een spitsvondigheid kunnen vragen hoe men
kan ijveren voor verbetering van de sfeer
van een ding, dat er niet is, maar zoover willen we niet gaan met onze vragen. Want zoo
zouden we nooit kunnen doordringen tot de
kern van de kwestie. Deze kern is, dat wij in
de nieuwe wijken de gemeenschap en het
saamhoorigheidsgevoel missen. Dat zou op
zich genomen nog riet zoo ernstig behoeven
te zijn, want deze wijken zijn nog te jong om
tot een eenheid gegroeid te kunnen zijn;
maar we missen in die nieuwe wijken ook de
voorwaarden, die voor het groeien van zulk
een gemeenschap noodig zijn. En een van die
voorwaarden is de herberg, waarvan de sfeer
werkelijk niet verbeterd hoeft te worden.
Want een herberg is een herberg en geen lokaal met een tingeltangel erin of een lokaal
met roode stoffeering en levend meubilair,
zooals die man er eens een bezocht moet heb-

heeft

wel zooveel

voor

groote verhoudingen, dat hij de waarde
van die schoone vormen en grootsche

uitdrukkingen precies weet te bepalen;
er zich van bewust is, dat hij overdrijft
en dat hij alles in zulk een genoeglijk
daglicht zet, dat hij er om kan lachen;
zelfs als de zaak, waarover hij het heeft,
min of meer droevig is. Zooals bijvoorbeeld een begrafenis of een glas water.
Men kan dat dik-doen noemen, of beschouwen als een gebrek aan soberheid
van uitdrukking, maar dan geeft men
meteen blijk, dat men de Brabanders
niet kent, want die zien nu een keer
liever 'nen stevigen, forschen mensch,
dan eenen met wat ze hier noemen een
tallie in z'nen overjas. Zoo is onze levenshouding nu eenmaal en zoo zijn we
ook als wv nrsVir.

SSS brengt een bezoek aan VVR
te Riel.
Eerste klasse.
Met sprekende cijfers heeft de Sportclub
j.l. Zondag haar kracht getoond bij GUDOK 2
Het moet thans al heel gek gaan, als zij ook
den komenden eindspurt niet weet te winnen. Morgen staat nog wel een lastige ontmoeting voor de deur, maar wij hebben wel
zooveel vertrouwen in de adspirant-kampioenen, dat zij den Longa-aanval zullen
weten te doorstaan.
Het eerste elftal van Korvel verloor een
kostbaar puntje aan Tulp, maar dit kan morgen worden teruggehaald, als het bezoek aan
de reserves van SET brengt. NOAD 4 moet
den wedstrijd van 1 December gaan overspelen bij Tulp. Het resultaat o—o zullen de
geelblauwen thans niet meer kunnen behalen. Nevelo 2, dat met 4—o won van SET,
brengt morgen bezoek aan KSV op de Koningshoeven. Het zal de Oisterwijkers daar
niet gemakkelijk gemaakt worden. Pazo 2
stelt te leur. Vooral de verpletterende nederlaag tegen LONGA hadden we heusch niet
verwacht. Wanneer zij morgen Gudok te gast
krijgen, biedt deze ontmoeting hun 'n kans
op één puntje. Of deze kans benut wordt,
zullen we maar afwachten.
De strijd in de andere eerste klasse verloopt ook zeer spannend. Ons Vios, dat
reeds met één voet op den drempel van het
kampioenschap staat, verloor Zondag in
Kaatsheuvel van DESK 3. Morgen zijn de
geelzwarten vrij. Nu vraagt vooral de strijd
tusschen Sarto 2 en 't Heike de aandacht,
wijl deze beide de naaste concurrenten der
Vios-lui zijn. DESK heeft Hekos op bezoek.
De jongens van Mathijsen zullen heel wat
mans moeten zijn, om deze moeilijke klip te
omzeilen.
In Riel speelt WR aldaar tegen SSS uit
Udenhout. Ongetwijfeld zal dit een hoogstaande kamp worden. RKTW 3 ontvangt
RKC-3 uit Waalwijk. De kracht van de RKT
W-ers komt in de laatste ontmoetingen zeer
duidelijk uit. Wij durven de bezoekers dan
ook geen kans geven. Wiilibrord heeft Zigo te
gast. Deze ploegen bestreden elkaar tot op
heden nog niet. Heel zeker zullen beide partijen zich geheel geven, waardoor er volop
spanning zal zijn.
Tweede klasse
In de tweede klasse werd de strijd St. Joseph—Viola met het oog op de slechte terreingeSteldheld omgezet. We krijgen nu in
Alphen twee ontmoetingen. Voab 2 speelt in
eigen huis tegen WIK dito en het ligt voor de
hand, dat de thuisclub hier zal winnen. Deze
strijd is de laatste voor de Voab-reserves;
thuis hebben de Voab-reserves nog geen enkelen strijd verloren, daarom zal ook morgen
de zege wel aan de gastheeren zijn.
RKC 4 komt, evenals hun 3e elftal naar
RKTW. Roodblauw geniet de eer om de adspirant-kampioenen te ontvangen. Het zal
voor de gastheeren een moeilijke taak worden, daar Velocitas reeds een Btal overwinningen heeft weten te boeken.
Uno Animo heeft een gemakkelijk partijtje
tegen Voab 3. Geheel anders staat er Hieronymus 2 voor, want deze moeten zich Sarto 4
van het lijf houden. Ons Vios 2 krijgt visite
van DESK 4. Tot op heden ontmoetten deze
partijen elkaar nog niet. Gezien de resultaten van beide ploegen verwachten we een
verdeeling van den buit.
LONGA 5, dat nog slechts eenmaal verloor,
krijgt Tulp 2 te gast. Het moet al aardig gaan
als de withemden hier niet de zege behalen.
Korvel 2 komt met hun eerste elftal naar
SET, waar SET 3 hun op waardige wijze zal
Om deze bourgondische neiging van ons
kunnen we ook praten over een paradijselijken dorst, want het ligt min of meer in
onzen aard om van het aardsche paradijs
een voorstelling te maken als van een plaats,
waar de dorst gelescht zou worden met goede
dranken. Dat lijkt ons juister dan wanneer
men denkt aan een plaats, waar we nooit
dorst zouden gehad hebben, want we zouden
toch niet minder mensch zijn geweest, als
we in onzen volmaakten, staat waren gebleven. En het ontbreken van dorst zou ons
paradijselijk leven minder fraai hebben gemaakt.
Ze halen er zelfs den bijbel bvj, om te
laten voorkomen, dat wij ongelijk hebben. Het is nog maar jeftnmer, zoo zeggen ze dan, dat O. L. Heer niet gesproken heeft over een glas bier uit Zijnen
naam gegeven. Maar hieruit blijkt nu
weer, hoe verkeerd zrj de verhoudingen
zien. Dat wij beloond worden voor het
weggeven van iets kostbaars, ligt voor de
hand. Een glas bier is iets kostbaars en
dat we onze belooning zullen krijgen voor
weggeschonken bier, daaraan twijfelen
we niet. Maar de zin van de woorden ls
deze: Zelfs als ge met een goede bedoeling een zoo verachtelijk iets als een
glas water weggeeft, zult ge beloond
worden. Dat is, dunkt ons, een hoogere
opvatting van het woord, dan wanneer
men water als een kostbaren drank beschouwt. Hierbij blijft natuurlijk de
moeilijkheid, hoe het mogelijk is iemand
met goede bedoeling water te schenken;
iets wat ge niet eens uwen vijand doet.
Maar daarop zullen we maar niet verder ingaan, want het gaat hier over de
herberg en over drinken en niet over de
moeilijkheden van de bijbelverklaring.
Ofschoon, als we met den bijbel beginnen, zouden we nog wel plaatsen kunnen
vinden, die wijzen op een paradijselijken
dorst. We denken dan aan de bruiloft van

ontvangen. SET 3 is nog steeds ongeslagen en
het zal voor de Korvel-reserves een heele
toer zijn om dit record te breken. Tilburgia
onderneemt de reis naar WSC te Waalwijk.
Ofschoon de WSC-ers er nog niet veel van
terecht brachten, zullen de Tilburgia-lui op
hun qui vive moeten zijn. NOAD 5 en KSV 2
(strijden op het terrein van eerstgenoemde om
de twee punten.
Derde klasse.
De strijd LONGA 6—Nevelo 3 rnoest worden afgelast, daar ook de NVB om -12 uur
wedstrijden vaststelde. Gudok3 reist met haar
grootere broers mee naar Oisterwijk en
brengt bezoek aan Pazo 3. Voor de reserves
van Oisterwijk komt een kans»nu SET's jongste spruit in Oisterwijk op visite is. Zullen
de jongens van Vinc. van Dongen deze kans
weten te benutten? Willem II 5 speelt haar
vijfden uitwedstrijd bij Sportclub 1937. Heel
zeker zullen de nationaal gekleurden hun
goede kans weten te behouden. NOAD 6, dat
bij KSV 3 te gast is, heeft ook een goede kans
op de beide punten. Het is maar de vraag
of de KSV-ers partij zullen geven.
De Heike-reserves ontvangen Ons Vios 3.
VVR 2 komt naar Vincent. De sprekende
overwinning, op Hekos 2 geeft de Vincentjongens natuurlijk het noodige zelfvertrouwen. Viola 2 te Alphen maakt zich gereed
om het vijfde team van RKTVV te ontvangen. Deze strijd, die vanwege de omzetting
van het eerste elftal om 12 uur aanvangt, is
voor de bezoekers van groot belang. Sarto 5
staat voor een moeilijke taak, nu het 't ongeslagen Willibrord elftal moet ontvangen.
De strijd tusschen Zigo 2 en St. Joseph dito
zal wel in een zege voor de thuisclub eindigen. De bezoekers zijn een der zwakste legenstanders.
In Udenhout krijgen we een spannende
kamp tusschen SSS 2 en WM uit Moergestel.
SVG 2, dat een goede kans maakt, komt bij
Willibrord op bezoek en het zal al aardig
gaan als de SVGers hier niet weten te winnen. De in November gestaakte wedstrijd
tusschen WIK 2 en RKTVV 6 wordt morgen
opnieuw gespeeld. Het Waalwijksche RKC
komt naar Roodblauw 3. Hieronymus 3
strijdt in eigen huis tegen de Benjamins van
RKTVV. De dito's van NOAD winnen als alle
krachten worden ingespannen. Ten slotte
gaat het jongste elftal van 't Heike naar 't
dito van DESK en het wordt daar ongetwijfeld een harde strijd tusschen twee concurrenten.

DVVC te Dongen zal het opnemen tegen
Gilze 3. SCO 3 ontvangt het dito elftal van
Veersche Boys. WVO 3 maakt een uitstapje
naar Breda om de reserves van WSV te bekampen.

KRING DE KEMPEN.
De resultaten van j.l. Zondag waren vanwege de slechte weersgesteldheid maar heel
klein. In totaal werden er maar drie wedstrijden gespeeld. Reuselsport, dat Zondag
van Voorwaarts won gaat morgen naar Bladel om het reserve team van Bladella te bestrijden. DOSKO heeft Steensel te gast. In de
laatste weken heeft HMW erg teleurgesteld.
Ook j.l. Zondag hebben zij een nederlaag
moeten incasseeren.
Morgen speelt zij thuis tegen Voorwaarts
en kan o.i. wel iets verdienen. De Raven te
Luijksgestel zagen Zondag kans urn HMW
met een nederlaag naar huis te zenden. Als
de Raven morgen bij Roodwit 2 op bezoek
zijn wacht hen ook daar een zware strijd.
In de tweede klasse speelde alleen Hoogeloon tegen Bergeijk 2 en won welverdiend.
Morgen speelt Hoogeloon in eigen huis tegen Hapert 3 en kan ook wel winnen. SDO te
Lage Mierde ontvangt Bergeijk 2. Reuselsport
2 heeft een thuiswedstrijd tegen Vessem. Tot
heden heeft Vessem al haar uitwedstrijden
gewonnen, dus morgen wacht de Reusel-reserves een moeilijke taak. BES uit Borkel en
Schaft komt naar EFC te Eersel. ZSC 2 ontvangt Riethoven en moet alle zeilen bijzetten
om een nederlaag te voorkomen.
Voorwaarts 2 strijdt tegen Bergeijk 3 en kan
hieruit wel een paar puntjes distilleeren.
KRING DEN BOSCH.
Door de flinke overwinning op Vlijmensche
Boys 2 heeft Juliana beslag gelegd op het
kampioenschap. Hierbij kwam echter nog,
dat Willem 111 één puntje bij SVD verloor en
Baardwijk met ledige handen door ODI naar
huis werd gestuurd. Morgen strijden Baardwijk en Willem 111 tegen elkander. De reserve elftallen van SVD en Vlijmensche Boys
komen op den Graafscheweg tegen elkaar.

De Sporters uit Drunen verloren van Concordia. Morgen spelen De Sporters tegen
Nieuwkuik. Dat wordt ongetwijfeld een zeer
Haarsteeg
spannende Langstraat-derby.
Vooruit heeft ESC op bezoek. Het reserveelftal van VFC moet in eigen huis strijden
tegen de Boys uit Herpen. Concordia 2 heeft
Haarsteeg te gast, terwijl Helvoirt 'n dagje
rust geniet.
De reserves van Helvoirt ontvangen de dito's van Wijbosch, terwijl in Drunen een
plaatselijke strijd gestreden wordt iusschen
Sporters 3 en VJC. BW 5, dat een goede
kans maakt, brengt bezoek aan SVD 3. Wilhelmina 4 en Willem 111 2 komen ook tegenover elkaar. Wie hier uiteindelijk de eerepalm zal behalen, durven we nog niet te
zeggen. Maar het staat wel vast, dat of BVV 5
of VJC uit Drunen de gelukkige zullen zijn.
KRING BREDA.
Wij zullen intusschen maar afwachten, wat
De eenige strijd, welke in de eerste klasse de verdere verrichtingen brengen.
Zondag was doorgegaan was de ontmoeting:
NEDO.
SCO 2—Gilze 2, welke een overwinning voor
de Oosterhoutsche reserves werd. Morgen
krijgen de Gilzenaren bezoek van Good Luck,
en dit zal een zeer spannende kamp worden.
Vooral voor de bezoekers staat er veel op 't
WORDT JULIANA—N.A.C. ONGELDIG
spel. Maar ook de strijd in Oosterhout tusVERKLAARD ?
schen SCO 2 en DVVC is van zeer groot belang. DVVC uit Dongen moet in Oosterhout
Protest ingediend door Juliana.
winnen om aan de leiding te blijven. Het reNaar de Volkskr. van Jullana-zljde verserve-team van SCO daarentegen moet voor
neemt,
gaat deze vereeniging niet aceoord
haar
kans
zorgen
wil
het
overwinning
°en
Van
behouden. Waspik, dat ook gewicht in de met de Zondag j.l. door scheidsrechter
om
ondanks
de
genomen
beslissing,
Rappard
gast.
schaal legt krijgt Himarco uit Breda te
onbespeelbaarheid van het Julianaabsolute
Langstraatbewoners
zullen
wel
baas
in
De
terrein, de wedstrijd tegen NAC toch te laten
eigen huis blijven.
spelen.
op
bezoek.
In Dongen komt S. N., uit Breda
Daarom heeft de Spekholzerheldsche vertegen
Baronie
huis
de
eigen
strijdt
in
WVO 2
eeniging
bij de U.V.B. een protest ingediend,
3. Het 3e elftal van RAC heeft bezoek van zich beroepend op spelrege 1 ainea 2, 3 en 4
Jeka uit Breda. Deze bezoekers hebben reeds waarin gesproken wordt over de afbakening
eenigen tijd de leiding in deze afdeeling. De
van het terrein. Waar een der meest essenandere Rijensche vereeniging gaat naar tiële punten
het zichtbaar zijn van lijnen
Hank om Be Ready aldaar aan den tand te
ontbrak, meent zij hier ten volle in
hier
voelen. In haar uitwedstrijden is SDOR niet haar recht te staan. Het zoeken naar de lijerg gelukkig. TSC 3 brengt bezoek aan WSV
nen om al of niet een strafschop toe te kente Breda. Tot op heden heeft TSC 3 het zoet nen onderstreept deze overtreding,
of wil
eener overwinning nog niet mogen smaken. men anders, accentueert het verkeerd toeOf het morgen het geval zal zijn durven we passen van dezen regel. Bovendien, zoo verte betwijfelen.
klaarde men, kan men deze fout niet op de
WV 2 te Bavel krijgt Neerlandia te gast. thuisculb schuiven, daar overmacht overduidelijk bleek.
In verband met de ontevredenheid over
scheidsrechterlij
verank beleid gaf men te verstaan,
wijn
in
water
Kana, waar O. L. Heer
niet
alleen ging over verloren
of
drie
medat
het
hier
kruiken
elk
van
twee
en
derde
wedstrijden, maar evengelijk
gespeelde
of
er.
Laten
we
het
treten inhoud, zoo staat
wedstrijden,
die gewonnen weroven
Dat
eens
zeggen
en
metreten.
nemen
twee
minste
den.
is per kruik 42.5 liter, en dat zesmaal maakt
'n groote 250 liter. Eenen slordlgen slok,
zooals we dat hier in Brabant noemen. En
dit, nadat er al wat wijn gedronken was.
Neen, met onze-verheerlijking van den dorst
bevinden we ons niet in zoon erg slecht gezelschap. Nu zullen sommigen wel weer zeggen dat wij aan het spotten zijn met heilige
zaken, maar dat is niet zoo. Want tegenover
goede bekenden moogt ge u wat meer veroorloven dan tegenover vreemden en wij zijn
nu immers zoo, dat wij ons in het voorporis
taal van den hemel kind aan huis voelen.
hemel,
van
voorportaal
De kerk is het
den
wordt immers gezegd. Daar komen we nogal
veel en daarom kunnen wij met de heiligen
vertrouwelijk omgaan. Dat is ook alweer een
gevolg van ons gemeenschapsgevoel, waar- eerste symptoom is van het doordringen der
door wij de gemeenschap der heiligen in on- groote stad en de moderne ideeën. Volgens
zen dagelijkschen doen nog bewust beleven. deze moderne ideeën is het noodig lang en
En voor het bewaren van dat gemeenschapsgezond te leven en daarom niet te rooken en
gevoel ls de herberg noodig. Als men deze te drinken, maar met welk doel men leeft,
weert uit de nieuwe wijken van stad en dorp, weet men niet. Wij in Brabant leven lets
maakt men van deze wijken voorposten van slordiger en ongezonder, we rooken en we
de groote stad op het platteland. En dat is drinken, maar we weten dan ook dat het er
heel gevaarlijk, veel gevaarlijker dan het niet op aan komt of ge een paar jaar langer
feit, dat van tijd tot tijd in een van deze of korter leeft, omdat ge na het leven toch
herbergen de een of ander eens wat meer zal in den hemel komt. Deze wijsheid halen we
drinken dan nuttig is voor het aanschouwe- niet uit de kerk en uit de herberg en we zijn
lijke bewijs van de stelling der Euklidische ervan overtuigd, dat onze gedachten niet zoo
meetkunde, dat de rechte weg de kortste ver- erg gek zijn. En in leder geval is het nog veibinding is tusschen twee punten. Deze man liger,
als later blijkt dat wij gelijk hebben en
immers, die den kortsten weg niet meer kan niet de anderen. Daarom houden we het
vinden, bewijst door zijn gedrag dat de meetmaar bij de herberg.
kunde niet de hoogste norm is en dat er wetMen kan hier lang of kort over praten.
ten zijn, hooger dan die van Euklides. ZooVoor wie begrip heeft van deze dingen,
lang men dat doet, ls men nog niet op den
gevaarlijken weg. Hierop komt men eerst,
is een kort gesprek voldoende; voor wie
als men de groote stad gaat binnenhalen op
er geen begrip van heeft, is het langste
het platteland, door daar het symbool van
vergemeenschapsleven,
herberg,
gesprek nog niet lang genoeg. Daarom
het
de
te
bannen.
hoeven we er verder niet veel meer over
zooals Chesterton
Deze weg leidt er toe
te schrijven. Ook niet al zouden anderen
zegt, — geheelonthouding te maken tot een
principe, dat men door het leven meedraagt
met nog zooveel overtuiging willen been dat men niet meer afschudt, terwijl men
tferen dat wij ongelijk hebben. Maar als
dergelijke futiliteiten als Christendom en
iemand er over praten wil, is het ons
huwelijk verwerpt. Liever dan de man, die
spot met Christendom en huwelijk, is ons de
best. Laat hem maar zeggen wanneer,
man die spot met de wetten van Euklides.
hoe laat en in welke herberg we elkaar
Daarom hebben we meer op met de herberg,
wijk
herberg,
dan met de
zonder
die het
kunnen ontmoeten.
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|Een goede daad
die lijden verlicht |
(Gedenkt WINTERHULP,
't EEREPLICHT ! |
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GEMEENTERAAD VAN TILBURG

den kapitaaldicnst der rekening 1939.
25. Voorstel tot wijziging van de gemeenïebegrooting voor 1941 in verband met de stijging van de kosten voor cultureele werkloo

FINANCIEELE KRONIEK

zenzorg.

WEER EEN AANTAL GEMEENTE-WONINGEN VERKOCHT, WAARONDER OOK ARBEIDERSWONINGEN.
HET BETREFT HIER HUIZEN, DIE DE GEMEENTE DESTIJDS GEDWONGEN MOEST INKOOPEN. EEN TWEETAL INTERPELLATIES.
DE ONTSLAGEN BIJ DEN
STADS-AUTODIENST.
SALARIEERING VAN TIJDE-

—

—

—

LIJKE GEMEENTE-AMBTENAREN.
De raad der gemeente Tilburg kwam gisteren namiddag 6 uur in openbare vergadering bijeen. Aanwezig waren alle leden
behalve de heoren Timmermans en Kolen
Voorzitter: Mr. J. v.d. Mortel.
Secretaris: W. J. van Dusseldorp.
Punten van behandeling.
1. Goedkeuring van de notulen van 21 Nov
1940 en 21 Febr. 1941.
Worden goedgekeurd.
2. Mededeeling van ingekomen stukken.
a. Besluit van den Secretaris-Generaal
van het Departement van Binnenlandsoho
Zaken tot goedkeuring van hefc raadsbesluit
van 27 September 1940 tot wijziging van de
verordening ex artikel 223, 3e lid der Gemeen tewet.
b. Vijftien besluiten van Ged. Staten houdende goedkeuring van evenzoovesl raads-

besluiten.

e. Mededeeling dat het Bestuur van de
bijzondere lagere jongensschool Bosseheweg
397 intrekt zyn verzoek om medewerking
voor het uitbreiden van zijn sohool met een
gymnastieklokaal.
A\ orden voor kennisgeving aangenomen.
d. Adres van het Kerkbestuur van de E,
K. Parochie van O. L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis, alhier, om beschikbaarstelling
van gelden voor de aanschaffing van benoodigdheden voor het onderwijs in lichamelijke oefening voor hare bijzondere lagere
scholen ITeika.nt 13 e» Ileikant 41.
e. "Adres van den R. K. llanzebond van
Slagerspatroons „St. Nieolaas" alhier, om
sluiting van alle vleeschwinkels op Maandagvoormiddag.
f. Adres van de Tilburgsche Slagerspatroonsverceniging om sluiting van alle
vleeschwinkels op Maandag-voormiddag.
Worden gesteld in handen van B. en W.
om advies.
g. Adres van A. H. Ilosli alhier om herziening- van het besluit, waarbij hem ongevraagd ontslag is verleend.
A\ ordt voor kennisgeving aangenomen.
3. Mededeeling betrekkelijk de op Vrijdag
7 Febr. 1941 gehouden opneming van de kas
en de boeken van den Ontvanger dezer gemeen
te.
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Voorstel tot het aankoopenvan de panden
aan het Julianapark nos. 69 en 70 van C. Beerendonk, voor de som van f 11.500.—
5. Voorstel tot het aankoopen in openbare
veiling van het woon- en winkelhuis met bak
kerij. Veestraat no. 30 van H. van Gooi voor
f 3520.—.
Worden goedgekeurd.
6. Voorstel tot het verkoopen van woningen
aan de Korenbloemstraat.

De heer VAN HERK maakt bezwaar

tegen den verkoop van deze woningen. Bij
punt 7 acht' hij den verkoopsprijs te laag
hetgeen ook geldt voor de huizen van voorstel 9. (P. C. Hooftstraat).
Spr. verklaart zioh uit sociaal oogpunt ook
tegon iederen verkoop van arbeidswoningen
waarom het b.v."in punt 8 gaat.
Spr. stelt voor de woningen in de P. O.
Hooftstraat in geen geval te verkoopen.
Tenslotte voert spr. nog bezwaren aan tegen
den verkoop van de huizen aan den Bredascheweg, vervat in voorstel 10.
De heer VAN PELT herinnert er aan
hoe zijn fractie zich reeds in de vorige
vergadering tegen verkoop van gemeentewoningen heeft uitgesproken. Het verheugt
spr. dat hij hierbij thans instemming vindt.
Spr. is er van overtuigd, dat er straks
groote woningnood zal komen en de gemeente dan duurder zal moeten bouwen dan
waarvGor ze thans verkoopt. Men mag daarom nu niet tot verkoop overgaan.
De heer REMMERS spreekt zich uit tegen
den verkoop van arbeiderswoningen daar
de gemeente dan straks slechter en duurder
zal moeten bouwen.
Do heer DENTENEER had gaarne eens
een uitvoerig overzicht van de situatie van
het gemeentelijke woningbedrijf zoowel wat
het aantal huizen als de. financieering be-

treft.

De heer VAN VUGT kan wel met den
verkoop aceoord gaan.
De heer ARTS vindt de woningpolitiek
der gemeente nog niet zoo slecht, vooral
wanneer liet goen arbeiderswoningen betreft.
Vooropgesteld dient daarbij echter, dat de
verkoopprijzen niet te laag mogen zijn.
De heer MOELANDS deelt mede, dat
de huidige bewoners van gemeentehuizen
het hoogst onaangenaam vinden, dat de
huizen, waaraan zij soms veel onkosten hebben gemaakt, thans onder hen uit verkocht
worden. Spr. is tegen verkoop.
Do heer v. d. VEN vraagt of de huizen
verkocht wórden togen de boekwaarde of
dat er ook rekening is gehouden met de
reeds plaats gehad hobliende afschrijvingen.
De heer SCHEIDELAAR (Wethouder)
wijst er op, dat men onderscheid tusschen
de verschillende voorstellen moet maken.
De huizen van den Bredascheweg zijn zeer
zeker middenstnndswoningen. Over den verkoop daarvan is de raad het wel eens.
In de Borneostraat en P. C. Hooftstraat
betreft het arbeiderswoningen. Het gaat
thans over de principieele vraag of de gemeente al of niet ook arbeiderswoningen
moet verkoopen.
Spr. zet uiteen hoe de gemeente aan haar
groot woningbezit gekomen is. Dit-geschiedde gedwongen, deels door noodzaak tot voorziening in woningnood en deels door gedwongen inkoop van panden die met gemeente hypotheek werden gebouwd.
De exploitatie leverde groote tekorten op
bij oepaaJ.de complexen. Nu doet zich de
gelegenheid voor dat de gemeente de huizen, die zij zeer tegen haar zin inkocht,
tegen een goeden prüs kan verkoopen.

Als men hier toe overgaat zooals de voorstellen behelzen dan wordt de situatie weer
precies zooals zü geweest zou zü'n indien
destüds de particuliere bouwers hun verplichtingen hadden nagekomen, want het,
gaat hier uitsluitend over ingekochte huizen.
Er is dus geen enkele reden om niet tot
verkoop over te gaan indien men ten minste
niet op het standpunt staat, dat de gemeente maar zooveel mogelijk huizen moet

exploiteeren.
Met de belangen der huidige huurders
wordt rekening gehouden door de bepaling, dat dio mensehen na den verkoop
nog drie jaar mogen blijven wonen.
De verkoopprijzen liggen niet onaanzienlijk boven de sehattingsprijzen en ze zyn
berekend op een bruto rendement van 6 pet.
't Is mogelijk, dat de gemeente wel niet
het onderste uit de kan heeft dooh de
prijzen mogen in ieder geval toch behoorlijk
heeten. Bovendien vergete men niet, dat
door dezen verkoop de gemeente schuld met
een rente van 4i—4J procent kan aflossen
want die huizen werden met geleend geld
ingekocht.
De heer VAN HERK vindt het onjuist,
dat men de boekwaarde der huizen heeft
aangehouden. Men had naar de geschatte
waarde moeten küken want nu gaan er
huizen te goedkoop weg.
De heer REMMERS spreekt zich uit tegen
den verkoop van de huizen van de P. C.
Lindeplein en EschdoornHooftstraat,
s traat.
De heer DENTENEER kan, na de uiteenzetting van den wethouder, wel aceoord
gaan met verkoop van panden, die de gemeente gedwongen moest inkoopen.
De heer ARTS verklaart zich met het
voorstel van 8.. en W. aceoord.
De heer SCHEIDELAAR merkt op, dat
de verkcopprüzon niet precies berekend zijn
naar de boekwaarde maar, dat ook met
verschillende andere factoren rekening is
gehouden. Op grond hiervan mogen de prüzen zeer goed genoemd worden.
Spr. adviseert tenslotte tot aanname der
voorstellen.
Punt 6 wordt z.h.st. goedgekeurd.
7. Voorstel tot. het verkoopen van de woningen Lindenplein 26 en Esdoornstraat 40, aan
C J A Sprengers, voor f 8700.—.
Wordt goedgekeurd met 27 tegen 6 stemmen. Tegen stemden de heeren N. v. Pelt,
Moelands, Van Herk, Remmers, Van Loon en
Smits.
8. Voorstel tot het verkoopen van de wonin.
gen Borneostraat nos. 11, 13 en 15 aan N. J. de
Lange voor den totaalprijs van f 12.150.—.
Wordt z.h.st. goedgekeurd.
9. Voorstel tot het verkoopen van de woningen der gemeente aan de P C Hooftstraat.
Wordt goedgekeudr met 26 tegen 7 stemmen.
Tegen stemden de heeren Van Pelt, Moelands, Van Herk, Remmers, Van Loon, de
Jong en Smits.
10. Voorstel tot het verkoopen van de woningen Bredascheweg nos. 314 en 318 voor
f 8500.—.
11. Voorstel tot het verkoopen van grond
aan de Oeverstraat, hoek van Linschotenstr.
286 M2, aan J J Heerkens, a f 6.
lla. Voorstel tot verkoop van grond aan de
Heikantsche baan aan J. J. Heerkens te
Tilburg.
12. Voorstel tot verkoop van 478 M2grond
aan de Trouwlaan aan de N.V. Toezicht XXVI]
a f 8.50 en f 7.—.
12a. Voorstel tot het toekennen van
f 308.25 schadevergoeding aan W. J. van Gestel, alhier, wegens het inachtnemen van de
weglijn voor de Schaapstraat.
13. Voorstel tot het aangaan van een dading
met P B Huberts tot beëindiging van de door
deze tegen de gemeente ingestelde rechtsvordering in hooger beroep.
14. Voorstel tot het aanbrengen van een
beplanting op .de strook grond, gelegen aan de
Lange Schijfstr. op den hoek van de Vincentiusstraat.
15. Voorstel tot het aanbrengen van een
nieuwe bedekking op het dak van de muziekkiosk op het Besterdplein.
16. Voorstel tot verlenging van de gasleiding
in de Stokhasseltsche Dijk.
17. Voorstel tot het aanbrengen van ver-.
keersvoorzieningen op het kruispunt Heuvelstraat—Willem II straat—Projektstraat.
18. Voorstel tot verpachting van de kantine
aan de Gemeente-Slachtplaats aan A. P. van
lersel te Tilburg voor f 260.
19. Voorstel tot het wijzigen van de overeen,
komst, waarbij aan I. Docters is verhuurd een
localiteit van de Gemeente-Slachtplaats.
20. Voorstel tot het verhuren van een lokaal
van de Gemeente Slachtplaats aan J. F. de
Loos te Tilburg voor f 5 per week.
Worden goedgekeurd.
21. Voorstel tot vaststelling van een „verordening op het doen van ontvangsten en betalingen, betreffende de Centrale Keukens in
de gemeente Tilburg".
De heer MOELANDS vraagt wanneer de
centrale keukens in werking treden.
De VOORZITTER antwoordt dat ééne reeds
over een dag of veertien zal openen.
Wordt goedgekeurd.
22. Voorstel tot wijziging van de gemeente
begrooting voor 1941 in verband met de herziening van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten.
23. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegrooting en enkele bedrijfsbegrootingen
voor 1940 in verband met ten laste van dat
dienstjaar komende rente en aflossing van
geldleeningen, die na het opmaken der begrooting 1940 zijn aangegaan.
24. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1940 in verband met de over
brenging van vóór- en nadeelige sloten van

-

26. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1941 in verband met de kosten van tegemoetkomingen en voorschotten
verleend aan in Duitschland te werk gestelde
personen.
27. Voorstel tot beschikbaarstellen van een
crediet van f 3662.— voor het verleenen van
extra hulp aan werkloozen (steunverleening
B.)

28. Voorstel tot het, met gebruikmaking
van een daartoe van het Rijk ontvangen voorschot, verstrekken van een hypothecaire
geldleening aan A J M Philipsen.
29. Voorstel tot wijziging van de beg9rooting
van de gemeentelijke Volkscredietbank voor
1940 en in verband daarmede van de gemeente
begrooting van dat zelfde jaar.
30. Voorstel tot vaststelling van een begrooting voor 1941 voor de gemeentelijke Volkscredietbank en tot wijziging in verband daarmede van de gemeentebegrooting voor '41.
Worden goedgekeurd.
31. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met. het Verificatiebureau van de
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
ten behoeve van de controle van de administratie van de gemeentelijke Volkscredietbank.
De heer SMITS vindt, dat de exploitatie
van deze Credietbank nogal duur uitkomt in
vergelijking tot hetgeen er gepresteerd is.
Spr. heeft in verband hiermede ook tegen de
kosten van de controle, voorgesteld in punt 31
der agenda, bezwaar. De gemeente kan dat
best met haar eigen personeel doen.
De heer VAN VUGT wijst er op dat men
bij de oprichting van een nieuwe instelling
de eerste jaren steeds met verlies moet rekenen.
De heer REMMERS acht de Volkscredietbank een groot belang.
De heer EIJKEMANS (Wethouder) belicht
de sociale beteekenis van de bank, die tot
heden reeds zeer verdienstelijk gewerkt heeft
al werd er niet zoo heel veel aan credieten
uitgegeven.
De raad gaat met het voorstel aceoord.

32. Voorstel tot wijziging van

de Politie-

ambtenarenverordening 1936.
33. Voorstel tot het verleenen van een bijdrage van f 125 voor 1941 aan de Tilburgsche
Bijen- en Honingmarkt.

34. Voorstel tot het toekennen van een
subsidie voor 1941 aan de Vereeniging Textiel
school met Middelbare Textieldagschool te Til
burg ten behoeve van haar Middelbare Textiel
dagschool en haar Textielavondschool.
35. Voorstel tot het. toekennen van een subsidie over 1941 ten behoeve van de R.K. Huis
houd en Industrieschool „St. Dionysius" en
ten behoeve van de-Nijverheidsschool „St. Angela."
36. Voorstel tot het toekennen van een subsidie over 1942 ten behoeve van de R.K. Huishoud- en Industrieschool „St. Dionysius" en
ten behoeve van de Nijverheidsschool „St.

Angela".

—

—

—

Na het krachtige koersherstel dat de vorige
week op de Amsterdamsche aandeelenmarkt is
ingetreden en dat met een flauwe stemming
voor obligaties gepaard ging, is de beurs in den
loop van deze week weer tot rust gekomen.
Blijkbaar zijn de factoren, welke tot hernieuwde aankoopen op de aandeelenmarkt leidden,
eerst weer uitgewerkt en hebben zij, die op
lagere koersen hadden gekocht, hun koerswinst
naar huis gehaald, een verschijnsel dat zich
steeds weer op de beurs voordoet en bij de
vele onzekerheden van dezen tijd eerder dan
vroeger. Er blijkt ook uit, dat de koersstijging
op de aandeelenmarkt meer van technischen en
sentimentcelen, dan van zakelijken aard was. üe
lange periode van betrekkelijke zakenloosheid
had vooral de noteering van de groo.te leidende
aandeelen sterk gedrukt en daar ook blancoverkoopen in deze fondsen waren uitgevoerd,
lag een redres voor de hand.

* * *

Wat de zakelijke factoren betreft, er kan nog
steeds worden gewezen op de uitkeering van
hoogere dividenden over 1940 door binnenlandsche ondernemingen. Vijf en dertig dividenden in
1941 uitgekeerd bedroegen gemiddeld 9.56 pCt.
tegen 7.09 pCt. in het vorig jaar en 5.71 pCt. in
19.39.
Uit de meeste jaarverslagen blijkt echter, dat
het probleem van de grondstoffenvoorziening
acuut wordt en met het oog daarop de
bedrijfsontwikkeling onzeker. De mededeelingon,
welke hierover den laatsten tijd van overheidszijde zijn gedaan wettigen de verwachting, dat
in vele gevallen grondstoffen of vervangingsstoffen door Duitschland zullen worden geleverd, echter op voorwaarde, dat dan ook de
Duitsche opdrachten zullen worden verwerkt,
welke een gevolg zijn van de overbezetting der
Duitsche industrie in verband met de oorlogsbehoeften. In het eerste kwartaal zijn, blijkens
mededeeling van dr. Fischbock reeds voor
Rm. 1 milliard van dergelijke opdrachten verstrekt en dat ten behoeve hiervan ook belangrijke hoeveelheden grondstoffen geleverd zijn,
blijkt uit de cijfers van den Nederlandschen men uitvoer, welke het Handelsblad dezer dagen
heeft kunnen publiceeren. Onze invoer uit
Duitschland is van 5,5 miilioen gld. in Juni tot
40.6 miilioen gld. in November gestegen, daarna
tot circa 42 miilioen gld. per maand. De totale
invoer beweegt zich om een bedrag van 60 miilioen gld. tegenover een export van ruim f42
miilioen in Februari van dit jaar.
Deze cijfers zijn natuurlijk belangrijk lager
dan die van voor den oorlog, toen de export in
Maart 1940 83 miilioen gld., de invoer 153 miilioen gld. bedroeg, maar op zich zelf onbevredigend zijn ze voor dezen tijd zeker niet.
De Nederlandsche industrie zal echter in vele
gevallen het bedrijf op de productie van de door
Duitschland gewenschte fabrikaten moeten instellen, hetgeen met kosten gepaard gaat en bij
de vaststelling der prijzen uiteraard aan overheidsbepalingen gebonden zijn, welke het voorshands onmogelijk maken zich over de toekomstige bedrijfswinsten een oordeel te vormen.
Qelet op de financieel sterke positie, waarin
de Nederlandsche industrie meerêndeels verkeert, is er echter alle aanleiding om in de aandeelen onzer industrieele ondernemingen vertrouwen te blijven stellen.

37. Voorstel tot het verleenen van medewerking op grond van artikel 72 van de Lageronderwijswet 1920.
37a. Voorstel tot het verleenen van medewerking overeenkomstig artike 72 van de
Lageronderwijswet 1920.
38. Voorstel tot het beschikbaarstellen van
crediet, ingevolge artikel 77 van de Lageronderwijswet 1920.
39. Voorstel tot het vaststellen van de jaarVoor zoover de recente koersstijging op sentilijksehe vergoeding, als bedoeld in artikel 84
gebaseerd was, hielden
mentsoverwegingen
van de Lageronderwijswet 1920.
40. Voorstel tot verhooging van het aantal deze verband met de vrees voor een verdere
opcenten op de hoofdsom van de personeele koopkrachtvermindering van het geld, die telkens weer nieuw voedsel vindt in de groote
belasting.
tekorten der staatshuishouding. Het aftreden
41. Voorstel tot wijziging van de verorde- van mr. Trip als president der Nederlandsche
ning op de heffing en invordering eener reBank en als secretaris-generaal van financiën
tributie in de gemeente Tilburg.
was ook van invloed, hoewel er geen reden is
42. Prae-advies inzake bezwaarschriften be- om te verwachten, dat onder leiding van den
treffende de Schoolgeldheffing, heffingsjaar

1940-'4l.

Worden allen goedgekeurd.
Hierna wordt den heer MANK gelegenheid
gegeven tot het houden van zijn interpellatie
over den stadsautodienst.
Spr. stelde de volgende vragen:
1. Is het B. en W. bekend, dat op 20 Mei
1940 het geheele personeel van den Stadsdienst Tilburg zonder schriftelijke kennisgeving werd ontslagen, zoodat er geen beroep
op het Scheidsgerecht kon worden gedaan ?
een
Zoo ja, zijn B. en W. alsnog bereid
schriftelijk ontslagbewijiS van dien datum te
eischen?
2. Hebben B. en W. de arbeidsvoorwaarden van het personeel van den Stadsdienst
Tilburg, welke op 4 Aug. 1940 zijn ingevoerd
en waarbij o.a. een loon werd bepaald van
f 14.40 per week, goedgekeurd?
Zoo neen, zijn B. en W. bereid alsnog te
eischen dat het contractueele loon van f 22.—
zal worden uitbetaald?
3. Achten B. en W. het niet in strijd met
het gemeentebelang, dat door de Stadsdienst
Tilburg op 1 Oct. 1940 bij de Arbeidsinspectie
een ontslagvergunning werd aangevraagd
op onjuiste gronden nl. wegens inkrimping
van het bedrijf, terwijl er het bedrijf in het
geheel niet ingekrompen werd?
Achten B. en W. het eveneens niet in strijd
met het gemeentebelang, dat bij het verleende ontslag op 7 November 1940 de gehuwden, in plaats van de ongehuwden zijn
voorgegaan?
Spr. licht een en ander uitvoerig

toe en
critiseert daarbij den gang van zaken, waardoor de belangen van het personeel in het
gedrang zijn gekomen.

—

Onze buitenlandsehe
De toekomst
handel.
De positie der Nederlandsche industrie.
der Nederlandsche staats-obligaties.
De handel in Duitsche fondsen hervat.
De Dawes- en Youngleening „herleefd".

Aandeelenmarkt weer tot rust gekomen.

toe zijn en dat de zaak daarmede nu hier is
afgedaan.
De heer VAN PELT wijst er met nadruk
op, dat de chauffeurs op de eerste plaats
hun vakbond in den arm hadden moeten
nemen en niet een raadslid.
De heer EIJKEMANS onderschrijft de woorden van den heer v. Pelt.
Hierna krijgt de heer SMITS gelegenheid
voor het houden van een interpellatie over
de salarieering van ambtenaren in tij delijken
dienst der gemeente. D eze salarieering is
volgens spr.
over het algemeen te laag.
als spr. goed is ingelicht. Voorts Schijnen op
de eene afdeeling (stadhuis) de overuren
vlotter te worden uitbetaald dan op de andere (distributiedienst). Dan zou er een scholier zijn geweest, die in de vacantie f 4.— per
dag verdiende en thans nog f3.— per avond.
Dit is toch heelemaal niet in orde.
Hoofden van takken van dienst zonden
voor extra prestaties een gratificatie van
500.— hebben gekregen, de politie-agenten
daarentegen, die 300 overuren maakten, werden afgescheept met 7 vrije dagen in de toekomst. Dit acht spr. evenmin in orde, aangenomen, dat zijn inlichtingen juist zijn.
De heer EIJKEMANS (wethouder) antwoordt, dat het salaris voor den distributie0.60
dienst in overleg met den Haag op
per uur is vastgesteld. Waarom overuren
schoorvoetend zouden worden uitbetaald begrijpt spr. niot. Als ze gemaakt worden is
er geen enkele aanleiding om ze niet vlot te
betalen.
Van gratificatie van 500.— van hoofden,
is spr. niets bekend. Slechts één hoofd van
een dienst heeft ’500.— gehad, zooals hij
dat al jaren kreeg.
De agenten had men graag een gratificatie
verleend Op andere plaatsen wordt die echter gegeven in den vorm van vrije dagen en
daarom heeft Tilburg zich daaraan ook gehouden.
Van een scholier bij den distributiedienst
is spr. ook niets bekend. Dit kan wellicht bij
de brandstoffencommissie geweest zijn doch
dat gaat dan geheel buiten spr. om.
De VOORZITTER deelt mede, dat op voorschrift van Den Haag extra diensten niet
extra in geld mogen gehonoreerd worden.
De heer DE JONG breekt een lans voor
leden van de burgerwachlt, die in de eerste
oorlogsdagen extra diensten verricht hebben.
De VOORZITTER antwoordt dat dezen zich
maar eens tot B. en W. moeten wenden. Indien dan blijkt, dat er loonderving door die
extra diensten heeft plaats gehad, kan er
misschien lets geschieden. Maar in ieder geval zal er dan toch van loonderving sprake

—

—

’

’

’

De heer EIJKEMANS antwoordt uit het betoog van den heer Mank niets wijzer te zijn
geworden. De zaak is heel eenvoudig. Toen
eenige chauffeurs meenden onrechtmatig
ontslagen te zijn hadden zij den gewonen weg
moeten bewandelen dit is: aankloppen bij B.
en W. Dit is niet geschied. Ook hun organisatie is niet bij B. en W. gekomen. B. en W.
weten durs officieel van niets. Bovendien zijn
de concessie-voorwaarden achterhaald door
een nieuwe bepaling dat een ontslag
voortaan wordt uitgemaakt door de arbeidsinspectie. Ondanks de concessie hebben B. en
W. daarmede dus thans niets meer te maken.
Desniettegenstaande hebben B. en W. alle
moeite gedaan de ontslagen chauffeurs weer
aan 'n betrekking te helpen, o.a. bij Bouw- en
Woningtoezicht, luchtbescherming en Genees
kundigen Dienst. Alleen zit men thans nog
met een vijftal, die zoo pas bij het vliegveld
ontslagen zijn. Daarvoor heeft men nog geen
functie weten te vinden.
Nadat de heer MANK nog een nadere toelichting op enkele concrete vragen heeft gekregen 0.a.. dat B en W. nooit een loon. van moeten zijn.
f 14.40 hebben goedgekeurd, constateert spr.
Niets meer aan de orde zijnde, volgt hierna
dat de menschen thans weten waar zij aan kwart voor negen sluiting der zitting.

.

—

nieuwen functionaris een inflationistische politiek zal worden gevolgd.
In zooverre is er daarom ook geen aanleiding
zich over de Nederlandsche Staatsobligaties al
te zeer ongerust te maken. Het strookt allerminst met de nizichten van de bezettende overheid de oorlogslasten uitsluitend op de bezitters
van staatsobligaties af te wentelen en het zou
ook uiterst onbillijk zijn. Verzwaring der belastingen en desnoods een heffing ineens over de
geheele linie van het kapitaal ligt meer in haar
lijn en zal er toe bijdragen dat de zwevende
koopkracht aan de geldmarkt wordt onttrokken.
De financieele politiek der regeering streeft zoo
veel mogelijk naar stabilisatie ten aanzien van
koopkracht en rentestand, twee factoren, welke
voor de staatsfondsenmarkt van het grootste
belang zijn. Een aanwijzing hiervoor kan men
zien in de vernietiging
door den secretarisgeneraal van Binnenlandsche Zaken van een
leeningsovereenkomst tusschen de gem. Loon op
Zand en het Algemeen Mijnwerkersfonds, welke
voor een bedroeg van f24.000 wase tot stand
gekomen voor den tijd van 24 jaar en tegen een
rente van 4,5 pCt. Deze rente wordt met het
oog op den geldenden rentestand te hoog geacht,
hoewel het rendement van de jongste staatsleening op een koers van ruim 95 pCt., welke
slechts tien jaar loopt, thans 5 pCt. bedraagt.
Een stimulans verder in die richting zal dus
zeker niet van de Overheid uitgaan.
Deze week is voor de Staatsobligaties dan ook
eenig herstel ingetreden. De handel in Duitsche

fondsen is hervat, nadat ten aanzien van de
zgn. Geblokkeerde Markenbelasting de regeering
een wijziging heeft afgekondigd, welke, naar
wordt medegedeeld, slechts tijdelijk is en spoedig door een definitieve regeling zal worden
vervangen, maar die in elk geval tot resultaat
heeft dat de koop en verkoop van Duitsche
fondsen tusschen ingezetenen van ons land kan
geschieden zonder dat de verkooper de Geblokkeerde Markenbelasting behoeft te betalen.
Alleen als de stukken naar Duitschland worden
„doorverkocht" is die belasting verschuldigd.
Per 1 April worden nieuwe bepalingen verwacht
ten aanzien van het betalingsverkeer tusschen
Duitschland en Nederland, waarbij de Inlandmarken kunnen vervallen. De eerste koersen,
welke deze week van Duitsche fondsen werden
gemaakt, waren beduidend hooger.
De nieunwe deviezenbepalingen zullen, naar
verluidt, ook betrekking hebben op de Dawesen de Youngleening, welke als bekend onlangs
uit de noteering zijn vervallen, omdat er niet
meer in mocht worden gehandeld. Men
heeft hieraan allerlei beschouwingen vastgeknoopt, die vermoedelijk onjuist zijn. Van een
annuleering dezer leeningen, die een „politiek"
karakter dragen, is geen sprake. Deze week zijn
de Youngobligaties voor 25 pCt., die der Dawesleening voor 15 pCt. verhandeld en als juist
blijkt wat wij omtrent de komende regeling vernamen, is een verder koersherstel gewettigd.

Kerkelijk Leven.
GEBEDSACTIE S.P.L.
uitverkiezing
der prlestercandida„Dat de
groote
zorg
geschiede"
is de intenten met
tie, die voor de maand April door het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus
wordt aanbevolen aan de deelnemers der Gebedsactie.
De behoefte aan priesters in de missielanden is uitermate groot en voor de definitieve
vestiging der Kerk in die landen, welke het
moet
eigenlijke doel der missioneering is,
dat groote getal priesters voortkomen uit het
eigen volk. Daarom juist moet de uitverkiezing der priestercandidaten met groote zorg
geschieden, want aleen hoogstaande, heilige
priesters waarborgen een blijvend en diepgaand succes van geloofsprediking en zielzorg.
De candidaten voor het seminarie moeten
dus reeds de noodige verstandelijke aanleg
en een ware liefde voor de deugd toonen; zij
moeten in den regel groote moed, offervaardigheid en volharding bezitten, want in vele
gevallen vinden zij bij familieleden, zelfs bij
ouders, geen steun maar tegenwerking: een
jongen moet immers de familie voortzetten
en helpen onderhouden ! Tot de offerbereidheid een kind voor God af te staan
kunnen vele jong-christenen zich nog niet
opwerken.
Dan moet den aldus veelbelovenden seminaristen een sterke moreele vorming worden
gegeven en een ontwikkeling worden bijgebracht, die niet onderdoet voor de vorming
en ontwikkeling der priesters uit reeds beschaafde volken, opdat zij eenmaal leiding
kunnen geven aan hun eigen volk en onder
hun landgenooten de Kerk van Christus zóó
inplanten, dat zij geheel en al samengroeit
met het volkskarakter en onder ieder opzicht de eigen godsdienst, de eigen Kerk van
dat volk wordt.»
Op de leiders der seminaries drukt dus in
deze wel een zware verantwoordelijkheid;
bidden wij in de maand April bijzonder, dat
zij daarvoor de noodige wijsheid en kracht
ontvangen.
Mocht U ook aan deze belangrijke gebedsactie wenschen deel te nemen, dan kunt ü
op aanvrage gratis intentie-formulieren eekomen bij den Nationalen Secretaris van
S.P.L., Mgr. Th. M. P. Bekkers te Voorschoten.
DE H. FRANCISCUS XAVERIUS EN
DE MISSIE.
Wij herdenken de volgende maand den dag,
dat 400 jaar geleden de grootste missionaris
van alle tijden, de Heilige Franciscus Xaverius, uit de hoofdstad van Portugal, Lissabon, naar de missie vertrok. Na een reis, die
ruim een jaar duurde, kwam hij in hei huidige Britsch-Indië aan, waar hij in 1542 zijn
werkzaamheden begon. Twee jaren later ging
hij naar Ceylon. Van 1548 af verkondigde hg
het H. Geloof op Malakka en op de Oost—Indische eilanden.
In 1549 landde hij in Japan.
In 1552 stierf hij op een afgelegen Aziatisch
eiland.
Het is de groote verdienste van den Heiligen Franciscus Xaverius geweest, de missie
nieuw leven te hebben ingeblazen. Men liet
oude metlndes varen en volgde een geheel
nieuwe gedragslijn. De H. Franciscus Xaverius is een baanbreker geweest op het gebied
der verbreiding van het H. Geloof en veel van
hetgeen hij heeft ingevoerd, is ook momenteel nog van groote beteekenis.

